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De Brief aan de Romeinen 
Hoofdstuk 5 

Bron: http://www.middletownbiblechurch.org/romans/romans.htm  
Vertaalde versie: http://www.verhoevenmarc.be/romeinen1.htm 

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

 
Romeinen 5:1 
Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. 
Merk op hoe het laatste woord in Romeinen 4:25 (“rechtvaardiging”) verbonden is met het eerste 
vers van hoofdstuk 5 (“gerechtvaardigd uit het geloof”). Tot dusver heeft Paulus in het boek Ro-
meinen ons het volgende getoond: 

De NOOD aan rechtvaardiging : Alle mensen zijn zondig en schuldig voor God (Romeinen 1-3). 
De WIJZE van rechtvaardiging : Door genade door geloof gebaseerd op het verlossende kruiswerk 
van Christus (Romeinen 3:24-28). 
De ILLUSTRATIE van rechtvaardiging : Het voorbeeld van Abraham (Romeinen 4). 
 
Hoofdstuk vijf begint met een nieuwe sectie. Paulus gaat ons nu vertellen over sommige van de 
VOORDELEN van rechtvaardiging (Romeinen 5:1-11). Hier slechts enkele voordelen: 

Romeinen 5:1 – We hebben vrede bij God. 
Romeinen 5:2 – We hebben toegang en standplaats in genade. 
Romeinen 5:11 – We hebben verzoening ontvangen. 

Wegens al deze zegeningen en voordelen is er reden om ons te verheugen (roemen): 
Romeinen 5:2 – “we roemen”; Romeinen 5:3 – “we roemen”; Romeinen 5:11 – “we roemen”. 
Hoe trots mogen wij zijn op Gods rijke zegeningen die de onze zijn door Zijn genade! 
Het is interessant dat Paulus de voordelen van redding niet eerder presenteert dan in hoofdstuk 5. 
Paulus presenteerde het evangelie (Romeinen 1-4) op basis van BEHOEFTE, niet op basis van 
VOORDELEN. De ongeredden moesten weten waarom zij NOOD hadden aan een Redder. Eens 
dat zij hun nood inzien om naar de Redder te gaan in geloof, dan pas zullen zij al de voordelen die 
redding meebrengt beginnen te begrijpen (Romeinen 5). Heel vaak wordt het evangelie zo aantrek-
kelijk mogelijk voorgesteld om de ongeredde persoon al de wonderlijke voordelen te tonen die de 
zijne zullen zijn als Hij op Christus vertrouwt: “Als u op de Heer vertrouwt, zult u vrede met God 
hebben!” Het probleem hiermee is dat hij niet ziet waarom hij vrede met God moet hebben. Hem 
moet eerst uit de Schrift aangetoond worden dat hij in zijn zondige toestand een vijand van God is, 
die in rebellie strijdt tegen God en dat Gods toorn over hem geopenbaard wordt vanuit de hemel 
(zie Romeinen 1:18; 5:10; enz.). Zie voor een volledige bespreking van de belangrijkheid om het 
evangelie te presenteren op basis van nood, en niet op grond van voordelen, de bespreking van Ro-
meinen 1. 
“Gerechtvaardigd” – Rechtvaardiging is niet iets wat voortgaat; het is iets dat gebeurde op het 
moment dat u gered werd. 
Omdat u gerechtvaardigd werd door geloof, hebt u nu vrede met God. Vrede met God is iets wat 
elke gelovige heeft! De vijandschap die eerst bestond tussen mij en God is nu voor altijd verdwe-
nen! De oorlog is voorbij! Ik leef in vrede met mijn Schepper en ben volledig door Hem geaccep-
teerd. Mijn acceptatie heeft niets te maken met wie ik ben of wat ik heb gedaan. Het heeft alles te 
maken met Wie Jezus Christus is en wat Hij heeft gedaan (vergelijk Efeziërs 1:6-7). God heeft Zijn 
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welbehagen in Zijn geliefde Zoon (Mattheüs 3:17) en God heeft Zijn welbehagen in mij omdat ik in 
Zijn geliefde Zoon ben geplaatst (Efeziërs 1:6: Hij heeft ons “begenadigd in de Geliefde”). Het is 
droevig, de meeste gelovigen nemen God niet op Zijn Woord met betrekking tot acceptatie. Wan-
neer alles goed gaat en God lijkt te zegenen, dan voelen zij dat Hij hen liefheeft en hen accepteert, 
maar wanneer zij struikelen, en alles lijkt moeilijk en hard, dan lijkt het alsof Hij hen niet liefheeft 
en hen niet accepteert. Hoe kan dit zo zijn? Er is niets in onszelf dat ons bij God aanbeveelt. God 
heeft ons geaccepteerd in Zijn Zoon door genade alleen, en op dit feit moeten wij ons geloof base-
ren. 
Laat me nooit de vijandschap vergeten die eens bestond tussen mij en God. Beschouw zorgvuldig 
de volgende verzen: 

Romeinen 1:18 (Gods toorn was tegen mij);  
Romeinen 2:2 (Gods oordeel was tegen mij);  
Psalm 5:6 (God haatte me);  
Psalm 7:12 (God toornde over mij iedere dag);  
Spreuken 15:8 (zelfs de offers die ik trachtte te brengen waren geheel onacceptabel voor God); 
Romeinen 8:8 (er is niets dat een ongered persoon kan doen om God te behagen). 
 
Ja, ik was Gods VIJAND (Romeinen 5:10) door mijn slechte daden (Kolossenzen 1:21). Er is geen 
vrede voor de goddelozen (Jesaja 48:22; 57:20-21). 
Vrede met God werd mogelijk gemaakt op slechts één manier: DOOR HET KRUIS (zie Kolossen-
zen 1:20-21 en Efeziërs 2:13-18). 
Hoe dankbaar zou ik moeten zijn dat de God die eens TEGEN MIJ was (Romeinen 1:18; 2:2) nu 
NIET MEER TEGEN MIJ is (Romeinen 8:31). Hij is VÓÓR MIJ (vgl. Psalm 118:6). 
Vrede met God is het gezegende bezit van elke gelovige. De vrede van God (Filippenzen 4:7) is 
wat anders. Om de vrede van God te verkrijgen, beschreven in Filippenzen 4:7, moet de gelovige de 
voorwaarden vervullen van Filippenzen 4:6: “Wees (1) in geen ding bezorgd, maar laat uw verlan-
gens in alles, door (2) bidden en smeken, met (3) dankzegging (4) bekend worden bij God”. Gods 
vrede is het resultaat van het doen van deze 4 dingen: “en de vrede van God, die alle begrip te bo-
ven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (vers 7). We zouden ook de 
gave van Christus’ vrede in Johannes 14:27 moeten opmerken en vergelijk Johannes 16:33. 
We zouden ook een verschil moeten maken tussen POSITIONELE ACCEPTATIE en de ERVA-
RING VAN ACCEPTATIE (of het verschil tussen POSITIE en TOESTAND). Positioneel zijn wij 
geaccepteerd in Christus en God heeft behagen in ons omdat wij in Zijn geliefde Zoon zijn geplaatst 
in Wie Hij Zijn behagen heeft (vergelijk Mattheüs 3:17 met Efeziërs 1:6). Maar in onze feitelijke 
toestand (wat betreft onze feitelijke ervaring wanneer we wandelen met de Heer doorheen de tijd) 
kunnen wij zowel de Heer behagen als niet behagen (zie 2 Timotheüs 2:4; 1 Thessalonicenzen 4:1; 
Galaten 1:10; 1 Johannes 3:22; Kolossenzen 1:10; 3:20; Romeinen 12:2; Efeziërs 5:10; 2 Korinthi-
ers 5:9; 1 Korinthiërs 7:32). Het sleutelvers is Hebreeën 11:5-6 dat ons vertelt dat wij God behagen 
DOOR GELOOF. Vergelijk ook Romeinen 8:8-9 wat impliceert dat wij God enkel behagen wan-
neer we wandelen in de Geest (vgl. Galaten 5:16).  
Alhoewel er talloze verzen zijn (zojuist geciteerd) die spreken over onze ervaring van acceptatie (de 
noodzaak God te behagen in onze dagelijkse wandel door geloof en in de Geest van God), zouden 
we nooit het belang van positionele acceptatie mogen minimaliseren. Vele gelovigen zijn geestelijk 
kreupel omdat zij niet weten en niet geloven en er geen rekening mee houden dat zij IN CHRISTUS 
voor de Vader welbehaaglijk zijn en compleet acceptabel voor Hem. Hoe meer wij in geloof rusten 
in onze positionele acceptatie hoe meer wij ons vrij voelen om God te behagen in onze dagelijkse 
wandel!  
Zie meer in “De Positie en Toestand van de Gelovige”:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/positie-toestand_ZV.pdf (NL)! 

Romeinen 5:2 
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Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan, 
en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. 
“Door Hem” – door Christus hebben wij VREDE (vers 1) en door Christus hebben wij TOEGANG 
(vers 2). Het Griekse woord voor TOEGANG betekent letterlijk “een leiden of brengen in de aan-
wezigheid van”. God leidt ons en brengt ons in Zijn aanwezigheid! Christus maakte dit mogelijk 
(Efeziërs 2:13-18; Hebreeën 10:19-20) en het is enkel door Hem dat wij kunnen komen tot de Vader 
(Johannes 14:6). God vraagt de gelovige om vrijmoedig in Zijn aanwezigheid te komen (Hebreeën 
4:16; 10:19, 22)! 
Twee oudtestamentische illustraties tonen ons hoe bevoorrecht wij zijn in deze toegang die we heb-
ben: 1) DE KINDEREN VAN ISRAËL BIJ DE BERG SINAÏ – toen de Heilige God Zijn heilige 
Wet gaf op de berg Sinaï had het volk geen toegang. Hen werd gezegd weg te blijven en zij werden 
gewaarschuwd niet te dichtbij te komen (Exodus 19:12-13, 16, 18, 21-24); 2) DE KINDEREN 
VAN ISRAËL BIJ DE TABERNAKEL – God manifesteerde Zijn heerlijkheid en aanwezigheid 
boven de genadetroon in het heilige der heiligen. Welk soort van toegang hadden de kinderen van 
Israël? Hun toegang was extreem beperkt! Slechts één man kon deze plaats binnengaan en dat 
slechts één keer per jaar (Hebreeën 9:7)! Hoe anders is het vandaag. Wegens het volbrachte werk 
van Christus werd de voorhang gescheurd (Mattheüs 27:51) en gelovigen kunnen de heiligste plaats 
binnengaan (Hebreeën 10:19). Wij hebben onbeperkte toegang (Hebreeën 4:16; 10:19-20). Genieten 
wij van dit voordeel? 
“Tot deze genade waarin wij staan” – als een persoon werd gerechtvaardigd (Romeinen 5:1), staat 
hij op een goede plaats! Het werkwoord in “wij staan” staat in de voltooide tijd, wat betekent dat dit 
staan nooit verandert! Hoe kan een zondaar staan in de aanwezigheid van een heilige God en Zijn 
gunst genieten? Enkel door GENADE (zie Psalm 130:3-4; Psalm 103:10). Wij kunnen voor God 
staan door Zijn genade die gebaseerd is op Christus’ volbrachte werk: onze zonde wordt ons niet 
toegerekend (Romeinen 4:8). Als God zonde zou toerekenen dan zou niemand van ons kunnen 
staan (Psalm 130:3; Psalm 1:5-6)! 
“Roemen” = jubelen, zich verheugen, zich vereerd verheugen. Dit werkwoord wordt ook gevonden 
in de verzen 3 en 11 van dit hoofdstuk. 
“Hoop” – dit woord omvat een toekomstige verwachting (zie Romeinen 8:24). In onze taal draagt 
het woord “hoop” vaak het idee van onzekerheid (“ik hoop dat ik een brief krijg vandaag”; ik hoop 
dat het niet zal regenen op onze picknick”, enz.). In het Nieuwe Testament draagt het woord “hoop” 
het idee van zekerheid omdat wanneer God zegt dat iets zal gebeuren in de toekomst, wij kunnen 
verwachten dat dit zonder twijfel gebeurt. Een voorbeeld hiervan is Titus 2:13: “wij verwachten de 
zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Chris-
tus”. Er is geen onzekerheid over Christus’ komst (Johannes 14:2-3) behalve dat wij het tijdstip niet 
kennen. 
“De heerlijkheid van God” – dit omvat iets in de toekomst wat de gelovige verwacht. De gelovige 
heeft een heerlijke toekomst die door God is uitgewerkt (vgl. 1 Korinthiërs 2:9-10). De verheerlij-
king van de gelovige wordt gezien in de volgende passages: Romeinen 8:18; 8:30 (vanuit Gods 
standpunt gezien is het al gebeurd!); 2 Korinthiërs 4:17; 1 Petrus 1:11; 4:13; 5:10; 1 Johannes 3:1-2; 
enz. 

Romeinen 5:3 
En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking 
volharding teweegbrengt, 
Wij verheugen ons niet enkel wegens onze toekomstige hoop (vers 2) maar ook in de huidige ver-
zekering dat onze verdrukkingen volharding zullen teweegbrengen (vers 3). Lijden is geen abnor-
maliteit, het is veeleer het liefhebbende plan van God voor Zijn gelovigen. 
“Verdrukkingen” = de druk, kwellingen, en hardheden van het leven die over ons beproevingen, 
problemen, moeilijkheden, enz. brengen. Zie Johannes 16:33; Handelingen 14:22 en 1 Thessaloni-
cenzen 3:3-4 (we moeten verdrukkingen verwachten). Waarom verheugt de gelovige zich in ver-
drukking? Omdat hij iets WEET! Hij weet dat verdrukking volharding teweegbrengt. 
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“Volharding” = letterlijk: “iets het hoofd bieden, ergens onder blijven staan”. Het betekent dus iets 
verduren te midden van moeilijkheden en “dank u” te zeggen te midden daarvan. Het omvat gedul-
dig zijn tijdens beproevingen. De beproevingen en verdrukkingen moeten de gelovige sterker ma-
ken. De verdrukkingen horen ons naar de Heer Jezus te duwen, meer en meer, om te leren van de 
algenoegzaamheid van Gods genade. Vergelijk Romeinen 12:12. Christus is genoegzaam voor elke 
situatie! 

Romeinen 5:4 
en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. 
“Ondervinding” – dit komt van een woord dat “toetsen” betekent. Waarom zou God verdrukking 
op onze weg brengen? Hij toetst ons! Waarom vroeg God Abraham zijn zoon te offeren (Genesis 
22)? Hij toetste zijn geloof! De beproeving van ons geloof is iets heel kostbaars (1 Petrus 1:7). Elke 
beproeving en moeilijkheid is een unieke gelegenheid om op de Heer te vertrouwen en Hem ge-
trouw en genoegzaam te vinden. Dit woord “ondervinding” draagt ook het idee van “goedkeuring”. 
De gedachte is: Niet enkel worden wij getoetst (door de verdrukkingen die God toestaat) maar WIJ 
SLAGEN IN DE TOETS (zoals Abraham deed in Genesis 22). Dus, het woord “volharding” draagt 
in zich het idee van “beproefd karakter” of “de kwaliteit van goedgekeurd te zijn” of “goedgekeurd 
karakter”. Het verwijst naar een persoon die succesvol de vurige toetst heeft doorstaan. Hij heeft 
geleerd dat hij door Gods genade kan verdragen. “Ik vertrouwde God te midden van de verdrukking 
en ondervond dat God getrouw is!” 
“Ondervinding [brengt] hoop [teweeg]” – de cyclus is compleet! Wij startten met “hoop” in vers 2 
en nu zijn we terug bij hoop in vers 4. Als wij Gods getrouwheid zien tijdens elke storm van het 
leven, dan produceert dat een verwachting in onze harten dat God zal doorgaan met getrouw te zijn, 
heel de weg tot wij Hem zullen ontmoeten! 

Eén manier om Romeinen 5:3-4 te illustreren is het voorbeeld van Stefanus in Handelingen 7: 

1.  Stefanus stond onder grote tegenstand en druk: VERDRUKKING. 

2.  Stefanus verduurde te midden van moeilijkheden: VOLHARDING (Handelingen 7:55). 
3.  Stefanus slaagde in de toets met Gods goedkeuring: GOEDGEKEURD KARAKTER. 

4.  Stefanus had een gezegende HOOP (Handelingen 7:55). 
 

Romeinen 5:5 
En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige 
Geest, Die ons gegeven is. 
“Hoopbeschaamt niet” = toekomstige verwachting (zie het commentaar bij “hoop” in vers 2). Mijn 
toekomstige verheerlijking is gegarandeerd! Houd in gedachten dat redding verleden, tegenwoor-
dig en toekomst betreft (zie 2 Korinthiërs 1:10 waar we zien dat Gods verlossing daar in drie tijden 
staat). 

VERLEDEN – Ik werd gered van de straf op zonde omdat Christus voor mij de doodstraf betaal-
de: dit heet RECHTVAARDIGING. 
TEGENWOORDIG – Ik word gered van de macht van zonde en ik hoef niet onder de heerschap-
pij van de zonde te staan: dit heet HEILIGING. 
TOEKOMST – Ik zal gered worden van de aanwezigheid van zonde: dit heet VERHEERLIJ-
KING. 
 
Het woord “hoop” wijst ons op het toekomstige aspect van redding (en zie Romeinen 5:9-10 waar 
dit toekomstige aspect wordt benadrukt: “zullen wij behouden worden”). Als gelovige kan ik in 
mijn hart weten dat mijn toekomstige redding zeker is en dat God, Die dit reddende werk in mij 
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begon, dit zal voltooien (Filippenzen 1:6)! Hij voleindigt wat Hij start (Romeinen 8:29-30)! Hoe 
kan een gelovige zo’n verzekering hebben  en zo’n verwachting (hoop)? “omdat de liefde van God 
in onze harten uitgestort is” (Romeinen 5:5). 
“Uitgestort” = uitgegoten. 
“Liefde van God” – dit verwijst niet naar onze liefde voor God maar ZIJN LIEFDE GETOOND 
AAN ONS (zie vers 8). Uiteraard zijn de twee ideeën gerelateerd (“Wij hebben Hem lief, omdat Hij 
ons eerst liefhad” – 1 Johannes 4:19). De Heilige Geest werkt in mijn hart en verzekert me van 
Gods grote liefde (zoals gedemonstreerd aan het kruis – verzen 6-10). Als God werkelijk van mij 
houdt dan is het zeker dat Hij mij zal dragen tot het eind en mijn redding, tot haar ultieme voltooi-
ing zal brengen! 
“De Heilige Geest, Die ons gegeven is”. De Heilige Geest is Gods gave aan elke gelovige (zie Jo-
hannes 7:39; Romeinen 8:9; 1 Korinthiërs 6:19). Een van de voordelen van rechtvaardiging is de 
inwonende aanwezigheid van de Heilige Geest. Een van Zijn bedieningen is ons te wijzen op de 
liefde van onze Redder zoals gedemonstreerd aan het kruis en Zijn liefde in onze harten te storten 
(Romeinen 5:5-10). De volgende verzen zullen ons nu wijzen op het KRUIS en ons de liefde van 
God verklaren en wat Gods liefde betekent met betrekking tot onze toekomst en ultieme redding. 

Romeinen 5:6 
Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. 
“Krachteloos” – een vreselijke beschrijving van onze ongeredde positie: erg zwak, machteloos, 
hulpeloos. Er was niets wat wij zelf konden doen aan onze verloren toestand. Wij hadden een 
STERKE REDDER nodig! 
“Op de bestemde tijd” = op de juiste tijd (vgl. Galaten 4:4-5). Merk op hoe God ons beschrijft in 
onze ongeredde staat: GODDELOZEN (vers 6); ZONDAARS (vers 8); VIJANDEN (vers 10). 
Christus stierf voor de goddelozen en had ze lief. Zie “61 Dingen die waar zijn vóór ik gered was”:  
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf (NL)! 
“Goddelozen” – zie Romeinen 4:5. De goddelozen zijn dezen die geen vrees voor God hebben, 
geen respect voor God en geen eerbied voor God (zie Romeinen 3:18). Christus stierf voor dat soort 
van mensen. 
“Voor” = ten bate van (dit draagt in zich het idee van PLAATSVERVANGING – vergelijk 1 Petrus 
3:18). Zie “Voor wie stierf Christus?”: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm 
(NL)! 

Romeinen 5:7 
Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft 
iemand de moed om voor de goede mens te sterven. 
Dit vers voorziet in een verdere verklaring, bij wijze van contrast. De grootste liefde die een mens 
heeft schiet ver tekort aan Gods liefde. Een mens kan zijn leven afleggen voor zijn vriend (dit ge-
beurt niet vaak maar bij hoge uitzondering), maar de GOD-MENS legde Zijn leven af voor Zijn 
vijanden! 
“Rechtvaardige” – dit impliceert, bij wijze van contrast, dat Christus stierf voor onrechtvaardige 
mensen (zie 1 Petrus 3:18). 

Romeinen 5:8 
God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
zondaars waren. 
“Echter” – merk het contrast op! God deed veel meer dan men van enig ongelovig mens kan ver-
wachten. Hij legde Zijn leven af voor Zijn vijanden! 
“Bevestigt” = demonstreert, toont.  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm
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“Zondaars” = zij die het doel missen, tekortschieten aan Gods rechtvaardige eisen (wij hebben al-
len gezondigd tegen de Almachtige God! Zie Romeinen 3:23). 
Hoe toont God Zijn liefde? Mensen beschuldigen God vaak van liefdeloos te zijn: “Hoe kan een 
liefhebbende God toestaan dat miljoenen mensen sterven in Afrika of India?” “Hoe kan een lief-
hebbende God een aardbeving toestaan waarbij duizenden sterven?” enz. Maar om Gods liefde te 
zien moet men naar de juiste plaats kijken. De grootste demonstratie van Gods liefde vond plaats op 
het kruis van Golgotha! Zie ook Johannes 3:16; 1 Johannes 3:16; 4:9-10. 
Voor een bredere bespreking van Golgothaliefde, zie “Het Nieuwe Gebod”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NieuwGebod.pdf (NL). 

Romeinen 5:9-10 
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden 
van de toorn. 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van 
Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 
In deze twee verzen argumenteert Paulus van het grotere naar het mindere. Met andere woorden, als 
God het grotere werk heeft gedaan, dan zal Hij zeker ook het mindere doen. Zie Romeinen 8:32 
voor een overeenkomstig argument en vergelijk ook het laatste deel van Mattheüs 6:25 – als God u 
een lichaam en leven heeft gegeven (de grotere dingen) dan zal Hij ook voorzien in de kleinere din-
gen om het lichaam te voeden en het leven te onderhouden. 

Romeinen 5:9 
Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden 
van de toorn. 
Als God ons gerechtvaardigd heeft door Zijn bloed, hoeveel meer zullen wij dan behouden worden! 
Met andere woorden, als Christus stierf om u te redden toen u onrechtvaardig was, hoeveel meer zal 
Hij u redden nu u in Hem gerechtvaardigd bent! Als Hij stierf voor u toen u Zijn vijand was, hoe-
veel meer zal Hij dan voor u doen nu u Zijn vriend bent! Als God van me hield toen ik een vijand 
was (vers 8), hoeveel meer zal Hij Zijn liefde tonen nu ik Zijn kind ben! 

Romeinen 5:10 
Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel 
te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn. 
Dit vers verklaart verder vers 9 (“Want”).  
“Verzoend” = God en mens zijn samengebracht in harmonie, in vrede (vers 1), met alle vijand-
schap en alle barrières tot gemeenschap verwijderd. De vreselijke kloof die een heilige God scheid-
de van de zondige mens werd hersteld en overbrugd. Wij werden verzoend, niet omdat God Zijn 
heiligheid compromitteerde (“Ik wil de mens toestaan tot mij te komen omdat Ik zijn zonde door de 
vingers wil zien”) – Verlaat die gedachte!, maar omdat God Zijn Zoon offerde! 
“Behouden worden door Zijn leven” – zie Hebreeën 7:25 dat een perfecte commentaar geeft op 
deze woorden! Mijn eeuwige zekerheid is opgehangen aan Zijn leven, en Hij leeft voor altijd om 
voor ons te pleiten. De dood heerst niet meer over Hem (Romeinen 6:9-10 en Openbaring 1:18)! Hij 
stierf om mij te redden; Hij leeft om mij gered te houden!  

Lees over eeuwige zekerheid: http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid  

Romeinen 5:11 
En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu 
de verzoening ontvangen hebben. 
“Verzoening” is een ander groot voordeel dat in ons reddingspakket zit. Voor meer hierover, zie 2 
Korinthiërs 5:17-21. 

In Romeinen 5:1-11 zijn er drie dingen waarin we ons kunnen verheugen (“roemen”): 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NieuwGebod.pdf
http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid
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1) ONZE TOEKOMSTIGE VERHEUGING – “wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van 
God” (vers 2); 
2) ONZE HUIDIGE VERHEUGING – “wij roemen ook in de verdrukkingen” (vers 3); 
3) ONZE VERLEDEN VERHEUGING – “wij roemen ook in God, door onze Heere Jezus Chris-
tus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben” (vers 11).  
Onze verzoening werd volbracht (VERLEDEN), God kneedt en vormt ons nu door verdrukkingen 
(TEGENWOORDIG) en onze verheerlijking moet nog komen (TOEKOMST). 

Romeinen 5:12 – Inleiding 
In Romeinen 1-3 leerden we over ’s mensen VEROORDELING door een heilige God. 
In Romeinen 3-5 leerden we over RECHTVAARDIGMAKING (door Christus’ kruiswerk). 
In Romeinen 5:12-21 hebben we VEROORDELING en RECHTVAARDIGING vergeleken en ge-
contrasteerd.  Zie de vergelijking: “ zo ook” (Romeinen 5:18, 19, 21). Zie de woorden van contrast: 
“niet zoals” (Romeinen 5:15, 16); “veel meer” (Romeinen 5:15, 17, 20). 
Merk ook de TWEE MANNEN op die vergeleken en gecontrasteerd worden: Adam en Christus. 
Merk ook de TWEE DADEN op: Adams daad van ongehoorzaamheid toen hij de verboden vrucht 
at (Genesis 3:6); Christus’ daad van gehoorzaamheid toen Hij stierf aan het kruis (Filippenzen 2:8). 
Zie Romeinen 5:18-19. 
Merk de ENORME CONSEQUENTIES op: Romeinen 5:17-19. 
Merk de TWEE RESULTATEN op: wegens datgene wat Adam deed: DOOD, VEROORDELING 
en STRAF; wegens wat Christus deed: LEVEN en RECHTVAARDIGING en GENADE. 
Merk ook op dat Adam en Christus vertegenwoordigers waren. Vergelijk het met volksvertegen-
woordigers in ons parlement. 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 Eden, U DAAR 
WAS! In Adam zondigde u en stierf u. Evenzo is het vitaal u te realiseren dat toen Christus stierf 
aan het kruis, U DAAR WAS! Was u daar toen zij onze Heer kruisigden? – JA! 
Het hoofdpunt van Romeinen 5 is de triomf van Gods genade over zonde (zie Romeinen 5:20-21). 
De sleutelfrase is “VEEL MEER” (Romeinen 5:15, 17, 20). Als u denkt dat wat Adam deed signifi-
cant was (en dat was het inderdaad!), HOEVEEL SIGNIFICANTER, groter en belangrijker is het 
wat Christus deed. Wat Christus deed overtrof, woog veel zwaarder dan wat Adam deed! 
De valse leer van het UNIVERSALISME lijkt volgens sommigen geleerd te worden in Romeinen 
5:18-19. Het universalisme leert dat alle mensen uiteindelijk zullen gered worden. Dit is een leu-
gen1 en is tegengesteld aan de boodschap van het hele boek Romeinen dat zegt dat niemand wordt 
gered los van waar geloof (Romeinen 10:9-17; enz.). Het sleutelvers in deze sectie is Romeinen 
5:17: ONTVANGEN. Wat Adam deed voor de mensheid werd overgeërfd. Wat Christus deed voor 
de mensheid moet persoonlijk ontvangen en toegeëigend worden door geloof. 
Beschouw de historiciteit van Adam. Was Adam een echt historisch persoon die werkelijk leefde op 
deze planeet als de voorvader van het menselijke ras? Niemand ontkent de historiciteit van Jezus 
Christus, maar velen ontkennen de historiciteit van Adam. Dit is te wijten aan ’s mensen ongeloof 
en de evolutionaire doctrine welke de eerste 11 hoofdstukken van Genesis verwerpt en beweert dat 
deze hoofdstukken ontdaan zijn van enige historische waarheid. Vaak zeggen proponenten van deze 
zienswijze dat de dingen die gebeurden in de vroege hoofdstukken van Genesis louter interessante 
(maar onware) verhalen zijn die bepaalde morele lessen voor ons bevatten. Maar in Romeinen 5:12 
en verder neemt Paulus Adam aan als een echt historisch persoon, net zo historisch als Mozes (Ro-
meinen 5:14) en Christus (Romeinen 5:15). Zie ook 1 Korinthiërs 15:22, 45, 47; 2 Korinthiërs 11:3 
(als Eva moet gaan, dan ook de duivel!); 1 Korinthiërs 11:8-9; 1 Timotheüs 2:13-14; enz. Zie ook 

 
1 Zie over Universalisme en Alverzoening: http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm . 

http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm
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de genealogie van Lukas Hoofdstuk 3, die begint bij Adam en eindigt bij Christus (in omgekeerde 
volgorde). Als Christus een historisch persoon was, maar Adam niet (zoals ongelovigen ons willen 
doen denken), op welk punt van de genealogie gaan wij dan over van fictioneel naar historisch, of 
van mythologisch naar historisch? 
Voor elke christelijke gelovige komt het finale bewijs voor de historiciteit van Adam en Eva uit de 
woorden van Christus Zelf zoals opgetekend in Mattheüs 19:4-5. Deze twee verzen tonen niet enkel 
aan dat Adam en Eva echte historische personen waren, maar ze tonen ook aan dat Christus de 
echtheid accepteerde van de eerste twee hoofdstukken van 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. 
Door Adam kwam zonde in de wereld en ook zijn nauwe metgezel: de DOOD. Deze twee zijn onaf-
scheidelijk. Zonde baart de dood zegt Jakobus 1:15. 

Merk ook de connectie op tussen zonde en dood in Genesis 2:17. 
ALLE MENSEN ZONDIGDEN IN ADAM en ALLE MENSEN STIERVEN IN ADAM.  
De woorden “alle mensen” worden in het Grieks benadrukt. De dood ging over op alle mensen! 
Waarom ging de dood over op ALLE MENSEN? Waarom niet enkel op Adam? Hier is Gods ant-
woord: TOEN ADAM ZONDIGDE, ZONDIGDEN WIJ ALLEMAAL! Toen Adam viel, vielen wij 
allemaal, omdat “allen gezondigd hebben” (Romeinen 5:12) toen Adam zondigde! 
Deze waarheid, alhoewel moeilijk te accepteren, wordt ook elders in hoofdstuk 5 geleerd: Romei-
nen 5:15, 19. Zie ook 1 Korinthiërs 15:22: “Want omdat de dood er is door een mens…”. IN 
ADAM STERVEN ALLEN! 

In Adam zondigden allen. Het is ook waar dat wij in Adam geschapen werden. Strikt gesproken 
werden de mensen van vandaag niet geschapen. Wij kwamen in de wereld door voortplanting, niet 
door schepping. De enige mensen die ooit geschapen werden waren Adam en Eva. Maar, er is een 
betekenis waarin het correct is te zeggen dat wij geschapen werden in Adam. Los van Adam zou ik 
niet bestaan. Toen Adam werd geschapen was ik in het “lichaam” of “lendenen” van Adam (vgl. 
Hebreeën 7:10). Ik maakte deel uit van “zijn zaad”. (Zo zou men ook kunnen zeggen dat de hele 
Joodse natie in Abraham, Izaak en Jakob was). 
Toen Adam zondigde was ik daar niet. Maar in zekere zin was ik daar wél. Ik was daar in Adams 
zaad en toen Adam zondigde werd ook zijn zaad verdorven en dus ook wij allen. Het allerergste 
wat voor mij gebeurde was toen Adam van de verboden vrucht at, duizenden jaren geleden 
(Romeinen 5:12). Evenzo was het beste wat voor mij gebeurde toen Jezus Christus stierf aan 
het kruis, bijna 2000 jaar geleden (Romeinen 5:18-19). 
U zou kunnen tegenwerpen: “Ik hou niet van deze doctrine van vertegenwoordiging! Dit is niet fair! 
Ik wil niet vertegenwoordigd zijn door Adam!” Maar van zodra u de doctrine van vertegenwoordi-
ging verwerpt, verwerpt u een van de meest wonderlijke doctrines van de Bijbel. Ziet u, niet enkel 
was Adam uw vertegenwoordiger, maar ook Christus was uw vertegenwoordiger! Niet enkel han-
delde Adam voor u, maar Christus handelde eveneens voor u. Adam bracht u in de miserie maar 
Christus kan u daar uit halen! En als u zegt dat het niet fair was dat Adam u vertegenwoordigt, hoe 
fair was het dan dat Christus u vertegenwoordigde? Was het fair dat een volmaakt onschuldige Man 
ter dood gebracht werd? Was het fair dat Hij geoordeeld werd voor de zonden die u bedreven hebt? 
Was het fair dat de toorn van een heilige God op Hem viel in plaats van op u? Onthoud: wat Adam 
deed was het ergste wat voor u kon gebeuren, MAAR WAT CHRISTUS DEED WAS HET BESTE 
WAT OOIT VOOR U GEBEURDE!! 
Het begrijpen van dit principe zal ervoor zorgen dat de Bijbel tot leven komt voor u. Wanneer u het 
verslag leest van de zondeval in Genesis 3, zal u zich realiseren dat dit niet zomaar een afstandelijk 



9 

verslag is dat niets te maken heeft met u, maar dat u daar was in een reële betekenis. Omdat Adam 
uw vertegenwoordiger was, participeerde u in wat Adam deed. In Adams val zondigden wij allen! 
Evenzo, als u de verslagen leest van de kruisiging, zal u zich herinneren dat u daar was in een erg 
reële betekenis. Zijn dood werd uw dood. Zijn geschiedenis werd uw geschiedenis (zoals we zullen 
zien in Romeinen 6). Als we lezen over de kruisiging van Christus, dan wordt dat erg persoonlijk 
omdat ook ik gekruisigd werd (Galaten 2:20!), en ik kwam ook uit die graftombe met Hem! 
Romeinen 5:12 zegt ook iets dat verband houdt met wetenschap, en in het bijzonder het schepping / 
evolutie debat. Dit vers leert dat de dood resulteerde uit de zonde van Adam. De val van de mens 
had ook een effect op het dierenrijk, en zoals we zullen zien in Romeinen 8:19-22 zucht de hele 
dierlijke schepping en wacht op bevrijding van de slavernij waarin zij zich bevindt wegens de zonde 
van de mens. Vóór de val van Adam was de dood geen realiteit in het dierenrijk en daarom kunnen 
er geen dierlijke fossielen zijn vóór de val van de mens (in contrast met de evolutieleer). Creationis-
ten geloven dat de grote meerderheid van de fossielen gevormd werden in de tijd van de wereldwij-
de Zondvloed in de dagen van Noach.2 

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 parenthese (inlassing) van Paulus (van vers 13 tot vers 17). Vers 12 is ver-
bonden met vers 18. 
“Totdat” – Paulus beschouwt de tijdsperiode vóór het geven van de Wet (zie vers 13: de periode 
van Adam tot Mozes). Dit is het pré-Mozaïsche, pré-Wet tijdperk (vgl. Romeinen 4:15). In de peri-
ode van Adam tot Mozes was er zonde en dood maar er was geen overtreding. Een wet die niet be-
staat kan je niet overtreden. Er was zonde, zoals we zien in de moorddadige handeling van Kaïn 
(Genesis 4) en de boosheid in de pré-Vloed wereld (Genesis 6:5). Ook de dood was in de wereld 
zoals gezien wordt in Genesis 5 (het “grafsteenhoofdstuk”). 
“Toegerekend” – de zonde was aanwezig maar ze werd niet toegerekend als overtreding totdat de 
Wet kwam. Vergelijk Galaten 3:19 (de Wet werd gegeven om zonde het toegevoegde karakter van 
overtreding te geven, en om zonde nog zondiger te maken – Romeinen 7:13). Adams zonde werd 
als een “overtreding” (vers 14) beschouwd omdat hij een voor hem specifieke goddelijk onthulde 
wet overtrad (Genesis 2:17). De dood regeerde als een koning (vers 14) van Adam tot Mozes, niet-
tegenstaande het volk niet overtrad op dezelfde wijze zoals Adam deed (zij hadden geen duidelijk 
onthulde wet overtreden, zoals Adam wél had gedaan). 
Paulus’ belangrijkste punt in deze twee verzen is dat “de dood over alle mensen is gekomen” (vers 
12), niet omdat zij zondigden, maar omdat Adam zondigde. Het was Adams zonde die de dood over 
de mensheid bracht. Het volk tussen Adam en Mozes zondigde niet zoals Adam had gedaan. Maar 
de dood regeerde zelfs over hen, wegens de daad van Adam! Vandaag zouden we de illustratie kun-
nen gebruiken van zuigelingen die sterven. Deze baby’s weten niets af van juist en verkeerd, maar 
toch sterven ze. Door de overtreding van Adam kwam de doodstraf over alle mensen. 
Adam is een TYPE van Hem die moest komen, Jezus Christus (Romeinen 5:14). Adam is een type 
van Christus. In 1 Korinthiërs 15:45 wordt Jezus Christus “Adam” genoemd (“de laatste Adam”) en 
Christus wordt ook “de tweede mens” genoemd, in contrast met de eerste mens, Adam (1 Korinthi-
ers 15:47). Als we deze twee mannen 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) 

 
2 Toen de mens zondigde, verkoos hij in feite de Slang (Satan) als zijn koning (hij gehoorzaamde hem), en als gevolg 
daarvan werd de duivel de “god/vorst van deze wereld” (2 Korinthiërs 4:4; Johannes 12:31), met alle gevolgen vandien. 
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“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 He-
melse (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 het 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 (Romei-
nen 5), en hij handelde namens het hele mense-
lijke ras. 

Adam volbracht één daad die reusachtige con-
sequenties had. 

Christus volbracht één daad die nog grotere 
consequenties had. 

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

Christus’ daad was een rechtvaardige daad 
(Romeinen 5:18). 

Adams daad was een daad van ongehoorzaam-
heid, door het eten van de verboden vrucht 
(Romeinen 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)  

Zie: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2Adams.pdf  
 
Romeinen 5:15 
Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de 
ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door 
de ene mens Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. 
Merk het “veel meer” op in dit vers. De uitdrukking “veel meer” wordt nog op 4 andere plaatsen 
gevonden: in Romeinen 5 (HSV) de verzen 9, 10, 17, én eigenlijk ook in vers 20 (KJV). 
Adam deed “VEEL” (maar slecht) maar Christus deed “VEEL MEER” tot zegen en voordelen van 
de mens. Door Adams overtreding STIERVEN VELEN. In Adams overtreding zondigden we allen, 
en in Adams dood stierven we allen. 
Bemerk de kostbare uitdrukking: “DE GAVE DOOR DE GENADE”. Redding/rechtvaardiging is 
een vrije genadegave maar ze is niet goedkoop. Ze werd gekocht voor een onmetelijk hoge kostprijs 
(1 Korinthiërs 6:20; 1 Petrus 1:18-19). 
Adams overtreding bracht catastrofe en dood over het menselijke ras maar de genadegave die de 
gekruisigde Christus aanbiedt brengt vergiffenis en leven aan allen die deze gave willen aannemen. 

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2Adams.pdf
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Door Adams overtreding stierven alle mensen (vers 15 – hier een belangrijk voorbeeld waar “velen” 
= “allen”), maar door Christus’ dood werd leven en rechtvaardiging aan iedereen aangeboden. 
“Overvloedig” – dit is een verwijzing naar de super-overvloedige genade van God (vgl. verzen 20-
21). Vergelijk vers 12 – “over alle mensen gekomen”. Zonde en dood verspreidden zich over alle 
mensen. VEEL MEER was Gods genadegave overvloedig voor allen.3 

Romeinen 5:16 
En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten 
gevolge van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot 
rechtvaardiging. 
In dit vers is er een contrast tussen “één overtreding wel tot verdoemenis” en “vele overtredingen 
tot rechtvaardiging”. Uit de ene overtreding van Adam kwam oordeel. De remedie vroeg dat VELE 
OVERTREDINGEN op Christus gelegd werden toen Hij stierf aan het kruis. De ene overtreding 
van Adam bracht straf en veroordeling voor de mensheid. Wat Christus deed was veel groter want 
Hij voorzag in een manier die VELE OVERTREDINGEN zou uitwissen. Alva McClain geeft deze 
illustratie: Een man gaat in een groot woud, neemt een lucifer en steekt een boom in brand. Dit is 
een kleine actie die iedereen zou kunnen doen. Spoedig staat het hele woud in vuur en vlam. Ver-
onderstel dat iemand langskomt die de hele brand ongedaan maakt. Zou de tweede actie niet “veel 
meer” zijn dan de eerste? Door Adams éne overtreding viel het hele “woud” van de mensheid. Door 
Christus’ rechtvaardige daad werd voor miljarden overtredingen, betaald, om uitgewist te worden! 
Christus volbracht VEEL MEER! 

Romeinen 5:17 
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 rege-
ren 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 genadegave werd voorzien voor alle mensen, maar alle mensen hebben een 
verantwoordelijkheid: zij moeten ze ONTVANGEN! “Ontvangen” is een geloofswoord (zie Johan-
nes 1:12). 

Zij die deze overvloed van genade “ontvangen” hebben daarbij de gave van gerechtigheid. Wat 
een gave! Los van werken, los van de Wet, los van verordeningen, los van waardig zijn, en he-
lemaal een gave van gerechtigheid van God! Vele malen, wanneer ik deze bijbelpassage onder-
wees, heb ik de klas gevraagd deze twee uitdrukkingen drie keer te herhalen: “De overvloed 
van de genade” en “de gave van de gerechtigheid”. Wij bevelen dit ernstig voor u aan. (William 
Newell, Romeinen). 

Wegens Adam heeft de dood geregeerd (en talloze graven zijn daar getuige van). Wegens Jezus 
Christus regeren gelovigen (letterlijk: “regeren als koningen”!). 

Romeinen 5:18 
Zoals dus door één overtreding de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt 
ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 

De parenthesis is nu geëindigd en dit vers zou moeten verbonden worden met vers 12. 
“Door één rechtvaardigheid” = door de rechtvaardige daad van Een, namelijk Christus in zijn 
dood aan het kruis.  
De genadegave kwam over allen mensen (Christus’ kruiswerk werd gedaan ten voordele van het 
hele menselijke ras) maar het is droevig dat niet alle mensen deze gave ontvangen (vers 17). Voor 
een vollediger bespreking zie “Voor wie stierf Christus?”: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-
stierf-christus.htm (NL). 

 
3 Gods genadegave is beschikbaar voor ALLE mensen, alhoewel niet allen die genadegave willen aannemen. 

http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-
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Romeinen 5:19 
Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo 
zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. 
“Aangemerkt worden” – Allen die in Adam zijn, zijn zondaars; allen die in Christus zijn, zijn 
rechtvaardig. Door natuurlijke geboorte zijn wij in Adam; door wedergeboorte zijn wij in Christus. 
“De gehoorzaamheid van de Ene” – Dit verwijst niet naar Zijn gehoorzaam leven in het algemeen, 
maar naar Zijn gehoorzame daad in het gaan naar het kruis (Filippenzen 2:8; Mattheüs 26:42; en 
vergelijk Hebreeën 5:8). Adams daad van ongehoorzaamheid centreerde zich rond een boom (Ge-
nesis (Genesis 2:16-17) en Christus’ daad van gehoorzaamheid centreerde zich rond een boom (1 
Petrus 2:24: “het hout”). 

 

Plaatsvervangend houden van de Wet 
Dit vers (Romeinen 5:19) wordt vaak fout geïnterpreteerd door hen die erin falen te begrijpen dat 
de gehoorzaamheid waar hier over gesproken wordt bestond in Christus’ gehoorzaamheid aan Zijn 
Vaders wil door naar het kruis te gaan (Filippenzen 2:8). In plaats daarvan zeggen zij dat dit ver-
wijst naar Zijn gehoorzaamheid doorheen Zijn leven door het houden van de Wet. Deze theorie die 
meestal wordt gehouden door gereformeerde theologen, wordt vaak “plaatsvervangend houden van 
de Wet” genoemd. Deze theorie zegt dat Christus niet enkel voor ons stierf als onze Plaatsvervan-
ger (waar we het helemaal mee eens zijn), maar dat Christus ook voor ons leefde (in Zijn dagen 
vóór het kruis) en Gods geboden voor ons hield als onze Plaatsvervanger. Zij leren dat de schuld 
van de mens tegenover God niet enkel werd betaald door Christus plaatsvervangende dood aan het 
kruis maar ook door Zijn gehoorzaamheid tijdens Zijn leven (wat zij noemen Christus’ “actieve 
gerechtigheid”). Zij leren dat rechtvaardiging niet enkel gegrond is op Christus’ dood aan het kruis, 
maar ook is “gegrond in Christus’ levenslange gehoorzaamheid waarin Hij de voorschriften van 
Gods Wet vervulde voor ons” [Reformation Study Bible, zie de noot onder Romeinen 3:24]. Zij 
houden vol dat Christus verzoende zowel door Zijn leven als door Zijn dood, en dat dit absoluut 
noodzakelijk en essentieel was voor het voortbrengen van gerechtigheid. Zij zeggen dat wanneer 
wij gered werden, God ons de wet-gehoorzame 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 hield, en dat Hij altijd die dingen deed die de Vader aangenaam 
waren. Hij was het vlekkeloze Lam van God. Maar, de gerechtigheid waardoor wij gerechtvaardigd 
werden vloeit niet voort uit de aardse Jezus; ze wordt de onze wegens de opgestane en verheerlijkte 
Zoon van God en onze vereniging met Hem. Merk a.u.b. op dat Romeinen 4:25 niet dit zegt: “Die 
om onze overtredingen is overgeleverd, en die de Wet gehoorzaamde om onze rechtvaardiging”, 
maar wel “…opgewekt om onze rechtvaardiging”. De gereformeerde theologie, zoals vaak het ge-
val is, zet Christus aan de verkeerde zijde van het kruis! Wij vinden onze gerechtigheid niet in de 
Wet en niet in Christus’ houden van de Wet, maar we vinden onze gerechtigheid enkel in Hem als 
de opgestane Christus (2 Korinthiërs 5:21). Onze gerechtigheid in Christus is te wijten aan het feit 
dat wij VERENIGD werden met de opgestane Christus, en zo werd Hij onze gerechtigheid (1 Ko-
rinthiërs 1:30). 
Voor verdere studie zie, “Plaatsvervangend houden van de wet”: 
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GTgevaren_12-Plaatsvervangend.pdf (NL). 

 

Romeinen 5:20 
De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen, maar waar de zonde is toege-
nomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest, 
“Kwam er nog bij” = De Wet kwam langzij. Waarom kwam de Wet er nog bij? Waarom werd de 
Wet toegevoegd (vergelijk Galaten 3:19)? “Opdat de overtreding zou TOENEMEN”. De Wet 
doet zonde nog erger lijken! De Wet geeft zonde het toegevoegde karakter van overtreding en 
maakt dat zonde uitermate zondig blijkt te zijn (vgl. Romeinen 7:13). Denk aan een vergrootglas en 
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vervang het woord “toenemen” door “vergroten”: “De wet echter kwam er nog bij opdat de overtre-
ding zou vergroten, maar waar de zonde is vergroot, daar is de genade meer dan overvloedig ge-
weest”. De Wet vergroot zonde. Zonde vergroot genade! Gods genade schijnt het felst tegen de 
zwarte achtergrond van zonde. Waarom stond God zonde toe in Zijn universum? Eén reden (onder 
andere) is opdat Hij het “VEEL MEER” van Zijn genade kon tonen! Waar zonde overvloedig was, 
is genade super-overvloedig geweest! 

Romeinen 5:21 
opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtig-
heid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. 
Aan het begin van deze sectie regeerden zonde en dood; nu REGEERT GENADE! “Opdat, evenals 
de zonde regeerde-als-koning tot de dood, zo ook genade zou regeren-als-koning, door gerechtig-
heid, tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heer”. Dit vers ontvouwt Gods grote objec-
tief: dat Genade een koninkrijk zou hebben waar de Dood zijn koninkrijk had. Dus, het onderwerp 
van het laatste gedeelte van Romeinen 5 is veroordeling door Adams overtreding, en rechtvaardi-
ging door Christus’ deugdzame kruisdood. 
 

 

Aangehaalde documenten in dit artikel: 
o “De Positie en Toestand van de Gelovige”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/positie-toestand_ZV.pdf (NL) 
o “61 Dingen die waar zijn vóór ik gered was”:   

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rijkdommen-genade.pdf (NL) 
o “Voor wie stierf Christus?”: http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm (NL) 

o “Het Nieuwe Gebod”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/NieuwGebod.pdf (NL) 
o “Plaatsvervangend houden van de wet”:  

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/GTgevaren_12-Plaatsvervangend.pdf (NL)  
o Over “Universalisme en Alverzoening”: http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm 

o Over “Eeuwige Zekerheid”: http://www.verhoevenmarc.be/#Zekerheid 
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