
GERECHTVAARDIGD VERKLAARD

Romeinen 5:1-21 – Woordstudie

Eén van de methoden van Bijbelstudie is om verschillende vertalingen of, zo mogelijk, 
grondteksten, te bestuderen om zo te zien wat God tot ons wil zeggen door zijn woord. 
Want, geen vertaling is 100% juist – er worden altijd concessies gedaan; aan de doelgroep, 
vanuit de theologische achtergrond van de vertalers, enz. en ook de ‘tijdsgeest’ speelt een 
rol. 

Dat hoeft helemaal niet altijd fout te zijn, integendeel. De begrijpelijkheid van de Bijbel is 
heel belangrijk maar ook het ‘getrouw aan de grondtekst’ zijn.  Zo gebruiken wij aan tafel 
bijvoorbeeld ‘Het Boek’, een begrijpelijke parafrase-vertaling van de Bijbel. Ook al weten we 
dat die niet altijd even trouw is aan de grondtekst; bij deze parafrase gaat het om een ná-
vertelling van Gods Woord. Wel met de bedoeling overigens een getrouwe navertelling te 
doen.

Er zijn er ook die “zweren” bij bepaalde vertalingen maar soms zijn dat vertalingen die 
inmiddels zó verouderd zijn of zo moeilijk te begrijpen voor ons dat de essentie van een 
gedeelte totaal aan je voorbij gaat. Andersom kan ook; door moderne vertalingen te 
gebruiken kan de essentie van een Bijbelgedeelte ‘begraven’ worden – bedoeld of onbedoeld
– door de vertalers hun verlangen de Bijbel zo toegankelijk mogelijk te maken. 

Vandaag wil ik graag met u Romeinen 5 eens nader bekijken; dit is een belangrijk hoofdstuk 
en door andere vertalingen te lezen en vergelijken zie je soms opeens iets boven komen uit 
zo’n tekst wat je anders misschien wel had gemist. En toch heel essentieel is.

Het is dus geen kritiek op andere vertalingen of het stellen van de éne vertaling boven de 
andere maar simpelweg proberen door te dringen tot de kern van de zaak in dit belangrijke 
hoofdstuk.

“De vrucht van de rechtvaardiging”

Boven dit gedeelte staat in zowel de HSV als de NBG '51 “De Vrucht van de 
Rechtvaardiging”. De Engelse vertaling heeft er boven staan: De Verwachting van 
Rechtvaardiging. Beide zijn invullingen van de vertalers; of samenvattingen. Want de 
opschriften die wij hebben staan niet in de originele teksten van de Bijbel.

Tussen [..] verklaringen obv Net.Bible/strongs

 1 Wij  dan, gerechtvaardigd uit het geloof [ “rechtvaardig verklaard”], hebben vrede bij 
[met] God door onze Heere Jezus Christus.
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 2  Door Hem hebben wij ook de toegang verkregen door het geloof tot deze genade 
waarin wij  staan, en wij  roemen [ Verheugen ons] in de hoop op de heerlijkheid van God.

 3 En dat niet alleen,  maar wij roemen [ verheugen ons] ook in de verdrukkingen, omdat
wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, 

 4 en de volharding ondervinding <1382> [Karakter] en de ondervinding [Karakter] 
hoop.

dokime <1382>
Pronunciation: dok-ee-may'

Definition:
1) proving, trial
2) approved, tried character
3) a proof, a specimen of tried worth

De NBG heeft hier “beproefdheid”, een woord dat ook goed in de richting komt.

 5 En de hoop beschaamt niet [stelt ons niet teleur], omdat de liefde van God in onze 
harten uitgestort is * door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

* Joel 2:28-29.

 6  Want toen wij nog krachteloos [Zwak, hulpeloos, ziek, zonder kracht] waren, is 
Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.

Krachteloos is hier een bijzonder zwakke uitdrukking. We waren zwak, ziek en 
hulpeloos. Iemand die geen kracht heeft, is echt niet hulpeloos, of ziek. Maar wanneer
iemand in zijn verloren staat is, waar de apostel hier over spreekt, is hij of zij wel 
degelijk in onze tegenwoordige taal: “Hopeloos verloren”.  

De NBG heeft het hier als 'zwak' vertaald. Maar nogmaals, je bent niet zwak als 
ongelovige, maar verloren. De verloren toestand van de mens is hier in de meeste 
vertalingen “wegvertaald”. De vertaling is niet fout, integendeel, maar in het kader 
van dit gedeelte zou ik zeggen: kies voor de sterkste uitdrukkingsvorm.

Wanneer je kijkt naar hoe dit woord elders is vertaald, zoals in - Hand 4:9 [zieke]; 1Kor
11:30 [zwak, ziek] dan zie je dat dat wel degelijk de intentie is van de apostel: we zijn 
als we zonder Christus zijn hulpeloos, zonder hulp, zonder steun, inderdaad zwak 
maar ook ziek en verloren. Niet letterlijk ziek, maar wel geestelijk 'aangedaan'.

 7 Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens 
immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven.
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 8 God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus  voor ons gestorven is 
toen wij nog zondaars waren.

Op voorhand, zo zegt de apostel hier, toont God zijn liefde door het offer (in Christus) 
te geven waardoor de mensen die gered kunnen en willen worden redding kunnen 
krijgen. Hij deed dit toen de mensen nog als zondaars leefden, helemaal niets 
geloofden... 

 9 Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd [rechtvaardig verklaard] zijn door 
Zijn bloed [of: “Door de prijs betaald met 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.

Vers 10: “Omdat wij verzoend zijn”, laat ook zien dat vers 9 beter had kunnen zijn 
“rechtvaardig verklaard” → we zijn rechtvaardig verklaard, wij zijn verzoend met 
God.

11 En dit niet alleen, maar wij roemen [zullen vreugde hebben, glorie geven aan] ook in 
God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening  [het herstel] ontvangen 
hebben.

Wederom: we hebben het ontvangen. Het is niet iets wat je later pas krijgt, maar nu 
al, bij leven, ontvang je het.

“Adam en Christus”

Het opschrift in zowel de NBG als de HSV boven de volgende verzen is 'Adam en 
Christus'. Maar in de Engelse vertaling staat “De TOEPASSING van Rechtvaardiging”. 

Paulus verklaart inderdaad dat door één mens, Adam, de zonde in de wereld is 
gekomen, en wel door Adam, en door één mens de zonde in de wereld kwam en over 
de mensheid is gaan heersen. Maar het gaat hier om Wie de rechtvaardiging heeft 
gebracht en hoe dit is of moet worden toegepast. 

Dit is niet onbelangrijk, want het wordt tegenwoordig of niet, of heel vaak onjuist 
toegepast.

 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.
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Wat de HSV en de SV-vertalers hier proberen te zeggen is mij onduidelijk. Ik kan er, 
plat gezegd, geen kaas van maken. Vooral het 'in wie allen gezondigd hebben'. In wie?
De dood? Of in die éne mens? 

De NBG is hier al veel duidelijker. 
“Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen, en door

de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan omdat allen 
gezondigd hebben”
 
of, zoals Het Boek het zegt: 

“Samengevat is het zo: Door de schuld van één mens, Adam, is de zonde in de 
wereld gekomen en de dood is het logische gevolg van de zonde. De dood breidde zich
uit naar alle mensen, want zij zondigden allemaal.”

Ten eerste is door Adam's zonde het fenomeen 'dood' op de aarde gekomen; Hij had 
niet hoeven sterven maar door zijn ongehoorzaamheid werd hij sterfelijk. 

Ten tweede zijn alle mensen ná hem ongehoorzaam en dus sterven ook zij op een dag.

Vers 13-14 is 'redegevend' zoals dat heet: 

 13 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.

Dus ondanks het feit dat er nog geen wet was, en de zonde dus voor de wet niet 
toegerekend kon worden, was men toch allemaal sterfelijk want er was wel degelijk 
zonde in de wereld. 

De mensheid was 'los van God' komen te staan en daarom was men sterfelijk en 
onder de regering van de satan. Met als gevolg dat God de mensen niet voor altijd 
kon laten leven. Mocht een mens als zonder zonde zijn c.q. zonde niet toegerekend 
worden dan zou die mens dus niet voor altijd kunnen leven. Nu zul je misschien 
denken: “Ja maar hallo, dat kan niet kloppen” → denk aan Abel, Henoch, Noach, .. 
Abraham, denk aan de vele andere aartsvaders.. zij waren wel degelijk behouden 
volgens ondermeer Hebreeën 11 zónder dat Christus er was gekomen voor hen (maar 
wel met het zicht op Christus en in geloof uitziende naar Hem!) en zónder de wet én 
terwijl ze onder de heerschappij van de dood leefden immers: ze waren sterfelijk. 
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 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 [vermenigvuldigd 
geworden] over velen.

 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.

Wat een tegenstelling! De éne overtreding zorgde voor een gevolg waardoor een 
massa, velen, werd getroffen. Maar daartegenover wordt één genadegave gesteld, 
de dood en opstanding van Christus, die vele overtredingen rechtvaardigt.

 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 regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

18 Zoals 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.

 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.

Vooral vers 18 is natuurlijk een tekst, daar had ik het in het begin ook al over, die uit 
z'n context gerukt wordt door bepaalde groepen – er wordt dan gezegd: “Zie je, ALLE 
mensen worden gered doordat Christus voor hen gestorven is”.  Wordt hier echter 
bedoeld 'het collectief' als in (letterlijk) álle mensen, of iets anders? 

Wat gebeurt er als we zo met Gods' Woord omgaan? Ik neem een voorbeeld, in 
Marcus 9:49 zegt de Here Jezus: “Want een ieder [allen] zal met vuur gezouten 
worden”. Is dit dan óók op ieder mens van toepassing? 

Het Grieks zegt hier in beide teksten volgens de Strongs <3956> “pas” en dat betekent 
niet zonder meer dat alles en iedereen daar bij inbegrepen is.
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Kan het daarmee, vanuit zo'n geïsoleerde tekst, zonder meer op de mensheid 
toegepast worden als in: “Zoals Adam er voor zorgde dat iedereen sterfelijk werd, zo 
zorgt Christus er voor dat iedereen gered wordt”? 

Dat is hetzelfde als zeggen dat allen gezondigd hebben omdát ze sterfelijk zijn. En 
zoals we eerder zagen is dat ook niet juist (vgl. vers 13!!) want … tot aan Christus' 
waren er ook die op basis van geloof gered werden terwijl ALLEN sterfelijk waren en 
onder de 'claim' van de macht van de satan, zichtbaar in de dood, waren. Een ook 
vandaag sterven wij nog altijd ondanks het feit dat we gered zijn! 

Daarnaast zegt vers 17 ook duidelijk: “de overvloed van de genade en van de gave 
van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren” → vgl. ook eerder: Rom 3:24, 
25. Dit is alleen geldig voor hen die de Here Jezus bij leven aanvaarden als de Redder 
en Messias.

Let goed op. 

Een mens moet bij leven de Here Jezus aanvaarden om gered te kunnen worden. Dat 
is de Bijbelse waarheid.

De verlossing is niet generiek, op iedereen, van toepassing. Dat kan gezien de context 
van dit gedeelte maar ook de rest van Gods' Woord niet. 

Zoals ik zei, het opschrift in de Nederlandse vertaling is daarmee niet geheel juist, het 
gaat niet om Adam ↔ Christus. Het gaat om de toepassing. Op wie is de Genade van
Christus van toepassing? Dat antwoord geeft de apostel zeer uitgebreid en het is kort 
samengevat dit: “Voor een ieder die gelooft” Joh. 3:16, 17.

Zoals ik aangaf zijn er die dit bijbelgedeelte verkeerd toepassen als 'voor iedereen 
geldig' maar er zijn er ook die het feitelijk verwerpen; dan kom je op gedachten als 
“Jezus was een goed mens en leefde een voorbeeld-leven dat we moeten navolgen”. 
Dan maak je het Evangelie krachteloos. Da's weer het andere uiterste. Daar hoef ik 
denk ik verder niet diep op in te gaan; het is de verwerping van Gods' Woord die we 
zoveel om ons heen zien. 
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 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,

Daarmee zegt Paulus natuurlijk niet dat we door de wet méér zijn gaan zondigen 
maar wel dat de zonde veel meer zichtbaar werd; iedereen wist nu “luid en duidelijk”: 
ik heb gezondigd door mijn gedrag en heb verlossing nodig omdat ik zo niet voor God 
kan verschijnen.

De Apostel Paulus laat ons dus zien wat de gevolgen zijn van het Werk van Christus, 
het is de tóepassing van die heilsfeiten, wat heeft dat voor gevolgen voor ons, als 
gelovige? 

Zodat,... nu de GENADE van Christus regeert.

En ik kan het niet nalaten daar te wijzen op wat de grondtekst aangeeft volgens de 
Strongs, het is gewoon een té mooie uitdrukking die we hier vinden als er over de 
overvloedige genade gesproken wordt:

huperperisseuo <5248>
Pronunciation: hoop-er-per-is-syoo'-o

Dit woord betekent: onmeetbaar of mateloos overvloedig.

De overtreding nam schijnbaar dan wel toe, de genade van Christus was mateloos, 
zonder dat je het kan afmeten!

 21 opdat, 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.

Het werk van Christus is volbracht. De gevolgen van deze waarheden zijn van 
toepassing als ze door geloof zijn of worden aangenomen. Het ís van toepassing op je,
als je gelooft. Dat heeft namelijk Christus Jezus gedaan vóór de gelovige.

Ik wil afsluiten met een citaat van Darby uit zijn Synopsis op de Bijbel. 

“Als God ons dus met Zichzelf verzoend heeft volgens de aandrang van Zijn eigen hart,
toen wij vijanden waren, dan zal hij veel méér, nu we gerechtvaardigd zijn, 
doorgaan tot het eind. We zullen behouden worden van de toorn door Christus”

Bronnen:
– HSV, NBG 1951, NET- en NASB Bijbel;
– Translator Notes NET Bible;
– Blue Letter Bible;
– Ryrie Study Bible;
– Darby's Synopsis
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