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Huishoudelijke mededelingen

 Graag de lijst invullen, voor 

zover nog niet gedaan (naam, 

adres, telefoonnummer, 

mailadres).

 We hebben 3 corveeërs nodig. 

Wie meldt zich?

 Heeft iedereen de presentatie 

op de website van onze 

gemeente kunnen vinden?

 Heeft iedereen kaarten voor 

zieke gemeenteleden getekend?



Kaarten aan gemeenteleden 

in verzorgings- en 

verpleeghuizen



Bijbelkring 21-09-2022

 De Romeinenbrief

 6e samenkomst 

 Romeinen 5:1 – 21 Gods liefde

 Allen hartelijk welkom!



 Dit is, dit is de poort des HEEREN;
Daar zal 't rechtvaardig volk door treên,
Om hunnen God ootmoedig t' eren,
Voor 't smaken Zijner zaligheên.
Ik zal Uw naam en goedheid prijzen;
Gij hebt gehoord; Gij zijt mijn geest,
Door Uw ontelb're gunstbewijzen,
Tot hulp, en heil, en vreugd geweest.

Zingen Psalm 

118 vers 10



Schriftlezing 

Rom. 5: 1 - 21

Kerntekst 

Romeinen 5: 8



Intro

 Hoe kun je te midden van vele 

verdrukkingen toch roemen in God?

 Dat kan alleen door Christus, in de 

wetenschap dat wij ondanks de 

verdrukking vrede en verzoening 

met God hebben gekregen door de 

geloofsvereniging met Christus, de 

Rechtvaardige (Rom. 5: 1–11).

 Over hoe je door het geloof met 

Christus één wordt, schrijft Paulus 

in Rom. 5:12–21.

 Hij doet dit aan de hand van een 

belangrijke vergelijking met Adam.



Roemen

 Paulus roemt in de hoop.

 Dat is vreemd, want hoop is iets van 
de toekomst.

 Hoe kun je roemen in wat er nog niet
is, terwijl je midden in de 
verdrukkingen bent?

 Toch is er verband tussen geloof en 
hoop. Er is sprake van een ketting.

 Daarom prijst Paulus zich niet alleen
gelukkig met de hoop, maar ook met 
het lijden én de verdrukking die 
daaraan verbonden is. Immers:

 Verdrukking leidt tot volharding

 Volharding leidt tot ondervinding

 Ondervindíng leidt tot hoop.



Te vroeg?

 Is het niet te vroeg om te juichen? De finish is 
immers nog niet bereikt!

 Dat is wel zo, maar toch is de uitkomst zeker, 
want ‘de liefde van God is in onze harten 
uitgestort door de HG, Die ons is gegeven.’

 Dit (Rom 5:5) is een kerntekst uit de 
Romeinenbrief.

 Ook in vers 8 komt deze liefde ter sprake: 
liefde van God die Hem ertoe bracht Zijn Zoon 
voor ons te geven toen wij nog zondaars waren.

 Met het zicht op dit Godsgeschenk en dus op de 
rechtvaardiging door het geloof kun je roemen 
in de verdrukking.



Vrede en verzoening

 Het geheim van het roemen in de verdrukking is dat

je weet door het geloof vrede (5:1) en verzoening

(5:11) met God te hebben.

 Het kruis is Gods vredesteken. 

 Deze vrede met God in Christus is vrucht van de 

rechtvaardiging door het geloof.

 Rechtvaardiging:

 Het is goed met God

 God heeft je aanvaard in de Geliefde.

 De verbroken relatie is hersteld



Herstel van de 

verbroken relatie

 De rechtvaardiging betekent dat God een zondaar
‘anders ziet’.

 Het is net als wanneer je door een zonnebril kijkt.

 Je ziet dezelfde dingen anders.

 Je bent en blijft een zondaar, maar God ziet je in 
Christus als Zijn kind!

 De vrede is hierin gegrond dat je bent 
aangenomen in de Geliefde.

 [Dat we volledig dezelfde blijven is niet helemaal
waar, want wie in Christus is, heeft ook de Geest
van Christus die naar het beeld van Christus 
verandert. Maar wezenlijk blijft een mens een
zondaar]



Juridisch

 Deze relationele benadering 

spreekt hedendaagse mensen 

aan.

 Toch is rechtvaardiging allereerst 

een juridische term.

 Dit houdt in dat de rechter de 

schuldige niet veroordeelt, maar 

hem rechtvaardig verklaart.

 Door het geloof in Christus valt 

deze verklaring ons ten deel en 

dat houdt in dat we voor God als 

Christus zijn: nooit zonde gekend 

of gedaan.



Alles of niets

 Bij de rechtvaardiging is het alles of 
niets.

 Wie rechtvaardig voor God is 
(verklaard), is net zo rechtvaardig 
als de engelen in de hemel; dan is 
het alsof je nooit zonde gekend of 
gedaan hebt.

 Je bent in Christus even 
rechtvaardig als Christus is, de ene 
Rechtvaardige.

 Dat bén je en wéét je door het 
geloof. 

 Als gevolg daarvan is de liefde van 
God uitgestort in ons hart.



Liefde

 Deze liefde, die door het geloof in 
onze harten is uitgestort, verbindt.

 Deze liefde gaat niet buiten de 
ervaring om, maar is toch niet van de 
ervaring afhankelijk.

 Ze is er ook als ze niet ervaren
wordt.

 Het gemis van ervaren liefde kan
zelfs een geloofsbeproeving zijn.

 De liefde die in ons hart wordt
uitgestort, is dus niet afhankelijk van 
de ervaring, maar is vooral
verbonden met het werk dat Christus 
voor ons gedaan heeft.

 Het gaat dus niet allereerst om 
beleefde emotie, maar om een
helder zicht op het werk van 
Christus.



De donor

 Christus is voor goddelozen
gestorven (vers 6). Dat is pas 
liefde!

 Een donor geeft doorgaans een
orgaan voor een familielid, 
zeker niet voor een vijand.

 Christus gaf niet iets, maar gaf
zichzelf geheel voor 
onrechtvaardigen en vijanden.

 Hij heeft Zijn leven gegeven
maar is ook opgestaan uit de 
dood.

 Hij heeft Zijn Geest uitgestort
die als een stroom van liefde
de Zijnen aan Hem verbindt.



Grote liefde

 Groot was Gods liefde toen we 

met God verzoend zijn door de 

dood van Zijn Zoon.

 Maar we worden ook behouden 

door Diens leven.

 Dat gaat nog een stap verder en is 

dus een bewijs van grotere liefde.

 De dood van Christus betekent al 

zoveel, Zijn opstanding nog meer: 

de baat van de rechtvaardiging 

wordt uitbetaald.



Geen dode, maar 

levende Heiland

 We hebben geen dode Heiland 

die uit pure liefde Zijn leven 

voor ons heeft opgeofferd.

 We hebben een levende 

Verlosser Die nadat Hij de prijs 

voor onze zonden heeft 

betaald, in Zijn onuitsprekelijke 

liefde Zichzelf aan ons geeft 

door Zijn H. Geest.



Eerste en 

tweede Adam

 Om ons te kunnen uitleggen hoe je in 
het geloof met Christus wordt verenigd, 
gebruikt Paulus het voorbeeld van Adam.

 Er zijn nogal wat overeenkomsten tussen
beide.

 Om het ingewikkelde betoog van Paulus 
over Adam en Christus te kunnen volgen, 
moeten de hoofdzin in het oog houden: 
van vers 12 doorlezen naar vers 18

 De hoofdgedachte is: door een zonde van 
Adam is de dood in de wereld gekomen.

 Zo komt ook door één rechtvaardige
daad van Christus de genade over alle 
mensen tot het leven.



Erfzonde

 Vers 12 zegt ons dat de ene daad
van ongehoorzaamheid doorwerkt
naar alle mensen.

 Toen Adam viel, vielen wij
allemaal.

 Dat is de leer van de erfzonde.

 Deze Bijbelse gedachte roept
veel weerstand op. 

 Toch wordt geen aspect van de 
Bijbel meer bevestigd door de 
geschiedenis dan dit.

 Dat onze kinderen in zonde
ontvangen en geboren zijn, komt
er op een gegeven ogenblik uit.



Even groot

 Paulus brengt de erfzonde niet als een
theorie ter sprake.

 Nee, hij wil aantonen dat de helende
gevolgen van het offer van Christus 
minstens zo ver reiken als de 
verwoestende gevolgen van Adams val.

 Door het offer van Christus komt de 
genade over alle mensen (vs.18).

 Daarmee bedoelt Paulus niet dat alle 
mensen gered worden.

 Die genade geldt alleen de gelovigen.

 Paulus bedoelt dat dat de genade
universeel is en de boodschap ervan
voor ieder mens bestemd is.



Adam en zondeval –
historisch

 Christus en Adam lijken op elkaar, 
zijn elkaars tegenpolen.

 Daaruit volgt dart Adam werkelijk
historisch is en dat de zondeval
daadwerkelijk is geschied.

 Ontkenning van historische Adam 
en zondeval verandert de Bijbelse 
boodschap in zijn kern.

 Adam en Christus staan op een lijn
als het gaat om de 
vertegenwoordiging van alle 
mensen die in hen zijn.

 In Adam zijn we allen verdoemelijk
voor God en alleen in Christus zijn
we voor God rechtvaardig.



Intermezzo

 In het stuk tussen vers 12 en vers 

18 geeft Paulus aan dat er 

verschil is tussen Adam en 

Christus.

 De doorwerking van de genade in 

Christus is veel groter dan die van 

de val in Adam.

 Bij Adam gaat het om één 

overtreding die tot de dood leidt.

 Bij Christus gaat het echter om 

vele overtredingen die door de 

ene genade worden weggenomen.



De wet

 Aan het eind van H. 5 schakelt 

Paulus over naar zijn volgende 

onderwerp: de overwinning op de 

zonde door het geloof in Christus.

 De zonde kun je niet overwinnen 

door de wet te doen.

 Door de wet is het namelijk 

allemaal veel erger geworden.

 Omdat de mensen nu niet langer 

onwetend zondigen, maar bewust 

tegen God opstaan.



Genade 

overvloediger

 Omdat de wet de zonde aan het 

licht brengt, blijkt de genade 

des te overvloediger.

 Er is immers geen overtreding 

van de wet waar Gods genade 

niet in voorziet,

 Houdt dit in dat je maar raak 

moet zondigen opdat de genade 

des te meer zal schitteren?

 Die conclusie verwerpt Paulus in 

H.6 met grote stelligheid.



Gespreksvragen

In deze brief blijkt steeds hoe belangrijk 
de opstanding van Christus is voor de 
rechtvaardiging (= het herstel van de 

relatie met God). In het geloofsleven ligt 
de focus doorgaans meer op het kruis, op 
Goede Vrijdag, dan op de opstanding, op 
Pasen. Het is geen tegenstelling, maar 
vergelijk dat eens met het ‘hoeveel te 

meer’ in vers 10.

De relationele benadering van de 
rechtvaardiging is aansprekend. Waarom 

is het belangrijk om ook in juridische 
termen over de rechtvaardiging te blijven 

denken?

Waarom hebben veel mensen zo’n moeite 
met de erfzonde?

Wat wil Paulus ermee zeggen dat ‘de dood 
geregeerd heeft van Adam tot Mozes’(vs. 
14) en waarom is de wet van Mozes er nog 

bijgekomen ( vs. 20)?

Waarom zijn de historiche Adam en de 
historische zondeval zo belangrijk voor 

het Evangelie van Christus?



De losse 

eindjes 

afhechten



Volgende keer

 D.v. 19 oktober

 Hoofdstuk 6 – Gods 

genadegave (Rom. 6:1 –

23)

 Graag vooraf lezen.



Zingen Gezang 12 

vers 7

 O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';
O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
O Geest, zend Uwen troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d' eer.



Einde van 

deze 

presentatie


