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Romeinen 5 

 

De laatste Adam  
In de Bijbel komen we heel veel dingen tegen die een uitbeelding van iets anders zijn. De ene keer is het een 

principe dat uitgebeeld wordt in een verhaal, de andere keer is de ene persoon een uitbeelding van een andere 

persoon. We spreken dan van symboliek of typologie. Als je dit ziet in de Bijbel, dan is het een enorme verrijking. 

Nieuw Testamentische waarheden worden bevestigd in verhalen van het Oude Testament.  Zo is Adam een 

voorbeeld van Christus.  

Lezen: Romeinen 5:12 – 19 & 1 Korinthe 15:45-49, 22 

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
De blijde boodschap is dat God naar ons omkeek terwijl wij zondaren en vijanden waren. Hij rekende het Zijn 

tegenstanders niet toe en bood ons de verzoening aan. Als wij die accepteren, dan krijgen we daarbovenop de 

zegeningen. Hij biedt ons niet alleen de overwinning over de dood, maar ook het samen heersen met Hem in het 

Leven. Dat is toch prachtig!  

Vrij van de zonde  
De wet is als een spiegel en je kunt je er niet mee wassen. Je kunt wel je vlekken herkennen. Het principe is 

simpel: hoe meer geboden, hoe meer overtredingen. Toen de wet van Mozes erbij kwam nam het aantal 

overtredingen dus alleen maar toe. De positieve kant hieraan is dat er dus ook meer vergeving nodig is. Deze 

genade is tot stand gekomen door Christus en hoe meer Hij vergeeft hoe groter de eer aan Hem die het volbracht 

heeft.    

Lezen: Romeinen 5:20 – 6:11  

 
 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de 

zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis; de zoon blijft er eeuwig.  

Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. 
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Onze oude mens is met Christus gestorven en wij zouden de Nieuwe mens 

aandoen en daarin gaan leven. Het is het werk van de Heilige Geest in ons hart 

die ons van binnenuit verandert. Als we gestorven zijn met Christus, maar 

daarna gewoon op de oude voet verder gaan, dan hebben we het niet 

begrepen. De keuze is aan ons.  

Lezen: Romeinen 6:12 – 6:23 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Principe van de wet 
Soms worden mensen voor dood verklaard, terwijl ze nog leven. Als ze vervolgens de wet overtreden, dan 

kunnen ze niet veroordeeld worden, omdat ze volgens het recht niet bestaan. Ze hoeven dan bijvoorbeeld hun 

schulden niet meer te betalen. Die zijn dan kwijtgescholden. Eenzelfde soort principe is er ook als je een andere 

nationaliteit aanneemt. Dan zijn er bepaalde wetten van jouw eerdere nationaliteit die niet meer gelden voor 

jou. Paulus legt uit dat dit principe ook geldt voor iemand die getrouwd is. In Nederland mag je maar met één 

partner trouwen. Om met een ander te trouwen, moet je eerst scheiden of je partner moet overleden zijn. De 

wet van Mozes liet alleen het laatste toe.  

Lezen: Romeinen 7:1 – 6 

  
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 

Paulus schrijft dat de wet de prikkel is waardoor wij zondigen en dat wij van deze prikkel verlost zijn doordat wij 

voor de wet gestorven zijn. Nu zou men logisch kunnen redeneren dat de dood veroorzaakt wordt door de zonde 

en dat de zonde veroorzaakt wordt door de wet. Het lijkt dan dat de wet de bron is van de zonde en de dood en 

daarmee dus verkeerd is. Maar zo zit het niet helemaal.  

  

http://www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html


 Romeinenbrief 

www.bijbeluitleg.nl/jongeren.html  3 
 

Lezen: Romeinen 7:7 –13 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Innerlijke strijd  
Paulus legt uit dat het gebod heilig, rechtvaardig en goed is, maar toch werkt het niet. Het is ook niet zo dat Israel 

niet wou gehoorzamen, maar op een of andere manier kregen ze het niet voor elkaar om overtredingen te 

voorkomen.  

Lezen: Romeinen 7:14 –23 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Wetmatigheid 
Het woord Nomos is het grondwoord voor wet en het komt 51 keer voor in de Romeinenbrief. Het is daarmee 

duidelijk dat de wet een centrale plaats inneemt in deze brief van Paulus. Een van de redenen hiervoor is dat de 

brief geschreven is aan een gemeente die bestond uit zowel Joden als heidenen. Dan is het belangrijk te weten 

hoe alles in verband staat met de wet. Voor ons is hierbij belangrijk dat het niet altijd over dezelfde wet gaat, 

maar dat er dus verschillende wetten zijn. In hoofdstuk 3:27 werd er al onderscheid gemaakt tussen de wet van 

het geloof en de wet van werken.  

 

Lezen: Romeinen 7:21 –8:4  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Ikzelf ben immers door de Wet voor de Wet gestorven om voor God te leven,  

nu ik met Christus mee gekruisigd ben. 
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Vlees versus Geest 
In het hedendaags Nederlands is de betekenis van vlees veelal het (spier)weefsel. We kennen het ook wel binnen 

de uitdrukking ‘iemand van jouw eigen vlees en bloed’, daarmee doelend op afstamming. Beide betekenissen 

komen we in de Bijbel tegen, maar in de Romeinbrief wordt vlees met name gezien als uitdrukking voor onze 

natuur, de natuurlijke manier van zijn en doen; de tegenhanger van Gods Geest.  

Lezen: Romeinen 8:1 –8:13 & Galaten 5:16-25  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

Want wie zaait in de akker van zijn eigen vlees zal er verderf van oogsten, maar wie zaait in de 

akker van de Geest zal van de Geest eeuwig leven oogsten. 

Belangrijk om vast te houden dat Jezus onze zonde heeft gedragen, terwijl Hij zonder zonde was. Daarmee zijn 
wij vrij van de wet. Nu is het belangrijk dat wij ook vrijkomen van onze natuur en dat doen we door ons te laten 
leiden door Gods Geest.  

Zonen van God 
In het laatste gedeelte van Romeinen 7 beschrijft Paulus duidelijk zijn innerlijke strijd. Hij wil het goede doen, 

maar zijn zondige vlees doet het verkeerde. Zijn conclusie is dat hij uit zichzelf de zonde niet kan overwinnen en 

dat hij verlossing nodig heeft. Deze verlossing is tot stand gebracht door Jezus Christus. In de eerste plaats door 

vergeving van onze zonden, maar daar blijft het niet bij. De Heilige Geest verandert ons ook van binnenuit. Als wij 

ons in de praktijk laten leiden door de Heilige Geest, dan kunnen wij vrijkomen van het probleem dat wij niks 

anders doen dan zondigen. De keuze is aan ons. 

Lezen: Romeinen 8:12 –25  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
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Gods Geest bevrijdt ons van de dienstbaarheid aan de wet en van onze  

zondige wandel. Door Gods Geest zijn wij deel van het gezin van God.  

Daarin genieten wij niet alleen van Zijn liefde,  

maar hebben wij ook uitzicht op Zijn erfenis.  

Lezen: Romeinen 8:26 –39  

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
Wij zijn gered en hoewel het ons niet altijd voor de wind gaat in het aardse leven, mogen we vasthouden aan wat 
aan ons beloofd is. We mogen weten dat wij Gods kinderen zijn en dat Hij ons uitzicht heeft gegeven op de 
erfenis. God zal alles laten meewerken ten goede en er is niks dat ons nog kan scheiden van de liefde van God.  
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