
Romeinen 5 onomstotelijk aanneembaar 

 

• Vraag: heb je bewijs van de liefde van je vrouw/man? 

• Stelling: bewijs bestaat niet. Wat vind je daarvan? 

• Vraag: wat is een bewijs? Al hetgeen waarmee de onweerlegbare juistheid van iets kan worden 

aangetoond. 

• Vraag: waarom verwarren mensen bewijs vaak met mening? 

• Vraag: wat is de basis van complottheorieën?  

• 1+1= ? die natürliche Zahlen hat der Herr Gott uns gegeben also darüber werden wir nicht reden. 

Bewijs bestaat niet. Alleen in de wiskunde heb je onomstotelijk bewijs, denken de meeste mensen. Maar zelfs 

daar heeft een zekere Gödel een eerste en tweede theorema geschreven. In elke set axioma’s (grondregels) is 

er één die je moet aanvaarden. Dus je gelooft op goede gronden dat je een wiskundig probleem kunt oplossen. 

In elke andere wetenschap -op misschien logica na- lever je geen bewijs, maar maak je een stelling aannemelijk 

‘beyond reasonal doubt’. Gods liefde is daar ‘bewijs’ voor? Paulus geeft heel wat redenen. 

 

1Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God [A] door onze Heere Jezus Christus. 2Door 

Hem hebben wij ook de toegang verkregen [B] door het geloof tot deze genade waarin wij staan, en wij 

roemen in de hoop op de heerlijkheid van God [C]. 3En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de 

verdrukkingen, 

Paulus trekt drie conclusies: wij hebben  

[A] vrede bij God door Jezus. Hij zegt niet vrede van God, een subjectief gevoel van innerlijke rust (Fil. 4: 7), 

maar het gaat dieper met God. De vijandelijke houding is voorbij. De vrede is contractueel getekend en dus 

objectief.  

[B] We hebben vrije toegang gekregen tot God. De relatie is volkomen hersteld. De voormalig strijdende partijen 

lopen bij elkaar weer in en uit.  

[C] Hoop -mikveh ִמְקֶוה in het Hebreeuws- betekent zeer sterk verlangen, maar ook waterpoel of bad. In Jeremia 

wordt God mikveh Israël de Hoop van Israël genoemd. Een mikveh ‘levendig water’ is ook een Joods ritueel 

reinigingsbad. In Gen. 1: 10 En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water [mikveh mayim] 

noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was. Het verband is duidelijk: God de Schepper van al het leven 

is ook de Gever van het levende water. De hoop op dat levende water is een zekerheid. Op. 22: 17 En laat hij 

die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.  

• Vraag: wat vind je van de onderstaande stellingen? 

o Wees blij dat je in de ellende zit 

o Wees blij, dit is maar tijdelijk 

o Wees blij ondanks het lijden 

Roemen in goede tijden en vreemd genoeg ook in slechte tijden. Dat is genade. Let wel er staat niet dat je blij 

moet zijn met verdrukking. Dat is een ziekelijke geestelijke afwijking (masochisme). Je mag blij zijn in verdrukking 

omdat je weet dat God bij je is. David vertaalt dit in Psalm 27.  

Leed als verdienste, ik lijd voor God, dus Hij moet wel… daar wil de Schrift niets van weten 1Kor. 13. Paulus 

heeft waarschijnlijk de brief van Jacobus gekend en 1: 2-12 aangestipt. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, 

wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding 

teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel 

oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, 

Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 

 

wij weten dat de verdrukking volharding [1] teweegbrengt, 4en de volharding ondervinding [2] en de ondervinding 

hoop [3]. 5En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige 

Geest, Die ons gegeven is.  



Dit stappenplan werkt alleen als je weet dat lijden niet een vorm van zelfrechtvaardiging is. Lijden is geen goede 

daad waarmee je iets positiefs op je conto zet. Verdrukking heeft een doel: groeien in geloof. Zie ook 1Petrus 

1: 3-7 en het stappenplan in 2Petrus 1. Eigenlijk net als in de brief aan Efeze: trainen [1] geeft ervaring [2] en 

vertrouwen [2] dat geeft zekerheid [3] op de overwinning. Bovendien is een beproefd mens een betrouwbaar 

mens, daar durf je je problemen mee te delen. Zie ook de aanbeveling van Timotheüs door Paulus bij de 

gemeente van Korinthe: Daarom heb ik Timotheüs naar u toe gestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in 

de Heere (4: 17). 

Beschaamt niet De zekerheid van geloof heeft ook een [B1] gevoelsmatig subjectief element. In ons hart 

werkt de Heilige Geest. Soms merk je Hem duidelijk, maar soms is Hij latent aanwezig. 

 

• Vraag: hoe beschouw je de verschillen tussen de Vader en de Zoon? 

6Want toen wij nog krachteloos waren, is CHRISTUS op de bestemde tijd voor goddelozen GESTORVEN. 7Want 

bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om 

voor de goede mens te sterven. 8God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons 

gestorven is toen wij nog zondaars waren.  

Christus is gestorven. De zekerheid van het geloof heeft ook een [B2] historische objectieve component. 

Je kunt historisch wetenschappelijk aanvaardbaar maken dat Jezus gestorven is. Zie Uitgelicht HET LEGE GRAF 

Let op God bevestigt Zijn liefde. God en Jezus worden niet tegen elkaar uitgespeeld: God de bestraffende en 

Jezus de verzoenende. Beiden hebben één doel: mensen liefhebben en redding bieden. En dat toen wij nog 

vijandig waren. Dat is de [B3] morele component van onze zekerheid. Gevoelsmatig, feitelijk en moreel hoeveel 

meer zekerheid kun je hebben? Een drievoudig snoer…  

 

9Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de 

toorn. 10Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel 

te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven. 11En dit niet alleen, maar wij 

roemen ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.  

Paulus’ redenatie gaat verder: Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijandig waren, nu zijn wij Zijn vrienden 

dus staat Hij nog meer voor ons in. Het contrast leven en sterven is clair-obscur. 

Verzoend de relatie is hersteld en dus nu niet achterover leunen en op oude voet doorgaan. Zie Matt. 18. 

 

• Vraag: kunnen baby’s zondigen en kan je ze verwennen?  

• Vraag: accepteer je dat een ander je vertegenwoordigt? 

12Daarom, 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. 13Want totdat de wet er kwam, was er 

wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. 14Toch 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.  

In wie allen gezondigd hebben, zie hiervoor Rom 2: 12-15 zonder dat de wet expliciet gegeven was, hield 

niemand zich aan de innerlijke morele wet. Mensen waren niet meer een beeld van God en dus zondig (enkelvoud) 

en misten het doel. Maar een kind dat iets fout doet, is minder toerekeningsvatbaar dan een volwassene Matth. 

10: 15, 11: 23. 

 

15Maar 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.  

Plaatsvervanger; als de koning schuldig is, straalt dat af op zijn onderdanen. Als de regering de oorlog verklaart, 

kan een burger niet zeggen: ‘Dat is mijn oorlog niet.’ ADAM IS ONZE VOLKSVERTEGENWOORDIGER EN HEEFT HET FOUT 

GEDAAN. Maar wij zijn niet beter. 



 

16En 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. 17Want 

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. 18Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot 

verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van 

het leven. 19Want 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. 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, 

21opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid 

tot het eeuwige leven, door Jezus Christus, onze Heere. 

In dit stuk geeft Paulus tegenstellingen tussen de werken van de eerste Adam en de genadewerken van de 

tweede Adam. JEZUS IS ONZE VERTEGENWOORDIGER BIJ GOD EN DUS IS ZIJN ENKELE DOOD VOOR IEDEREEN VAN ZIJN VOLK 

GENOEG. 

 

Plaats Vervanger  De eerste Adam  De tweede Adam 

De daad Ik gericht Ons gericht 

Houding Ongehoorzaam gehoorzaam 

Gevolg Zonde neemt toe Genade overvloedig 

Leidt tot Dood Eeuwig leven 

 

 

Kruis in het onderstaande schema 

aan wat je mening is. 

 

  

God is heilig God is heilig en liefde  God is liefde 

verdien je rechtvaardigheid ontvang rechtvaardigheid rechtvaardigheid is niet nodig 

materie is slecht en wij zijn zondig- 

wantrouw lichamelijke genoegens 

materie is goed, maar wij zijn 

zondig- lichamelijk genot is goed, 

maar leef verstandig 

materie is goed- bevredig je 

lichamelijke verlangens 

zonde tast alleen mensen aan- ga 

evangeliseren 

zonde tast mensen en de 

samenleving aan- ga evangeliseren 

en onderneem sociale actie 

de zondestaat is naïef- onderneem 

sociale actie 

mensen kunnen niet veranderen mensen kunnen veranderen, maar 

dat is een proces 

mensen hoeven niet te veranderen 

zie je schuld en werk die weg geef je schuld weg je bent niet schuldig 

bekeer je van je zonden bekeer je van je zonden en van je 

zelfrechtvaardiging 

bekering is niet nodig 


