
katergadzomai 
prassoo 
poioo 
parakeimai 

 
We gaan het schema dat we in 7:15-20 hebben opgesteld nog iets uitbreiden. 
In zowel vers 18 als vers 21 vinden we het woordje parakeimai, ‘erbij zijn’, ‘klaar liggen’ of iets 
dergelijks. In de vertaling van (H)SV vinden we het niet zo goed terug. Ik heb de vertaling blauw 
weergegeven. Het woordje komt alleen hier voor in het NT. 

 
 
v. 15 Want hetgeen dat ik doe dat ken ik niet, 
 

  want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, 
   maar hetgeen ik haat, dat doe ik. 
  

v. 16 En indien ik hetgeen doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij 
goed is. 

 
v. 17 Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde die in mij 

woont. 
  

v. 18     want het willen is wel bij mij   
  

v. 18 maar het goede te doen, vind ik niet, 
 

 v. 19  want het goed dat ik wil, doe ik niet. 
  en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. 
 
 v. 20   Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, 
 

zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij 
woont. 

  

v.21     als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt

      

Dus vers 18 en 21 staan in het volgende verband met elkaar. 

 Het willen is erbij, maar het goede uit te werken, vind ik niet. 
Het kwade is erbij, als ik het goede wil doen. 

 
En dat brengt ons vanzelf bij het woordje ‘willen’ in dit gedeelte. 
Het komt er zeven maal voor en laat ons zien dat 7:15-21 helemaal bij elkaar horen. 
 
  



‘Willen’ in Romeinen 7:15-21 
Het woordje voor ‘willen’ is theloo. 
Ik geef het in de tekst weer met een kleurtje aan. 
 
v. 15 A Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar 

hetgeen ik haat, dat doe ik. 
 
v. 16, 17 B En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is. 

Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont. 
 
v. 18 C Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het 

willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. 
 
v. 19 D Want het goede, dat ik wil, doe ik niet, 
 
v. 19 A en het kwade dat ik niet wil, dat doe ik 
 
v. 20 B en indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar 

de zonde die in mij woont. 
 
v. 21 C Zo vind, ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade 

mij bijligt.   
 
 
Ook hier zien we hoe het ‘erbij zijn’ van vers 18 correspondeert met dat in vers 21. 
Let ook eens op de betekenis van het ‘willen’. Het is alleen maar positief. Hier spreekt een men, die 
het goede WIL doen! 
 
Dat komt voort uit een vernieuwd verstand (nous). 
 
Wet in 7:21-23 
In de verzen 21-23 komen we een aantal keren het woordje ‘wet’ tegen. 
 
v.21 Zo vind ik dan deze wet (in mij); als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. 
 
v.22 Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens 
 
v.23  Maar ik zie een andere wet in mijn leden, 
 
v.23 welke strijd tegen de wet van mijn gemoed (nous), 
 
v.23 en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. 
 
 
  



Leden in Romeinen 6 en 7 
In vers 21-23 gebruikt Paulus het woordje melè, ‘leden’. Dat heeft hij eerder gedaan in de 
hoofdstukken 6 en 7 en werpen licht op hoe hij het woordje hier gebruikt. Hij gebruikt het steeds in 
tweetallen. 
 
Rom. 6:13 wapens/instrumenten 
 
Rom. 6:19 slavernij 
 
Rom. 7:4, 5 vruchten 
 
Rom. 7:23 oorlog 
 
 
Verstand en denken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

nous, verstand, gemoed 
 
Luk. 24:45 
Rom. 1:28 
Rom. 7:23 
Rom. 7:26 
Rom. 11:34 
Rom. 12:2 
Rom. 14:5 
1 Kor. 1:10 
1 Kor. 2:16 
1 Kor. 14:14 
1 Kor. 14:15 
1 Kor. 14:19 
Ef. 4:17 
Ef. 4:23 
Fil. 4:7 
Kol. 2:18 
2 Thes. 2:2 
1 Tim. 6:5 
2 Tim. 3:8 
Tit. 1:15 
Opb. 13:18 
Opb. 17:19 
 

froneoo, denken (ww) 

Mat. 16:23 
Mark. 8:23 
Hand. 28:22 
Rom. 8:5 
Rom. 12:3 
Rom. 12:16 
Rom. 14:6 
Rom. 15:5 
1 Kor. 4:6 
1 Kor. 14:11 
2 Kor. 13:11 
Gal. 5:10 
Fil. 1:7 
Fil. 2:2 
Fil. 2:5 
Fil. 3:15 
Fil. 3:16 
Fil. 3:19 
Fil. 4:2 
Fil. 4:10 
Kol. 3:2 
 
 

fronèma, het bedenken (znw) 

Rom. 8:6 
Rom. 8:7 
Rom. 8:27 


