KONINKRIJK.
1

LES 20

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze groep en les toe aan de Heere.

2

UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
PSALM 23, 24, 25 en 27

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Psalm 23, 24, 25 en 27). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op
wat hij deelt. Maak aantekeningen.

3

MEMORISATIE (5 minuten)

[SLEUTELVERZEN IN ROMEINEN]
(7) ROMEINEN 5:1-2a

Repeteer twee aan twee:
(7) Romeinen 5:1-2a. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.
Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade waarin wij staan.

4

BIJBELSTUDIE (85 minuten) [DE BRIEF AAN DE ROMEINEN]
ROMEINEN 5:12-21

Introductie. Romeinen 5:1-11 is een samenvatting van sommige zegeningen van de rechtvaardiging. Romeinen 5:12-21
benadrukt de wettelijke (juridische) status (positie) van de christen, namelijk, dat hij in de ogen van God
gerechtvaardigd is.
STAP 1. LEES.

GODS WOORD

Lees. We gaan Romeinen 5:12-21 met elkaar bestuderen.
Laat ieder groepslid omstebeurt één vers uit die Bijbelgedeelte voorlezen.
STAP 2. ONTDEK.

WAARNEMINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?
Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART?
Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op
in je Bijbelstudie notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in
de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.
Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen
dan deze.
5:12-19

Ontdekking 1. De vergelijking tussen Adam en Christus illustreert dat God met mensen omgaat,
niet alleen op basis van hun individualiteit (hun werken), maar ook op basis van hun solidariteit
met Adam of Christus (hun positie).

Er is een opvallende overeenkomst tussen “onze (zonde)val in solidariteit met Adam” en “onze rechtvaardiging in
solidariteit met Christus”. De rechtvaardiging van alle mensen die in Jezus Christus geloven, wordt geïllustreerd met de
zondeval van alle mensen die van nature van Adam afstammen. Precies zoals “de zonde, veroordeling en dood”
waaraan alle mensen in de wereld onderworpen zijn, niet verklaard kan worden in alleen maar individualistische
termen, maar alleen door hun solidariteit met (dat is, door hun fysieke afstamming van) Adam, zo kan “de
gerechtigheid, de rechtvaardiging en het leven” waaraan alle christenen in de wereld delen, niet verkregen worden door
hun individuele (geloofs)inspanning, maar alleen door hun solidariteit met (dat is, door hun positie in) Jezus Christus!
(1) Vers 12 verklaart alleen het eerste gedeelte van de vergelijking,
“Zoals mensen-verbonden-aan-Adam verdoemd zijn,
(zo zijn mensen-verbonden-aan-Christus gerechtvaardigd)”.

Zoals de zonde van Adam (zijn ongehoorzaamheid) de onvermijdelijke gevolgen van verdoemenis en dood voor
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alle-mensen-die-van-Adam-afstammen tot gevolg hebben, zo zet de gerechtigheid van Christus (Zijn gehoorzaamheid)
de onvermijdelijke gevolgen van de rechtvaardiging en leven aan de gang voor alle-mensen-die-in-Jezus-Christusgeloven (Romeinen 5:18-19)!
(2) Vers 13-14 verklaart dat de enkele overtreding van Adam
de oorzaak was voor de (zonde)val van alle mensen.

Dit is de eerste tussenzin (grammatische inlassing die niet aan de vorige zin verbonden is). Het feit dat alle mensen op
de aarde al stierven lang voor de wet van Mozes geopenbaard werd (1446 v.C.), bewijst dat de oorzaak van de zondeval
niet de individuele zonden van de mensen (hun overtredingen van de wet), maar de ene overtreding van Adam was.
Adam is daarom de vertegenwoordiger of hoofd van alle mensen op de aarde die van nature geboren worden. Toen
Adam in zonde viel, viel het hele menselijke geslacht in zonde!
Adam was een voorbeeld (patroon of type) van Jezus Christus Die nog moest komen. Zo is Jezus Christus de
Vertegenwoordiger of Hoofd van alle mensen op de aarde die geestelijk wedergeboren worden (die geloven in Jezus
Christus)(Johannes 1:12-13). Adam en Christus zijn twee historische figuren in de openbaring van Gods
verlossingsplan: Adam maakte de verlossing noodzakelijk en Christus maakte de verlossing een werkelijkheid.
(3) Vers 15-17 verklaart dat de overeenkomst tussen de zondeval
en de verlossing niet helemaal parallel is.

Dit is de tweede tussenzin. Het verklaart dat de overeenkomst tussen de zondeval enerzijds en de verlossing van de
zonde anderzijds niet helemaal parallel is. Het genadige werk van Jezus Christus is namelijk veel groter in
(inhoudelijke) omvang en in richting dan het vernietigende werk van Adam!
(4) Vers 18-19 verklaart de hele vergelijking,
“Zoals alle mensen verbonden aan Adam verdoemd zijn,
zo zijn alle mensen verbonden aan Christus gerechtvaardigd”.

Zoals de overtreding van Adam (zijn zondeval) leidde tot de verdoemenis van al zijn natuurlijke afstammelingen (alle
mensen in de geschiedenis), zo leidde de gerechtigheid van Christus (zijn dood en opstanding) tot de rechtvaardiging
van alle gelovigen in Jezus Christus (dat wil zeggen, alle mensen die Gods genadige gave bestaande uit de
gerechtigheid van Christus hebben ontvangen)(Romeinen 5:17). Zoals de ongehoorzaamheid van Adam maakte dat God
alle natuurlijke mensen als zondaars verklaarde, beschouwde en behandelde, zo maakte de gehoorzaamheid van
Christus dat God alle gelovigen in Jezus Christus als volkomen rechtvaardig verklaart, beschouwt en behandelt.
5:20-21

Ontdekking 2. Een samenvatting van de tegenstelling tussen de zonde van de mens en de genade
van God.
(1) De wet werd toegevoegd aan de ene overtreding
ten einde de zonde de doen toenemen.

“De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen” (Romeinen 5:20) “De wet werd toegevoegd aan
het genadeverbond in de periode tussen Adam en Christus (in 1446 v.C.) (Galaten 3:17,19). “De wet”’ bestaat hier uit
de hele Mozaïsche Wet, het hele georganiseerde godsdienstsysteem van het Oude Testament. Vóór de eerste komst van
Christus en vóór geloof in Jezus Christus een werkelijkheid werd, “was de hele wereld een gevangene van de zonde.”
Zelfs de gelovigen in de oudtestamentische periode werden door de wet gevangen gehouden, “als gevangenen
opgesloten, totdat het geloof in Jezus Christus geopenbaard zou worden.” De wet was de leermeester om mensen tot
Christus en tot de rechtvaardiging door geloof te leiden” (Galaten 3:22-24). Deze wet werd toegevoegd, niet als middel
om het eeuwige leven te verkrijgen, maar met het doel dat mensen zich de ernst van hun zonde en de dood en de
noodzaak van de verlossing door een Verlosser zouden gaan realiseren. Hoe meer kennis een mens van de wet had, des
te groter was zijn verantwoordelijkheid, omdat “waar de wet is, is ook overtreding” (Romeinen 4:15). Hoe meer de wet
in het hart en verstand van een mens functioneerde, des te groter werd zijn aversie tegen God en des te meer overtrad hij
de rechtvaardige geboden van God (Romeinen 7:8,11,13). Dus, de enige bijdrage die de wet tussen Adam en Christus
had, was om de zonden en overtredingen te vermenigvuldigen!
(2) De toename van de zonde van de mens maakt de genade van God nog overvloediger.

Gods plan was om het goede uit het kwade voort te brengen. Hij liet toe dat de zonde van mensen vermenigvuldigde
(door dat zij de wet niet hielden of konden houden), zodat Zijn genade nog overvloediger zou zijn! “Waar de zonde is
toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest.” Al de zonde in de wereld werd de gelegenheid om de
meest wonderbaarlijke demonstratie van Gods genade te geven. In plaats van de zonde ging genade heersen door de
gerechtigheid van Jezus Christus, d.w.z. door de gerechtigheid die Christus door Zijn dood en opstanding verwierf en
daarna door de Geest van Christus in de levens van gelovigen wordt toegepast)!
Hoewel de wet nog steeds een heel effectieve middel is om het kwaad dat mensen doen te vermenigvuldigen (zie
Romeinen 7:7-8), is Gods genade een veel effectiever middel (dan de wet) om zowel de gerechtigheid als het nieuwe
leven te produceren! Hoewel de invloed van het kwaad in de wereld nog steeds heel groot is en de dood in de volste zin
van het woord (geestelijke dood, lichamelijke dood en eeuwige dood) veroorzaakt, is de invloed van Gods
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gerechtigheid in de wereld veel groter en veroorzaakt leven in de volste zin van het woord (het wedergeboren nieuwe
leven dat nu groeit en uiteindelijk leidt tot een volmaakt eeuwig leven).
De heilzame invloeden van Gods genade overtreffen vele malen de kwade invloeden van de zonde. Gods genade
produceert meer goed dan het kwaad dat de zonde produceert in deze wereld. Een groeiend aantal mensen worden gered
en veranderd door genade. De invloed van het kwaad op de wereld veroorzaakt door Adams zondeval wordt ver
overtroffen door de invloed van het goede dat in de wereld gebracht wordt door de eerste komst van Jezus Christus!
STAP 3. VRAAG.

UITLEG

Overweeg. WELK VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN?
Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Romeinen 5:12-21 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog
niet begrijpen.
Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom?
hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek.
Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te schrijven,
laat ze in de kring rond om de beurt hun vraag oplezen.
Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.
De volgende zijn voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken.
5:14

Vraag 1. Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat Adam een voorbeeld (patroon, type) was van de
komende Jezus Christus?

Aantekeningen. De apostel Paulus leert dat elk mens in de wereld in een bepaald relatie ten opzichte van Adam en van
Christus staat. Door de ene overtreding van Adam zijn alle mensen in Gods ogen verdoemd. En door de ene
rechtvaardige daad van Christus (Zijn dood en opstanding) zijn alle gelovigen in Christus in Gods ogen
gerechtvaardigd.
Romeinen 5:12 wordt verschillend uitgelegd, omdat mensen verschillende gedachten hebben over de relatie tussen de
daad van hun voorvader en de gevolgen daarvan voor de nakomelingen van deze voorvader.
(1) De moderne tijd legt de nadruk op het individualisme.

In het tegenwoordige tijdperk van het individualisme verwerpen mensen de gedachte dat er enig relatie bestaat tussen de
zonde van hun voorvader en de gevolgen daarvan voor hen als zijn nakomelingen. Zij beweren dat elk individu alleen
verantwoordelijk gehouden mag worden voor zijn eigen slechte daden en als gevolg alleen maar lijdt als gevolg van
zijn eigen zonden1.
Zij leggen Romeinen 5:12 als volgt uit: De eerste mens die een persoonlijke zonde begaat, is Adam. Daarom was de
eerste mens die verdiende te lijden en te sterven alleen maar Adam. De zonde en de dood kwam voor het eerst de
menselijke geschiedenis binnen door Adam. Al zijn nakomelingen volgden alleen maar zijn slechte voorbeeld! Ook zij
begingen persoonlijke zonden en leden en stierven als gevolg daarvan. Het slechte voorbeeld van Adam veroorzaakte
alleen op deze wijze de zondeval van alle mensen. De dood kwam tot alle mensen omdat alle mensen het slechte
voorbeeld van Adam navolgden en als een enkeling zondigden.
(2) De Bijbel leert zowel onze solidariteit2 met elkaar
als onze persoonlijke verantwoordelijkheid.

Er is beslist een relatie tussen de zonde van onze voorvader en de gevolgen daarvan voor ons als zijn nakomelingen. De
Bijbel leert dat elk individu verantwoordelijk is voor zijn eigen slechte daden (zonden) en de gevolgen daarvan, niet
alleen voor hemzelf, maar ook voor zijn nakomelingen! De Bijbel geeft een aantal voorbeelden:
De profeten Ezechiël en Jeremia.

De Israëlieten die in ballingschap in Babylon leefden, gaven de schuld aan de
zonden van hun voorouders voor hun ellende in ballingschap. Ze zeiden, “De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden
van de kinderen worden stomp” (Ezechiël 18:2). De profeet Ezechiël benadrukte de verantwoordelijkheid van elk mens
(individu) voor zijn eigen zonden en de gevolgen daarvan. “De mens die zondigt, die zal sterven” (Ezechiël 18:4). Elke
zondaar zal voor zijn eigen zonden sterven. Ook de apostel Paulus leerde hetzelfde: “God zal ieder vergelden naar zijn
werken” (zie Romeinen 2:6)!
De Israëlieten bleven hun onschuld verdedigen: “Waarom heeft de HEERE heel dit grote onheil over ons uitgesproken?
Wat is onze (individuele) ongerechtigheid en wat is onze zonde waarmee wij tegen de HEERE, onze God gezondigd
hebben?” Dan zult u tegen hen zeggen:
• Solidariteit: “Omdat uw vaderen Mij hebben verlaten, spreekt de HEERE, en andere goden zijn achterna gegaan, en
die hebben gediend en zich voor hen hebben gebogen. Mij echter hebben zij verlaten en zij hebben Mijn wet niet in
acht genomen” (de solidariteit met de zonden van de vaderen).
1

De invloed van het Hindoeïsme (New Age filosofie) op het Westerse denken. Het leert karma-samsara: alleen de werken van elk individu bepaalt
zijn toekomstige incarnatie.
2
Van Dalen: hoofdelijk ieder gebonden zijnde voor het geheel. De erfzonde.
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• Individualiteit: “Wat u (als individuen) betreft, u hebt meer kwaad gedaan dan uw vaderen, want zie, ieder van u
gaat zijn eigen verharde, boosaardige hart achterna door niet naar Mij te luisteren.
Daarom zal Ik u uit dit land wegwerpen naar een land dat u niet gekend hebt, u evenmin als uw vaderen” (Jeremia
16:10-13). De profeet Jeremia benadrukte zowel de individuele verantwoordelijkheid voor eigen zonden als de
solidariteit met de zonden van de voorouders.
Daarom strafte God de Israëlieten als individuen en als volk (solidariteit) voor hun zonden en zond hen als individuen
en als volk in ballingschap naar Babylon.
De Tien Geboden in Exodus 20

benadrukten de solidariteit van elk mens met al de andere mensen in het menselijke
geslacht.
• Solidariteit in de zegen: Enerzijds spoort de Tien Geboden mensen aan tot persoonlijke gehoorzaamheid aan Gods
geboden, omdat gehoorzaamheid aan Gods geboden positieve invloed op hun nageslacht heeft. In Exodus 20:6
belooft God dat Hij “barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht
neemt.”
• Solidariteit in de vloek: Maar in Exodus 20:5 waarschuwt Hij ook dat Hij de persoonlijke ongehoorzaamheid van de
vaderen vergeldt aan de kinderen van het derde en vierde geslacht van hen die Hem haten.” Elke dag kunnen wij de
invloed van de vaderen op hun kinderen zien op de gebieden van ongehoorzaamheid aan de wetten van het land,
misbruik van alcohol en drugs, onwettige seks, criminaliteit, racisme, haat en godsdienstige extremisme!
Er is dus een solidariteit tussen ons en onze kinderen en onze kinds kinderen. De Bijbel leert niet alleen de persoonlijke
verantwoordelijkheid van elk individu, maar ook de solidariteit van elk individu met zijn gezin, zijn godsdienstige
groep, zijn gemeenschap, zijn volk en zelfs met het hele menselijke geslacht in de wereld. Wat met andere mensen
gebeurt, heeft beslist invloed op wat er met mij gebeurt! En wat er met mij gebeurt, heeft beslist invloed op wat er met
andere mensen gebeurt!
In Romeinen 5:12-19 benadrukt de apostel Paulus de (natuurlijke) solidariteit van alle mensen met hun voorvader
(Adam) en de (geestelijke) solidariteit van alle christenen met hun Verlosser (Christus)! Hij leert dat wat er met Adam
gebeurde een effect had op alle mensen die aan het menselijke geslacht behoren. En Hij leert dat wat er met Jezus
Christus gebeurde een effect heeft op alle mensen die aan Jezus Christus behoren. Daarom noemt Paulus Adam “een
voorbeeld (patroon, type)” van de komende Jezus Christus. De persoonlijke overtreding (zonde) van Adam en de
gevolgen van zijn ongehoorzaamheid (de dood in de volste zin van het woord) heeft een effect op elk mens die
natuurlijk geboren wordt. Evenzo heeft het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus en de gevolgen van Zijn
gehoorzaamheid (het eeuwige leven in de volste zin van het woord) een effect op elk mens die wedergeboren wordt (die
gelooft in Jezus Christus) (Johannes 1:12-13). De persoonlijke overtreding van Adam leidde tot de (geestelijke, fysieke
en eeuwige) dood voor elk natuurlijk mens. Evenzo leidt “het ontvangen van de genade en van de gave van
gerechtigheid” (verworven door de gehoorzaamheid van Christus) tot het regeren in het eeuwige leven voor ieder mens
die in Jezus Christus gelooft.
In Romeinen 5:12-19 maakt Paulus geen tegenstelling tussen de zonde en dood van de enkeling Adam met de zonde en
dood van alle mensen die na hem leefden. Integendeel, hij maakt een tegenstelling tussen de zonde en dood die door
Adam voor alle mensen in de wereld gebracht werd met de gerechtigheid en leven die door Jezus Christus voor alle
gelovigen (in Christus) in de wereld gebracht werd! De solidariteit van een natuurlijk mens met Adam wordt gesteld
tegenover de solidariteit van een gelovige met Christus.
In vers 19 zegt Hij dat door de ongehoorzaamheid van de ene mens, Adam, “velen als ongehoorzaam aangemerkt
worden” (Grieks: kathistémi). Het woord “kathistémi” betekent: “wettelijk/juridisch stellen tot”. De ene overtreding van
Adam heeft velen (dat wil zeggen, alle mensen) (vers 18) in de wettelijke/juridische staat van “schuldig, een zondaar”
gesteld. “Zondaar” betekent “een mens die Gods doel mist”, “een mens die de juiste relatie tot God, tot andere mensen
en tot zichzelf mist, omdat hij nog niet in Jezus Christus gelooft” (zie Johannes 16:9). “Een zondaar” mist een
persoonlijk relatie tot de God van de Bijbel, mist Gods doel/bedoeling voor zijn leven en mist Gods heilige en
rechtvaardige kenmerken in zijn leven, omdat hij nog niet geworden is wat God wil dat mensen moeten worden. In de
ogen van de God van de Bijbel is geen mens heilig en rechtvaardig! God verklaart, beschouwt en behandelt elk
natuurlijk mens als “een zondaar” op grond van de ene overtreding van Adam.
In vers 19 zegt Paulus ook dat door de gehoorzaamheid van de ene mens, Jezus Christus, “velen als rechtvaardigen
aangemerkt worden” (Grieks: kathistémi). De ene daad van gehoorzaamheid van Christus (Johannes 10:11), heeft velen
(dat wil zeggen, alle gelovigen in Christus, “allen die de overvloed van genade en de gave van de gerechtigheid hebben
ontvangen” (Romeinen 5:17-18), in de wettelijke/juridische staat van “vergeven, gerechtvaardigd” gesteld. In de ogen
van de God van de Bijbel zijn alle (wedergeboren) christenen rechtvaardig! God verklaart, beschouwt en behandelt elke
gelovige in Jezus Christus als “een rechtvaardige” op grond van de ene gehoorzame daad van Jezus Christus (Zijn dood
en opstanding).
Paulus leert dat zoals alle mensen van nature gezondigd hebben in solidariteit met hun vertegenwoordiger, Adam, en als
gevolg daarvan in solidariteit met Adam verdoemd zijn tot de dood, zo zijn alle gelovigen in solidariteit met hun
Vertegenwoordiger, Jezus Christus, gestorven en opgestaan uit de dood. De verworven gerechtigheid van Christus is
aan hen toegeschreven (2 Korintiërs 5:17).
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Natuurlijk hebben alle mensen niet letterlijk en werkelijk door Adam gezondigd en zijn alle gelovigen in Christus niet
letterlijk en werkelijk met Christus gestorven (gekruisigd) en opgestaan uit de dood. Maar de ene zonde van Adam werd
wettelijk/juridisch en werkelijk toegeschreven als de zonde van alle mensen. Evenzo wordt de dood en opstanding van
Christus wettelijke/juridisch en werkelijk toegeschreven aan alle christenen als de dood van het oude leven en de
opstanding van het nieuwe leven.
Hoe horen christenen “solidariteit” te beschouwen?

“Solidariteit” is meer dan alleen maar het zondige voorbeeld

van Adam navolgen.
In Psalm 51:5 zegt David dat hij met een zondige natuur geboren werd. En in Job 14:4 zegt Job dat “niemand een reine
uit een onreine kan voortbrengen”. Niet alleen Adams zondige voorbeeld, maar ook Adams zondige natuur werd
doorgegeven aan al zijn nakomelingen in het menselijke geslacht. Adams zondige daad werd aan alle mensen
toegerekend.
En in Romeinen 5:12-19 zegt Paulus dat niet alleen Adams zondige natuur, maar ook Adams zondige staat (wettelijke
positie) werd doorgegeven aan al zijn nakomelingen in het menselijke geslacht.
Dus, alle mensen in de geschiedenis hebben een deel in de zondige voorbeeld van Adam, maar ook in de zondige daad,
zondige staat, en de zondige natuur van Adam!
5:15-17

Vraag 2. Hoe is het werk van Christus groter dan het werk van Adam?

Aantekeningen. Romeinen 5:15-17 legt uit waarom de overeenkomst tussen “de val in zonde” en “de verlossing van de
zonde” niet helemaal parallel is. Het genadige verlossingswerk van Christus is veel groter in (inhoudelijke) omvang en
in richting dan het vernietigende werk Adam.
(1) Het genadige verlossingswerk van Christus is veel groter in omvang
dan het vernietigende werk van Adam (Romeinen 5:15-16)!

Christenen worden verlost van:
• de gevolgen (de dood in de volste zin van het woord) van Adams ene overtreding (de erfzonde)
• de gevolgen van de talrijke eigen overtredingen
• de gevolgen van de talrijke overtredingen van andere mensen.
De gevolgen zijn: schuld en veroordeling, schande en verwerping, onreinheid en ziekte, nederlaag en eeuwige straf
(verdoemenis)!
De ene overtreding (en niet al de andere overtredingen) van één mens (Adam) werd toegerekend aan al zijn
nakomelingen, zodat alle nakomelingen “onrechtvaardig” verklaard werden. Zijn ongerechtigheid bracht niets wat goed
is voor de mens. Ten einde Zijn gerechtigheid te bewijzen, heeft God in Zijn verdraagzaamheid de zonden die eertijds
(vóór de eerste komst van Christus) heeft plaatsgevonden voorbij laten gaan (ongestraft gelaten) (Romeinen 3:25-26).
Maar alle overtredingen (zonder uitzondering) van alle gelovigen worden toegerekend aan hun ene Vertegenwoordiger
(Christus), zodat al Zijn geestelijke nakomelingen (de christenen) “rechtvaardig” verklaard worden! Zijn gerechtigheid
bracht onnoemelijke veel goedheid (voordeel, nut) aan een ontelbaar aantal gelovigen in Christus.
Dus is de omvang van Gods genadige verlossingswerk vele keren groter dan de omvang van Adams vernietigende
werk!
(2) Het genadige verlossingswerk van Christus is veel positiever in richting
dan het vernietigende werk van Adam (Romeinen 5:17).

De overtreding van Adam maakte dat allen en alles in een negatieve richting bewoog, naar “een rechtvaardige
veroordeling” en “de dood” in de volste zin van het woord. Maar de rechtvaardiging die Christus verworven heeft,
maakt dat allen en alles in een positieve richting beweegt, naar “genadige rechtvaardiging” en “leven” in de volste zin
van het woord! Dit toont aan dat God veel liever genade schenkt dan oordelen uitspreekt (Ezechiël 18:23; 33:11;
Romeinen 5:15,20). Paulus erkent de negatieve werking van het oordeel. Het oordeel werkt meedogenloos, zodat velen
(geestelijk, fysiek en eeuwig) sterven!
Maar Paulus erkent ook de positieve werking van de genade. De genade maakt niet alleen de negatieve werking van het
oordeel en dood ongedaan, maar maakt het tegenovergestelde, de rechtvaardiging en het leven, overvloedig! Het
volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus bracht de wettelijke positie van de mens in Gods ogen niet alleen van
“absoluut negatief naar neutraal (de nullijn)”, maar ook van “absoluut negatief naar absoluut positief”! De zonde
regeerde door veroordeling tot de dood, maar de genade regeert door gerechtigheid tot het leven (Romeinen 5:21)! Gods
oordeel heeft enorme gevolgen, maar Gods genade heeft nog veel groter resultaten! Christenen worden niet alleen gered
(verlost) van de dood en zinloosheid, maar worden ook gered (verlost) tot het bezit van het eeuwige leven inclusief een
eeuwig zinvol leven en een taak op de nieuwe aarde!
“Gods barmhartigheid triomfeert over het oordeel” (Jakobus 2:13)!
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5:18

Vraag 3. Waarom leert de Bijbel niet dat alle mensen in de wereld behouden zullen worden?

Aantekeningen. Als vers 18 uit zijn verband gehaald zou worden, dan lijkt het alsof het de universele verlossing leert:
“Zoals alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben wettelijk veroordeeld zijn op grond van Adams ene overtreding,
zo zijn alle mensen die ooit op de aarde geleefd hebben wettelijk gerechtvaardigd op grond van de ene rechtvaardige
daad van Christus.”
De woorden “alle mensen” in de Bijbel betekenen niet altijd “elke individu zonder uitzondering die op de aarde geleefd
heeft”.
(1) De universele uitdrukking “allen” moet beperkt worden
door de noodzakelijke voorwaarde die aan de zegen verbonden is.

Romeinen 5:17 zegt dat de voorwaarde voor rechtvaardiging is om “de overvloed van de genade en van de gave van de
gerechtigheid te ontvangen.” Zo leert de rest van de Bijbel dat “alleen mensen die Jezus Christus aannemen (in Hem
geloven) behouden (verlost, gered) zullen worden (zie Johannes 1:12-13; 3:16-18,36).” Dus, de Bijbel leert geen
universele verlossing! De voorwaarde voor verlossing is geloof in Jezus Christus (met lege handen Christus
aannemen).’
(2) De universele uitdrukking “allen” moet beperkt worden
door de aard van het onderwerp of de context.

Bijvoorbeeld, in Markus 1:37, 5:20, en 11:32 moeten de woorden “allen” beperkt worden tot de mensen die in de
context bedoeld worden, want: “Niet alle mensen op de aarde zoeken Jezus”. “Niet alle mensen op de aarde
verwonderen zich over wat Jezus Christus voor hen gedaan heeft.” En “niet alle mensen op de aarde geloofden dat
Johannes de Doper een profeet was”.
Zo moeten de woorden “alle mensen tot verdoemenis (van de dood)” in Romeinen 5:18 beperkt worden tot “alle
mensen die op natuurlijke wijze van Adam afstammen, omdat Jezus Christus de uitzondering vormt! Evenzo moeten de
woorden: “alle mensen tot rechtvaardiging van het leven” beperkt worden tot mensen die door het geloof aan Jezus
Christus verbonden zijn (zie 1 Korintiërs 15:22-23). Paulus denkt niet aan getallen, maar aan de wijze waarop Gods
plan werkt! God veroordeelt alle mensen die aan Adam verbonden zijn, maar Hij rechtvaardigt alle mensen die aan
Christus verbonden zijn.
(3) De universele uitdrukking “allen” wordt gebruikt om de zondige houding van exclusiviteit
van de Joden in het algemeen te bestrijden,
als zij zeggen dat zij beter dan de niet-Joden (de heidenen) zijn.

Paulus benadrukt dat er essentieel geen verschil tussen Jood en niet-Jood is.
• “Alle mensen” die behouden (verlost, gered) worden, worden op precies dezelfde manier behouden, ongeacht of zij
oorspronkelijk Joden of niet-Joden zijn (Handelingen 10:34-35; Romeinen 2:11; 3:22; 10:12)! Allen die in Jezus
Christus geloven, hebben het eeuwige leven, maar allen die niet in Jezus Christus geloven, staan al onder Gods
oordeel (Johannes 3:18,36; 1 Johannes 5:11-13).
• “Alle mensen” kunnen alleen maar dezelfde God tot God hebben (Romeinen 3:29-30).
• “Alle mensen” die behouden zijn kunnen maar tot één volk van God horen (Johannes 10:16; 1 Korintiërs 12:13;
Galaten 3:28; Efeziërs 2:11-22; 3:2-6; Kolossenzen 3:10-11; Openbaring 21:9-16). Alle Joden en niet-Joden die
geloven in Jezus Christus zijn “broeders” van Jezus Christus (Matteüs 12:50; 25:40; Hebreeën 2:11-12).
De uitdrukking “allen” in Efeziërs 1:10, Filippenzen 2:10 en Kolossenzen 1:20 heeft uitleg nodig. 3
STAP 4. DOEN.

TOEPASSINGEN

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR
CHRISTENEN?
Deel en schrijf op. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit
Romeinen 5:12-21.
3

Het woord “allen” leert NIET universele verzoening in de zin van universele verlossing. Zonde ruïneerde het universum en alles daarin. Zonde
ruïneerde de harmonie tussen de schepselen onderling en tussen schepselen en de Schepper (God). Door het bloed van Christus werd “zonde” in
principe overwonnen. De eis van de wet (Gods rechtvaardige vereiste) werd voldaan (Romeinen 3:25). De vloek op de schepping werd gedragen
(Galaten 3:13).
Met het gevolg dat harmonie en vrede hersteld werd. Het universum werd hersteld tot haar juiste relatie tot God en in de zin dat Jezus Christus heerst
over het hele universum in het belang van de Gemeente/Kerk en de glorie van God. Als beloning voor Zijn volmaakte gehoorzaamheid, werd Jezus
Christus verhoogd naar de rechterhand van God tot een positie van gezag en alle macht over allen en alles (Matteüs 28:18).
Maar er is een verschil in de manier waarop schepselen zich aan het gezag en heerschappij van Christus onderwerpen en dus aan de manier waarop
zij met God “verzoend” zijn.
Enerzijds onderwerpen de slechte engelen en slechte mensen zich met tegenzin en volkomen onwillig. In hun geval wordt vrede (harmonie) aan hen
opgedrongen, maar niet door hen verwelkomd. Zij zijn in principe uit hun macht ontzet (ontwapend) (Kolossenzen 2:15). Zij zijn onderworpen
(1 Korintiërs 15:24-28; Efeziërs 1:21-22). De satan zal spoedig verpletterd worden (Romeinen 16:20). Alle boze plannen worden voortdurend met
het goede overstemd (Romeinen 8:28)!
Anderzijds onderwerpen de goede engelen en gelovigen in Christus zich gewillig, ijverig en met vreugde! Dit gezag en deze macht van Jezus
Christus leidt direct tot het nieuwe universum en de nieuwe aarde waarop alleen gerechtigheid zal heersen (2 Petrus 3:14; Openbaring 21:1).
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Overweeg. WELK MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING
MAAKT?
Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf het dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze
persoonlijke toepassing met anderen te delen of niet.
(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid
mogelijk zijn. Hier volgt een lijst mogelijke toepassingen.)
1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Romeinen 5:12-21.

5:12.

Besef dat God niet alleen mijn vele persoonlijke (individuele) zondige daden, maar ook mijn zondige status
(positie) en mijn zondige natuur (toestand) als gevolg van mijn solidariteit met Adam als “ongerechtigheid”
toerekent.
5:13-14. Besef dat de zonde van Adam mij als natuurlijk mens in de wettelijke staat (positie) van veroordeling
(verdoemenis) gebracht heeft. De overtreding van Adam maakt mijn verlossing (bevrijding) een absolute
noodzakelijkheid! Maar besef ook dat de gerechtigheid van Christus (verworven door Zijn dood en opstanding
voor mij in mijn plaats) mij als een gelovig mens in Jezus Christus in de wettelijke staat (positie) en toestand
van gerechtigheid gebracht heeft. De gehoorzaamheid van Christus maakt mijn verlossing absoluut zeker! De
dood en opstanding van Christus verwierf mijn verlossing en stelt het helemaal veilig!
5:17-19. Wees helemaal overtuigd dat de genade van God die door Jezus Christus kwam, triomfeert over de zonde van
mensen die door Adam kwam. Wees helemaal overtuigd dat het God meer behaagt genade te schenken dan het
oordeel te vellen.
5:20.
Gebruik de wet (bijvoorbeeld “de Tien Geboden” in de Bijbel om beter te begrijpen wat “zonde” is en beter te
begrijpen hoe zondig mensen in hun natuurlijke staat zijn.
2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Romeinen 5:12-21.

Ik wil niet vergeten dat God niet alleen met mensen omgaat als individuen, maar ook met mensen als deel van een
gemeenschap in hun solidariteit met Adam of met Christus. Ik begrijp dat hoe ik persoonlijk leef niet alleen een effect
heeft op mijzelf, maar ook op andere mensen, in het bijzonder op mijn kinderen.
Ik verheug me over het feit dat de goede invloeden van Gods genade in deze wereld veel keren groter is dan de slechte
invloeden van de zonde in deze wereld! De genade van God triomfeert over de zonde van de mens. Ik wil blijven
onthouden dat de heerschappij van Gods genade in mijn leven uitgedrukt wordt door mijn rechtvaardiging door het
geloof in Jezus Christus en door het laten zien van gerechtigheid in de wereld.
STAP 5. BID.

REACTIE

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in
Romeinen 5:12-21.
(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld
door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.)

5

GEBED (8 minuten)

[VOORBEDE]
BID VOOR ANDEREN

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30;
Kolossenzen 4:12).

6

VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken, de gemeente van Jezus Christus op te bouwen en het
Koninkrijk van God te verkondigen.
2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Romeinen 5:12-21 samen met een persoon of een kleine groep
mensen.
3. Persoonlijke tijd met God. Heb stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Psalm 31, 32, 33 en
34. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
4. Memorisatie. (8) Romeinen 5:3-4. Repeteer elke dag de laatste vijf Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.
5. Onderricht. Bereid de gelijkenis van “de ereplaatsen” in Lukas 14:8-11 en de gelijkenis van “de Farizeeër en
de tollenaar” in Lukas 18:9-14 thuis voor. Maak gebruik van de zes richtlijnen voor de uitleg van gelijkenissen.
6. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
7. Houd je aantekeningen in je notitieboek goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over stille tijd, memorisatie, je
Bijbelstudie en deze opdracht.
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