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De twee Adams 
http://www.middletownbiblechurch.org/Romeinen/2adams.htm 

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of  HSV) 
Vertaling (bewerkt) en voetnoten door M.V. 

 
 

Adam is een figuur of type van Hem die zou komen, namelijk Jezus Christus (Romeinen 5:14). In 1 
Korinthiërs 15:45 wordt Jezus Christus “Adam” (“de laatste Adam”) genoemd en Hij wordt ook “de 
tweede mens” genoemd, in contrast met “de eerste mens” (Adam; 1 Korinthiërs 15:47). Als we deze 
twee mensen vergelijken zijn er zowel overeenkomsten als verschillen: 

ADAM JEZUS CHRISTUS 

De eerste mens Adam (1 Kor. 15:45) De laatste Adam (1 Kor. 15:45) 

“Is geworden tot een levend wezen” (1 Kor. 
15:45; Adam werd leven gegeven - Gen. 2:7). 

“Is geworden tot een levendmakende Geest” (1 
Kor. 15:45; Christus geeft leven - Joh. 5:21,25; 
6:33 enz.) 

“Het natuurlijke” (1 Kor. 15:46) “Het geestelijke” (1 Kor. 15:46) 

OORSPRONG: “uit de aarde” (1 Kor. 15:47) OORSPRONG: “uit de hemel” (1 Kor. 15:47) 

Mensen dragen “het beeld van de stoffelijke” 
(Adam; 1 Kor. 15:49 en zie Gen. 5:3). 

Geredde mensen dragen het beeld van de Hemel-
se (Christus; 1 Kor. 15:49 en zie Kol. 3:10; Ef. 
4:24; Romeinen 8:29; 2 Kor. 3:18; 1 Joh. 3:2; 
enz.) 

“Dood in Adam” (1 Kor. 15:22) “Levend in Christus” (1 Kor. 15:22) 

Adam is het hoofd van de oude schepping. Jezus Christus is the Hoofd van de nieuwe 
schepping (2 Kor. 5:17; Ef. 2:10). 

Adam vertegenwoordigde de mens (Romeinen 
5), en hij handelde namens het hele menselijke 
ras. 

Christus vertegenwoordigde de mens (Romeinen 
5), en hij handelde namens het hele menselijke 
ras. 

Adam volbracht één daad die reusachtige conse-
quenties had. 

Christus volbracht één daad die nog grotere con-
sequenties had. 

Adams daad was een zondige daad (Romei-
nen5:12, 15, 16, 17, 18). 

Christus’ daad was een rechtvaardige daad (Ro-
meinen 5:18). 

Adams daad was een daad van ongehoorzaam-
heid, door het eten van de verboden vrucht (Ro-
meinen 5:19; en zie Gen. 2:17; 3:6). 

Christus’ daad was een daad van gehoorzaam-
heid, door te sterven aan het kruis (Romeinen 
5:19 en zie Fil. 2:8). 

Hier volgt wat Adams ene daad voortbracht: 
DOOD (Romeinen 5:12, 14, 15) 

VEROORDELING (Romeinen 5:16, 18) 
VERDOEMENIS (Romeinen 5:16, 18) 

Hier volgt wat Christus’ ene daad voortbracht: 
LEVEN (Romeinen 5:17, 18, 21) 
GENADEGAVE (Romeinen 5:15-18) 
GENADE (Romeinen 5:15, 17, 20, 21) 
RECHTVAARDIGING (Romeinen 5:16, 18, 19) 
GERECHTIGHEID (Romeinen 5:17, 19, 21) 
REGEREN (Romeinen 5:17; vgl. vers 21)  

 
De leer van de twee Adams wordt ontvouwd in het latere gedeelte van Romeinen 5. Een gede-
tailleerde studie van deze verzen volgt hierna: 

http://www.middletownbiblechurch.org/Romeinen/2adams.htm
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Romeinen 5:12-21 (Inleiding) 
In Romeinen 1-3 leren we over ’s mensen VEROORDELING door een heilige God. 
In Romeinen 3-5 leren we over RECHTVAARDIGING (de mens wordt rechtvaardig verklaard 
door God op basis van het kruiswerk van Christus en de rijkdom van Gods genade). 
In Romeinen 5:12-21 hebben we VEROORDELING en RECHTVAARDIGING vergeleken en ge-
contrasteerd. Merk de woorden van VERGELIJKING op: “zo ook” (Romeinen 5:18, 19, 21). Merk 
de woorden van CONTRAST op: “niet zoals” (Romeinen 5:15, 16) en “veel meer” of “meer dan” 
(Romeinen 5:15, 17, 20). 
Merk ook de twee MENSEN op die vergeleken en gecontrasteerd worden: Adam en Christus. 
Merk de TWEE HANDELINGEN op: Adams daad van ongehoorzaamheid toen hij at van de ver-
boden vrucht (Genesis 6), en Christus’ daad van gehoorzaamheid toen Hij stierf aan het kruis (Fi-
lippenzen 2:8. Zie Romeinen 5:18-19. 

Merk de geweldige consequenties op: Romeinen 5:17-19. 
Merk de TWEE RESULTATEN op: Door wat Adam deed: DOOD, VERDOEMENIS en als ZON-
DAARS AANGEMERKT. Door wat Christus deed: LEVEN, GERECHTIGHEID en GENADE. 
Merk op dat Adam en Christus vertegenwoordigers van de mensen waren. Zij handelden ten behoe-
ve van de mensen. Adam zondigde voor ons en Christus stierf voor ons. 
Het is erg belangrijk ONZE GESCHIEDENIS IN ADAM te zien en ONZE GESCHIEDENIS IN 
CHRISTUS te zien. Het is belangrijk u te realiseren dat toen Adam zondigde in de Hof van Eden, U 
DAAR WAS! In Adam zondigde u en stierf u. Evenzo is het vitaal u te realiseren dat toen Christus 
stierf op het kruis, U DAAR WAS!  
Het belangrijkste punt in de sectie is de triomf van Gods genade over de zonde (zie Romeinen 5:20-
21). De sleutelfrase is “VEEL MEER” (Romeinen 5:15, 17, 20 SV). Als u denkt dat wat Adam deed 
significant was (en dat was ook zo!), HOEVEEL MEER significant en groter en belangrijker is het 
wat Christus deed. Wat Christus deed woog veel zwaarder en overtrof wat Adam deed! 
Voor sommigen lijkt in Romeinen 5:18-19 de valse leer van het UNIVERSALISME1 geleerd te 
worden. Het universalisme leert dat alle mensen uiteindelijk zullen gered worden. Dit is niet waar 
en dat is tegengesteld aan de boodschap in het hele boek Romeinen die zegt dat niemand wordt ge-
red los van geloof (Romeinen 10:9-17; enz.). De sleutel in deze sectie is Romeinen 5:17: “ONT-
VANGEN”. Wat Adam deed voor de mensheid wordt overgeërfd door geboorte. Wat Christus deed 
voor de mensheid moet persoonlijk ontvangen en toegeëigend worden door geloof. 
Beschouw de historiciteit van Adam. Was Adam een echte historische persoon die werkelijk op 
deze aarde leefde als de voorvader van het menselijke ras? Niemand ontkent de historiciteit van 
Jezus Christus, dat Hij een echte historische Persoon was die op aarde leefde. Maar, velen ontken-
nen de historiciteit van Adam. Dit is te wijten aan ’s mensen ongeloof en de huidige evolutionaire 
doctrine die de eerste 11 hoofdstukken van Genesis afwijst en beweert dat deze hoofdstukken ver-
stoken zijn van enige historische waarheid. Voorstanders van deze zienswijze zeggen dat de dingen 
die in deze vroege hoofdstukken van Genesis verteld worden gewoon interessante (maar geen ware) 
verhalen zijn die bepaalde morele lessen voor ons bevatten. Maar in Romeinen 5:12 en verder er-
kent Paulus dat Adam een echte historische persoon is, net zo historisch als Mozes (Romeinen 5:14) 
en Christus (Romeinen 5:15). Zie ook 1 Korinthiërs 15:22, 45, 47; 2 Korinthiërs 11:3 (als Eva uit 
het verhaal moet stappen, dan ook de duivel!); 1 Korinthiërs 11:8-9; 1 Timotheüs 2:13-14 enz. Zie 
ook de genealogie van Lukas 3 die begint met Adam en eindigt met Christus (in omgekeerde volg-
orde). Als Christus een historisch persoon is, maar Adam niet (zoals ongelovigen ons willen laten 
denken), op welk punt in die genealogie overschrijden we dan de grens van historisch naar fictio-
neel of mythologisch? 

 
1 Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat 
Gods genade iedereen ten deel zal vallen. (Glossarium). 
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Voor elke christen komt het finale bewijs van de historiciteit van Adam en Eva uit Christus’ eigen 
woorden zoals opgetekend in Mattheüs 19:4-5. Deze twee verzen tonen niet enkel aan dat Adam en 
Eva echte personen waren die in de geschiedenis leefden maar ze tonen ook aan dat Christus de 
waarheid accepteerde van de eerste twee hoofdstukken in de Bijbel (Mattheüs 19:4 is gebaseerd op 
Genesis 1 en Mattheüs 19:5 is gebaseerd op Genesis 2). 

Romeinen 5:12 
“Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde 
de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben”. 
“Eén mens” = Adam. Door Adams zonde kwam de zonde in de wereld. En wanneer er ook gezon-
digd wordt is zijn compagnon erbij: DE DOOD. Zonde en dood vormen een couplet - ze gaan altijd 
samen. Zonde baart de dood (Jakobus 1:15). 
“En door de zonde de dood” = Dit is een incomplete zin. De volgende verzen 13 t/m 17 vormen een 
lange tussenzin. Het vervolg is vers 18, en luidt: “Zoals dus door één overtreding de schuld geko-
men is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één daad van gerechtigheid de genade 
over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven”. 
Dit is dan wat de verzen 12 + 18 (zonder de tussenzin 13 t/m 17) samen betekenen: Door Adam 
kwam de zonde in de wereld, en door de zonde kwam de dood in de wereld. Door Christus kwam 
de genadegave over alle mensen, en door de genade kwam rechtvaardiging van het leven. 
Merk ook de connectie op tussen zonde en dood in Genesis 2:17. 
“en zo” = Daardoor.  
ALLE MENSEN ZONDIGDEN IN ADAM EN ALLE MENSEN STIERVEN IN ADAM. Illustra-
tie: denk aan een grote woudbrand (Jakobus 5). Je kan een lucifer aansteken en op de grond werpen, 
en als gevolg van deze kleine daad, gaat het hele woud ten onder. Door één lucifer zou elke boom in 
het woud vallen. Op gelijke wijze: wegens Adams ene “kleine” daad van ongehoorzaamheid viel 
het hele woud van de mensheid en werd het geruïneerd. Adam stak de lucifer aan, en iedereen werd 
verbrand. Het is verbazingwekkend wat één mens teweegbracht. 
“alle mensen” = De dood werd aan alle mensen doorgegeven! Waarom ALLE mensen? Waarom 
werd de hele mensheid geïnfecteerd door deze verschrikkelijke ziekte van zonde en dood? Waarom 
niet gewoon Adam? Als hij degene is die zondigde, zou dan niet hij alleen degene moeten zijn die 
moest sterven? Waarom werd de dood doorgegeven aan alle mensen? Hier is Gods antwoord: 
TOEN ADAM ZONDIGDE, ZONDIGDEN WIJ ALLEN! Toen Adam viel, vielen wij allen. Waar-
om werd de dood doorgegeven aan alle mensen? “in wie [= Adam] allen gezondigd hebben” (Ro-
meinen 5:12; zie het einde van het vers). Wanneer zondigden alle mensen? Toen Adam zondigde! 

Deze waarheid, die evenwel moeilijk om accepteren is, wordt verder in de passage geleerd: 
Romeinen 5:15: “Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn …”. Door Adams 
overtreding stierf ook ik! 
Romeinen 5:18: “Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot ver-
doemenis”. Door Adams overtreding ben ik schuldig en verdoemd! 
Romeinen 5:19: “Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aan-
gemerkt worden”. Door Adams ongehoorzaamheid werd ik een zondaar! 

Zie ook 1 Korinthiërs 15:22: “Want zoals allen in Adam sterven” - IN ADAM STERVEN ALLEN! 
In de oude koloniale scholen in New England gebruikte men als leermiddel een boek met de naam 
“The New England Primer”, om kinderen te helpen leren lezen en schrijven, enz. Bij het aanleren 
van het alfabet werd er een rijmpje gegeven om de kinderen elke letter te leren onthouden. Voor de 
letter “A” leerden zij dit: 

A. IN ADAM’S FALL WE SINNED ALL (In Adams val zondigden wij allemaal).  
De jonge kinderen kregen zo de waarheid van Romeinen 5:12 bijgebracht! 

Hierna nog enkele van de volgende letters van het alfabet, met een bijbelse lering: 
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B. HEAVEN TO FIND, THE BIBLE MIND. 

C. CHRIST CRUCIFIED, FOR SINNERS DIED. 
D. THE DELUGE DROWNED, THE EARTH AROUND. 

E. ELIJAH HID, BY RAVEN’S FED.  
F. THE JUDGMENT MADE FELIX AFRAID. enz. 

In Adam zondigden allen. Het is ook waar dat in Adam allen werden geschapen. Strikt gesproken 
werden de mensen die vandaag leven niet geschapen. Wij kwamen in de wereld door voortplanting, 
niet door schepping. De enige mensen die ooit geschapen werden waren Adam en Eva. Maar, in 
zekere zin is het correct te zeggen dat ik in Adam werd geschapen. Los van Adam zou ik geen be-
staan kennen. Toen Adam werd geschapen, was ik in “het lichaam” van Adam (Hebreeën 7:10, 
HSV). Ik maakte deel uit van “zijn zaad” (Op gelijke wijze zouden we kunnen zeggen dat de hele 
joodse natie in Abraham, Izaak en Jakob was). 
Toen Adam zondigde was ik er niet bij. Ik at niet van de vrucht, enkel Adam deed dat. Ik was God 
niet ongehoorzaam, maar Adam wel. Iemand zou kunnen gevraagd worden: “Wat is het ergste dat 
ooit met u gebeurde?” Het enige bijbels juiste antwoord hierop is dit:  
Het ergste wat me ooit overkwam gebeurde toen Adam van de verboden vrucht at, duizenden jaren 
geleden (Romeinen 5:12). Maar het beste wat me ooit overkwam gebeurde toen Jezus Christus 
stierf aan het kruis, zo’n 2000 jaar geleden (Romeinen 5:18-19). 
Waarom is het waar dat IK ZONDIGDE IN ADAM, IK STIERF IN ADAM, IK VEROORDEELD 
BEN IN ADAM? Beschouw het volgende: 
1. Als bijbelgelovigen zouden wij ermee instemmen dat Adam de vader is van ons allen. Wij 

kwamen allen voort uit Adam. Onze afkomst is terug te leiden tot Adam, niet tot aapachtige 
primaten. Wij zijn allen “kinderen van Adam” (vgl. Psalm 14:2-3; Genesis 6:5-6; 11:5). 

2. Toen Adam zondigde was ik in zekere zin daar. Ik was daar in het lichaam (HSV; SV: “len-
denen”) van mijn vader Adam (ik was daar in zijn zaad). Om dit te illustreren, zie Genesis 
14:18-20. Merk op dat Abraham de tienden betaalde aan Melchizedek. Uit Abraham kwam 
Izaak en daarna kwam Jakob. Jakob (Israël) had 12 zonen, waaronder Levi. Uit Levi kwam 
Aäron, en zijn zonen waren de priesters. Met deze feiten in gedachten, zie Hebreeën 7:4-10. Als 
de schrijver van Hebreeën kon zeggen dat Levi tienden betaalde aan Melchizedek omdat hij in 
de lendenen van Abraham was, alhoewel we weten dat het Abraham was die het in werkelijk-
heid deed en Levi nog niet was geboren, dan kan ik op dezelfde manier zeggen: “Ik zondigde 
ook in Adam, want ik was reeds in de lendenen van mijn vader Adam toen deze zondigde”. Dus, 
toen Adam zondigde was ik in zekere zin ook daar. 

3. Adam handelde voor mij als mijn vertegenwoordiger. Adam was het hoofd van ons ras en hij 
vertegenwoordigde het ras. Het is interessant te noteren dat de zondeval van de mens aangere-
kend wordt volgens de ongehoorzaamheid van Adam, niet volgens de ongehoorzaamheid van 
Eva, alhoewel zij eerst zondigde. Maar Eva was niet het hoofd van het ras. Wat werkelijk telde 
was dat Adam at. Het was toen dat het mensenras viel. Een vertegenwoordiger is iemand die 
handelt namens een ander. Adam was daar in de hof van Eden en hij handelde voor u en verte-
genwoordigde u. Vandaag worden mensen die verkozen worden voor het parlement “volksver-
tegenwoordigers” genoemd. Zij zijn daar om voor mij te stemmen. Ik kan niet stemmen in het 
parlement maar zij wel en zij doen dat voor mij. Toen Adam in Eden was, als mijn vertegen-
woordiger, moest hij ook een stem uitbrengen. Hij moest een stem uitbrengen voor of tegen 
God. Hij moest kiezen om God te gehoorzamen of niet. Hij stemde tegen God! Hij koos ervoor 
ongehoorzaam te zijn. In zekere zin werd zijn stem mijn stem. 
Voordat we Adam veroordelen omdat hij op de verkeerde manier stemde, moeten wij onszelf in 
zijn schoenen plaatsen. Veronderstel dat ik daar in Eden was in plaats van Adam. Veronderstel 
dat ik aan deze simpele gehoorzaamheidstest zou onderworpen worden. Zou ik dan anders ge-
handeld hebben dan Adam? 
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U zou bezwaar kunnen maken: “Ik hou niet van deze doctrine van vertegenwoordiging! Dit is niet 
fair! Ik wil niet vertegenwoordigd zijn door Adam!” Maar van het moment dat u deze doctrine van 
vertegenwoordiging afwijst, hebt u een van de wonderlijkste leringen van de Bijbel verworpen. Ziet 
u, niet enkel was Adam uw vertegenwoordiger, maar Christus was ook uw vertegenwoordiger! Niet 
enkel handelde Adam namens u, maar Christus handelde ook namens u! Adam bracht u in de ellen-
de, maar Christus kan u eruit halen! En als u zegt dat het niet fair was dat Adam u vertegenwoor-
digde, omdat u er niet bij aanwezig was, denk dan een moment hieraan: Hoe fair was het dat Chris-
tus u vertegenwoordigde? Was het fair dat een volkomen onschuldig Mens ter dood werd gebracht? 
Was het fair dat Hij werd geoordeeld voor zonden die u pleegde? Was het fair dat het oordeel en de 
toorn van een heilige God neerviel op Hem in plaats van op u? Onthoud dat wat Adam deed het 
ergste was dat u overkwam MAAR WAT CHRISTUS DEED WAS HET BESTE DAT U OOIT 
OVERKWAM!! 
Dit principe begrijpen zal de Bijbel voor u tot leven brengen. Wanneer u het verslag van de zonde-
val van Adam in Genesis 3 leest, zal u zich realiseren dat dit niet een veraf gelegen verslag is dat 
niets met u te maken heeft, maar dat u in een reële betekenis daar aanwezig was. Omdat Adam uw 
vertegenwoordiger was, participeerde u in wat Adam deed. In Adams val zondigden wij allemaal! 
Evenzo, wanneer u de verslagen over de kruisiging leest, zal u zich herinneren dat in een reële bete-
kenis u daar was. Zijn dood werd uw dood. Zijn geschiedenis werd uw geschiedenis (zie Romeinen 
6). Wanneer ik het verslag lees over Christus die gekruisigd wordt dan wordt dat erg persoonlijk, 
omdat ook ik hier gekruisigd werd (Galaten 2:20), en prijs God, ik kwam ook met Hem uit de graf-
tombe! 
Romeinen 5:12 zegt ook iets dat in verband staat met wetenschap en in het bijzonder het schepping / 

evolutie debat. Dit vers leert dat de dood resulteerde uit de zonde van Adam. De zondeval van de 
mens tastte ook het dierenrijk aan, en zoals men kan leren in Romeinen 8:19-22 zuchten ook de 
dieren en wachten ze op bevrijding van de slavernij waarin zij zich bevinden wegens de zonde van 
de mens. Vóór de val van de mens was de dood geen realiteit in het dierenrijk en zodoende kunnen 
er geen dierlijke fossielen zijn van vóór de val van de mens (tegengesteld aan de evolutietheorie). 
Creationisten geloven dat de grote meerderheid van de fossielen gevormd werden in de tijd van de 
wereldwijde vloed in de dagen van Noach. 

Romeinen 5:13-14 
“Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet 
toegerekend als er geen wet is. 14 Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes 
toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die 
een voorbeeld is van Hem Die komen zou”. 

Hier begint een lange tussenzin (van vers 13 tot vers 17). Vers 12 sluit aan bij vers 18. 
“Totdat” = vóór, eerder dan. Paulus beschouwt de tijdsperiode vóór het geven van de wet (vers 13 is 
de periode van Adam tot Mozes). Dit is het pré-Mozaïsche tijdperk (vergelijk Romeinen 4:15). In 
de periode van Adam tot Mozes was er zonde en dood maar er was geen wetsovertreding. Men kan 
geen wet overtreden die er niet is. Er was zonde, zoals gezien wordt in de moorddadige daad van 
Kaïn (Genesis 4) en de boosheid van de wereld vóór de Zondvloed (Genesis 6:5). En de dood was 
in de wereld zoals gezien wordt in Genesis 5 (elke keer wordt gezegd “en hij stierf” - Genesis wordt 
het “grafsteenhoofdstuk” genoemd)   
“Toegerekend” = aangerekend, geteld, beschouwd. De zonde was aanwezig maar ze werd niet be-
schouwd als overtreding voordat de wet kwam. Vergelijk Galaten 3:19 (de wet werd gegeven om 
aan zonde het toegevoegde kenmerk van overtreding te geven en opdat zonde nog zondiger zou 
worden - Romeinen 7:13). Adams zonde werd een “overtreding” (Romeinen 5:14) genoemd omdat 
hij de goddelijke wet van Genesis 2:17 overtrad. De dood heeft dan “geregeerd” (Romeinen 5:14) 
als een koning van Adam tot Mozes alhoewel de mensen niet op dezelfde wijze als Adam hebben 
overtreden (zij overtraden geen duidelijk onthuld gebod, maar Adam wel). Paulus’ punt met deze 
twee verzen is dat de dood doorgegeven werd aan alle mensen (Romeinen 5:12), niet omdat zij 
zondigden maar omdat Adam had gezondigd. Het was Adams zonde die de dood over de mensheid 
bracht. De mensen tussen Adam en Mozes zondigden niet zoals Adam had gezondigd (Adams zon-
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de was een opzettelijke overtreding van een direct gebod van God). Toch heeft de dood over hen 
geregeerd, niet wegens hun daden, maar door de ene daad van Adam! Vandaag zouden we dit illu-
streren met jonge kinderen die sterven. Deze baby’s hebben geen bewustzijn van goed en kwaad, 
maar ze sterven. Dit moet ons herinneren aan het universele effect van de zonde van Adam. Wegens 
zijn overtreding wordt de doodstraf aan alle mensen doorgegeven. 

Romeinen 5:15 
“Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de 
overtreding van de ene velen2 gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de 
gave door de genade die er is door de ene mens Jezus Christus, overvloedig3 geweest 
over velen” 

Merk “veel meer” op in dit vers (zie in Romeinen 5:9, 10, 15, 17, 20). 
Merk “de gave” op. Redding/rechtvaardiging is een kosteloze gave maar ze is niet goedkoop. Ze 
werd erg duur gekocht, met het kostbare bloed van Christus (1 Korinthiërs 6:20; 1 Petrus 1:18-19). 
Adam deed veel ten kwade, maar Christus deed “veel meer” ten goede van de mens. Door Adams 
overtreding zondigden en stierven wij allemaal. Maar de opgestane Christus was machtiger dan de 
zonde, zo machtig als bluswater het vuur (zonde) uitblust. Bovendien wordt elke gelovige volmaakt 
in Christus gesteld en wordt hij/zij ook de erfenis van Christus deelachtig, tot eeuwig leven. Deze 
gave is “veel meer overvloedig” dan het leven dat in Adam verloren ging. 
Adams overtreding bracht vernieling en dood over het menselijke ras (Romeinen 5:12), maar de 
gave, welke de gekruisigde en opgestane Christus aanbiedt, brengt vergiffenis en (eeuwig) leven in 
heerlijkheid over allen die de gave willen ontvangen. 

Romeinen 5:16 
“En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroor-
deling leidde ten gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genade-
gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging”. 

In dit vers is er een contrast tussen “één overtreding tot verdoemenis” en “vele overtredingen tot 
rechtvaardiging”. Uit Adams éne overtreding kwam veroordeling. De remedie vroeg dat VELE 
OVERTREDINGEN op Christus zouden gelegd worden toen Hij stierf aan het kruis. De éne over-
treding van Adam bracht oordeel en verdoemenis over de mensheid. Wat Christus deed is iets veel 
groters omdat Hij in een manier voorzag om VELE OVERTREDINGEN uit te wissen. Alva 
McCain geeft deze illustratie: Een man gaat in een woud, steekt een lucifer aan en werpt die in de 
droge vegetatie. Een kleine daad die iedereen zou kunnen doen. Spoedig zou het hele woud in brand 
staan. Veronderstel nu dat er iemand langs komt die al het vuur terstond uitdooft. Zou die tweede 
operatie  niet veel grootser zijn, “veel meer” dan de eerste? Door Adams éne overtreding ging het 
hele “woud” van de mensheid ten gronde. Door Christus’ daad van gerechtigheid werden miljarden 
overtredingen afgekocht en konden ze uitgewist worden! Christus volbracht VEEL MEER! 

Romeinen 5:17 

 
2 Over “velen” in Romeinen 5:15: “Wij zouden misschien denken dat “allen” meer voor de hand zou liggen en eenvou-
diger zou zijn. Maar afgezien van de bedoeling van de apostel, om de “ene” tegenover de “velen” te stellen, is de uit-
drukking klaarblijkelijk gekozen om elke verkeerde uitlegging bij voorbaat te verhinderen. In verbinding met Adam 
sluit hij vanzelf alle mensen in, omdat Adam de vader van allen is en zijn natuur aan allen heeft meegedeeld; in verbin-
ding met Christus echter kan hij slechts het oog hebben op al degenen die tot Christus zijn gekomen en zo in Hem de 
nieuwe natuur deelachtig zijn geworden. Het woord “allen” had in dit geval dus tot een geheel verkeerde uitlegging 
aanleiding kunnen geven”. SV kantt. 42: “velen gestorven zijn: Dat is, niet alleen hij zelf, maar vele anderen, namelijk 
allen, die van Hem naar de natuur gekomen zijn”. Meer dan overwinnaars, R. Brockhaus, Uit het Woord der Waarheid, 
Aalten. 
3 SV kantt. 45: “overvloedig geweest: Dat is, krachtiger en menigvuldiger. Ene gelijkenis genomen van het water, dat 
het vuur door Zijne kracht of Zijne vloed uitblust, dat alzo ook de kracht en overvloed van Christus’ gerechtigheid de 
zonde en schuld uitblust”. 
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“Want als door de overtreding van de ene, de dood geregeerd heeft door de ene, veel 
meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid 
ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus” 

Het woord “overvloed” is gerelateerd aan het woord “overvloedig” in vers 15. Gods genade is su-
per-overvloedig! De vrije gave werd voorzien voor alle mensen, maar alle mensen hebben een ver-
antwoordelijkheid. Zij moeten deze gave ONTVANGEN of AANNEMEN! “Aannemen” is een 
geloofswoord (zie Johannes 1:12). 

Zij die deze overvloed van genade “aannemen” hebben onmiddellijk daarna de gave van gerech-
tigheid. Wat een gave! Los van werken, los van de Wet, los van rituelen, los van verdienste, een 
zuivere gave van God! Vele malen, tijdens het onderwijzen van deze passage aan bijbelklassen 
heb ik hen gevraagd driemaal elk van deze uitdrukkingen te herhalen: “De overvloed van de ge-
nade”, “de gave van de gerechtigheid”. Wij bevelen u dit aan. (William Newell, Romeinen) 

Door Adam heeft de dood geregeerd (en de talloze kerkhoven getuigen hiervan). Door Jezus Chris-
tus regeren gelovigen (letterlijk: zij “regeren als koningen”!) 

Romeinen 5:18 
“Zoals dus door één overtreding [de schuld gekomen is] over alle mensen tot ver-
doemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid [de genade] over alle mensen tot 
rechtvaardiging van het leven”. 

De tussenzin is nu geëindigd en dit vers moet dan verbonden worden met vers 12 
“Door één rechtvaardigheid” = door de rechtvaardige daad van Eén, namelijk Christus’ daad van 
gerechtigheid door te sterven op het kruis. 
De vrije gave kwam over alle mensen (Christus’ kruiswerk werd gedaan voor het hele menselijke 
ras) maar het is droevig dat niet alle mensen deze gave willen ontvangen (vers 17).  
Calvijn zei het zo: “Hij (God) richt zijn gunst tot allen, omdat ze wordt voorgesteld aan allen, en 
niet omdat ze in realiteit uitreikt naar allen (d.w.z. in hun ervaring); want alhoewel Christus leed 
voor de zonden van de hele wereld, en ze aangeboden is door Gods welwillendheid zonder onder-
scheid aan allen, ontvangen niet allen Hem” (Noot: Calvijn lijkt hier te leren dat Christus stierf voor 
alle mensen. Voor een diepere discussie over Calvijns zienswijzen over de verzoening, zie Voor wie 
stierf Christus?: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkorenen.pdf en nog uitgebreider hier: 
http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm ) 

Romeinen 5:19 
“Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aange-
merkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaar-
digen aangemerkt worden”. 

“Aangemerkt worden” = worden, gevormd worden, benoemd worden. Allen die in Adam zijn, zijn 
zondaars; allen die in Christus zijn, zijn rechtvaardig. Door geboorte zijn wij in Adam; door weder-
geboorte zijn wij in Christus. 
“De gehoorzaamheid van de Ene” - dit verwijst niet naar Christus’ gehoorzaamheid in ’t algemeen, 
maar naar Zijn gehoorzame daad van naar het kruis te gaan (Filippenzen 2:8; Mattheüs 26:42; en 
vgl. Hebreeën 5:8). Adams daad van ongehoorzaamheid centreerde zich rond een boom (Genesis 
2:16-17) en Christus’ daad van gehoorzaamheid centreerde zich ook rond een boom (Grieks xulon: 
boom of hout; 1 Petrus 2:24). 

Plaatsvervangend de wet houden 
Dit vers (Romeinen 5:19) wordt vaak fout geïnterpreteerd door hen die niet begrijpen dat de ge-
hoorzaamheid waarvan hier sprake is, Christus’ gehoorzaamheid is aan de wil van de Vader door 
naar het kruis te gaan (Filippenzen 2:8). In plaats daarvan zeggen zij dat dit verwijst naar Zijn ge-
hoorzaamheid doorheen Zijn leven in het houden van de wet. Naar deze theorie, meestal aangehan-

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uitverkorenen.pdf
http://www.middletownbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm
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gen door gereformeerde theologen, wordt soms verwezen  als “plaatsvervangend de wet houden”. 
Deze theorie zegt dat Christus niet enkel voor ons stierf als onze Plaatsvervanger (waar wij het mee 
eens zijn), maar dat Christus ook voor ons leefde (tijdens Zijn dagen vóór het kruis) en Gods gebo-
den voor ons hield als onze Plaatsvervanger. Zij leren dat de schuld die de mens God verschuldigd 
was werd betaald niet enkel door Christus’ plaatsvervangende dood maar ook door de gehoorzaam-
heid van Zijn leven (wat zij Christus’ “actieve gerechtigheid” noemen). Zij leren dat rechtvaardi-
ging niet enkel gegrond is op Christus’ dood aan het kruis waar Hij de straf droeg van Gods oordeel 
tegen ons, maar ook: “het is gegrond op Christus’ gehoorzaamheid gedurende zijn leven waarin Hij 
de voorschriften van Gods wet voor ons vervulde” [Reformation Study Bible, noot onder Romeinen 
3:24]. Betreffende deze “gehoorzame gerechtigheid van Christus” houden zij vol dat Christus ver-
zoening bracht door zowel Zijn leven als door Zijn dood, en dat dit absoluut noodzakelijk en essen-
tieel was om gerechtigheid voort te brengen. Zij zeggen dat wanneer wij gered worden, God de wet-
houdende gerechtigheid van Christus toerekent. 
Eerst en vooral, wij erkennen dat de Heer Jezus Christus een volmaakt zondeloos leven leefde en 
dat Hij volmaakt Gods geboden gehoorzaamde en altijd die dingen deed die de Vader behaagden. 
Hij was het vlekkeloze, zondeloze Lam van God. Maar, de gerechtigheid waardoor wij gerechtvaar-
digd worden vloeit niet voort uit Jezus’ aardse leven; ze wordt de onze wegens de opgestane en 
verheerlijkte Zoon van God en onze vereniging met Hem. Merk goed op dat Romeinen 4:25 niet 
het volgende zegt: “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en Die de wet gehoorzaamde om 
onze rechtvaardiging”. De gereformeerde theologie, zoals dikwijls het geval is, plaatst Christus aan 
de verkeerde kant van het kruis! Wij vinden onze gerechtigheid niet in de wet of zelfs niet in Chris-
tus’ houden van de wet, maar we vinden onze rechtvaardiging enkel IN HEM, de opgestane Chris-
tus (2 Korinthiërs 5:21). Onze rechtvaardiging in Christus is te wijten aan het feit dat wij VER-
ENIGD werden met de OPGESTANE Christus, en Hij is onze gerechtigheid geworden (1 Korinthi-
ers 1:30). 

Zie meer uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GTgevaren_12-Plaatsvervangend.pdf . 
 
Romeinen 5:20 
“De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de 
zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest”. 

De wet “kwam er nog bij” - waarom kwam de wet erbij? Waarom werd de wet “toegevoegd” (zie 
Galaten 3:19)? “Opdat de overtreding zou TOENEMEN”. De wet maakt dat zonde nog erger lijkt! 
De wet geeft zonde het toegevoegde karakter van OVERTREDING en maakt dat zonde nog zondi-
ger lijkt (vgl. Romeinen 7:13). Waarom liet God zonde toe in Zijn universum? Eén reden (naast 
andere redenen) is opdat Hij “MEER DAN OVERVLOEDIG” Zijn genade zou kunnen tonen! 
Waar ZONDE OVERVLOEDIG was, is de genade MEER DAN OVERVLOEDIG!  

Romeinen 5:21 
“Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren 
door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer”. 

Aan het begin van deze sectie regeerden zonde en dood; nu echter REGEERT GENADE! Dit vers 
ontvouwt Gods grote doel: dat Genade een koninkrijk zou hebben waar de Dood zijn koninkrijk 
had, en dat, uiteraard door gerechtigheid -- dat is: door het kruisoffer en dus door Jezus Christus 
onze Heer. Het onderwerp van het laatste deel van Romeinen 5 is dan de veroordeling door Adams 
overtreding, en de rechtvaardigmaking door Christus’ rechtvaardige daad in de dood. 
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