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                                             Schapen zijn geen overwinnaars 

                                                           Door: Justin Johnson 

Een veelvoorkomend beeld dat in het Christendom wordt gebruikt, is de herder en het schaap, 

gebaseerd op Johannes 10. 

Christus is de herder, en dus worden wij verondersteld de schapen te zijn. 

Schapen volgen. Schapen gaan liggen. Schapen worden geschoren en in schaamte blatend 

achtergelaten om hun herder te laten ingrijpen. 

Het probleem is dat Paulus zegt dat we GEEN schapen zijn, maar meer dan overwinnaars door Christus, 

door het evangelie van genade.  Rom. 8:36 zegt: 

“Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij zijn geacht als 

schapen ter slachting.) 

 

Wie zal ons scheiden? 

Schapen verdwalen. Overwinnaars niet, omdat ze weten wie ze zijn in Christus, en dat niets ons kan 

scheiden van ons Hoofd (Kol 2:19). 

Na onze volledige positie in Christus, onze vrije toegang tot alle geestelijke zegeningen en onze 

verlossing van veroordeling te hebben uitgelegd, vraagt Paulus: 

“Rom. 8:35: Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of 

vervolging, of honger, naaktheid, of gevaar, of zwaard? 

De realiteit is dat er verdrukking, ellende en gevaar zullen plaatsvinden. Het evangelie van genade 

houdt dat niet tegen. 

Genade leert ons echter dat niet het gevaar zelf, maar onze reactie erop de slachtoffers in 

overwinnaars verandert. 

We reageren niet op de problemen van het leven als slachtoffers, omdat we weten wie God ons in 

Christus heeft gemaakt. 

Uitgerust met de wetenschap dat God alles heeft gedaan wat nodig is om voor de zonden te betalen, 

de dood te overwinnen en de veroordeling op te heffen, ben jij de enige "iemand" die kan scheiden 

van de liefde van Christus wanneer je afdwaalt van de juiste leer. 

 

Geslacht als  schapen 

In Romeinen 8:36 citeert Paulus Psalm 44:22 die spreekt over schapen die naar de slachtbank gaan. 

“Psalm 44:22: Maar om Uwentwil worden wij den gansen dag gedood; wij worden geacht als 

slachtschapen. 

De auteur van Psalm 44 roept tot God om tussenbeide te komen om verlossing van hun vijanden. 

Israël was een beschaming voor hun buren geworden omdat ze hun vijanden niet fysiek konden 

verslaan (Psalm 44:13-14). 
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Ze werden beschaamd omdat ze de ene ware God als hun verdediger claimden en werden verslagen 

door hun vijanden (Psalm 44:15-16). 

Ze hadden Gods hulp nodig, maar waar was hij?! 

“Psalm 44:23: Waak op, waarom zoudt Gij slapen, Heere! Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. 

Psalm 44 is dat van blatende schapen die worden geslacht, terwijl ze om hulp van de Herder 

schreeuwen (Psalm 44:26). Het waren hulpeloze slachtoffers die schreeuwden: "God red ons!" 

Paulus citeert deze psalm als voorbeeld van de reactie van schapen op gevaren: „Help!” 

Dit is ook de reactie van veel Christenen die de waarheid niet begrijpen dat ze meer zijn dan een 

overwinnaar door Christus. 

Ze voelen zich hulpeloze schapen en het enige wat ze kunnen doen is roepen dat God tussenbeide 

komt en een einde maakt aan hun gevaren. 

Dit is niet de les van Paulus. Er is iets meer voor ons. 

 

Meer dan overwinnaars 

Paulus citeert Psalm 44 NIET om ons te beschrijven. Het is een voorbeeld van wat we NIET zijn. 

In Romeinen 8:37, nadat Paulus heeft gevraagd wie ons kan scheiden, en de schaapskreet van de 

Psalmist citeert, antwoordt hij met een enkel woord dat de schaapachtigen het zwijgen oplegt. 

“Rom. 8:37: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 

De King James Bible zegt: “Rom. 8:37: Nay (Nee), in all these things we are more than conquerors 

through him that loved us. 

Paulus zegt dat we geen schapen zijn die naar de slachter gaan. 

Onder “genade” geeft God geen belofte om verdrukking, nood, vervolging of gevaar te voorkomen 

voor degenen die gered zijn. Dit kan intimiderend en eenzaam zijn zonder de wetenschap dat door 

Christus “God voor ons is” (Rom. 8:31). 

Wetende dat ons geen tussenkomst van een Herder is beloofd, kan ons dat een schaapachtig gevoel 

geven. Hoewel we soms zwak zijn als schapen, zijn we geen schapen. 

“2 Kor. 4:8-9: 8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet 

mismoedig;  

9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven; 

We hebben kracht in zwakheid door het evangelie van Gods genade is: 

“2 Kor. 12:9-10: 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in 

zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus 

in mij wone. 

10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in 

benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
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Gods genade is voldoende, niet om ons uit het gevaar te halen, maar om ons ervoor te versterken. 

Christenen zijn geen schapen. Schapen worden geslacht. Ze veroveren niet. We zijn meer dan 

overwinnaars, want zelfs in de dood kunnen we niet gescheiden worden van de verlossing. 

Niets kan ons scheiden van de liefde van God in Christus. 

“Rom. 8:38-39: 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, 

noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 

39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, 

welke is in Christus Jezus, onzen Heere. 

 

Opmerking: Zie ook: “Wie zijn de schapen in Johannes 10”, onder artikelen, op mijn website: 

                                       www.bedelingdergenade.nl 

 

           

http://www.bedelingdergenade.nl/

