
Romeinen 5 
 

Kern van Rom 1-4:  

Mensen missen vanuit zichzelf de gave gezindheid die past bij God en de hemel. Zonder geloof 

zondigen allen (3:23). We missen dus die echte rechtvaardigheid of heerlijkheid die nodig is om 

eeuwig (met God samen) te kunnen leven. Alleen door vertrouwen op Gods hulp en kracht (= geloof) 

konden en kunnen zondaren veranderen in mensen die echt voor God leven. Jezus Christus heeft dat 

- nadat het zelfs in Israël onbekend was geworden – opnieuw namens God bekend gemaakt en 

voorgeleefd: als mens echt leven voor God is mogelijk door geloof! Redding is er voor alle mensen, 

als ze net zo gaan geloven als Jezus (vertrouwen op Vaders hulp)! Dan maakt Gods hulp je echt 

rechtvaardig zoals God wil. Dat is de kern van het evangelie. 

 

Vooraf een opmerking over de vertaling van Romeinen 5: 
Helaas geeft de NBV in Romeinen 5 een dogmatisch ingekleurde vertaling, waardoor we op 

een verkeerd been gezet worden. In 5:1 wordt ‘Wij dan,gerechtvaardigd (of:  rechtvaardig 

geworden) uit geloof, …’  weergegeven met ‘Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op 

grond van ons geloof’. Blijkbaar wilden de NBV-vertalers (ook) hier ‘de reformatorische leer 

van de  rechtvaardiging’ in lezen. Ze sluiten met deze vertaling feitelijk de gedachte uit dat 

we echte rechtvaardigen (= gehoorzamen) worden als we gaan geloven. Toch gaat het Paulus 

daar om. Hij wil immers echt ‘geloofsgehoorzaamheid’ bewerken (zie de studie over 1:5). 

Die dogmatische gedachte verkleurt ook de vertaling van vs 6,9,16,17,18,21. De NBV heeft 

daar steeds ‘vrijspreken’ en ‘vrijspraak’ terwijl er ‘rechtvaardig maken’ en ‘gerechtigheid’ 

staat (zie bv de oude Staten-vertaling). De NBV kiest voor een versmallende interpretatie van 

de tekst en misleidt ons hier omdat Paulus geen aanleiding geeft om aan deze versmaling te 

denken. Daarom raad ik je aan bij deze studie over Romeinen 5 niet de NBV maar de 

vertaling NBG 1951 (of de Staten-vertaling) te gebruiken. 

 

Lees  Romeinen 5:1. Vraag A: Hoe weet je dat je rechtvaardig bent en vrede met God hebt? 

Wij dan rechtvaardig geworden door te geloven (door te vertrouwen op Gods hulp) hebben 

vrede met God. Hoe weet Paulus dat hij en de andere gelovigen rechtvaardig geworden zijn 

door het geloof? Omdat gelovigen merken dat ze veranderen. Doordat ‘Jezus in ons’ ons 

helpt te leven naar Gods wil – merken gelovigen zelf dat hun leven aangenaam voor God is. 

Het geloof of vertrouwen op God en op Jezus ‘werkt’! Je wordt gehoorzaam in alles door de 

hulp van Jezus. Zijn kracht overwon alle verleidingen op Golgotha en nu ook in ons leven. Zo 

leven geeft vrede met God! Weg onrust over zonden, want door geloof wordt je denken en 

doen werkelijk al meer op God afgestemd en leef je echt voor God.  

 

Lees Romeinen 5:2. Vraag B: Wat betekent dit voor jou in jouw dagelijkse leven? 

Door Jezus (door op Hem te vertrouwen) hebben we toegang tot Gods genade. We mogen 

naar God toe en Hem om Gods goede gaven en Geest vragen en er gebruik van maken. Zo 

kunnen we het leven aan en groeien we in eenheid met God. Zo groeit Gods heerlijkheid of 

gezindheid in ons: zijn liefde en trouw, die hemels zijn. Daar mag je blij om zijn en zelfs in 

roemen (je gelukkig prijzen dat je dit mag beleven!): God wil jou één of eensgezind maken 

met Hem. Daar mag je op rekenen (vaste, zekere hoop). Je ondervindt het nu al steeds meer 

en dat geeft je zekerheid dat het goed is tussen jou en God (vrede met God): je raakt immers 

afgestemd op zijn wil. 

 

Lees Romeinen 5:3-5. Vraag C: Pas jij dit vaak concreet toe in (jouw) moeiten? 



Als je weet dat God bij je is en alle hulp geeft om te leven voor Hem, kijk je anders naar 

moeiten, teleurstellingen, tegenslagen of wat voor verdrukkingen ook maar. Want je leert in 

die ‘harde’ levenspraktijk des te meer geloven dat God jouw helper is en ondervindt dat de 

weg van het vertrouwen op Hem je echt sterker maakt om trouw te blijven (volharding). Je 

raakt geschoold of gestaald in het leven in geloof. En als je merkt hoe God via het geloof 

helpt, wordt je des te meer hoopvol. Je raakt al vaster overtuigd, dat God echt helpt om 

trouw te kunnen blijven (net als Jezus op Golgotha!!), want je merkt dat de liefde voor God 

krachtig in je uitgestort is en werkt (net zoals Jezus als mens door geloof gehoorzaamheid 

leerde – Hebr 5:7,8 – zo ook wij!). 

‘De liefde van God is in ons uitgestort door de Geest’. Dit geeft aan dat het overvloedig is en 

ruimschoots genoeg. Wij kunnen dus liefdevol reageren, want die liefde is in ons beschikbaar 

(ook al voel je dat waarschijnlijk niet altijd). Geloven is kiezen voor liefde vanuit de 

overtuiging dat God liefde beschikbaar stelt aan ons. 

NB: Liefdevol reageren betekent niet, dat je alles maar slikt en accepteert. Liefde kan ook 

dwars voor iemand gaan staan en die ander de waarheid zeggen. Kijk maar naar Jezus. We 

hoeven niet over ons heen te laten lopen en daarmee toelaten dat anderen dus zondigen. 

Liefde voor die ander vraagt dan dat we er iets van zeggen (met liefdevolle ogen! – dus vaak 

eerst bidden om de goede houding bij jezelf – net zoals Jezus zo anderen wel aansprak)! 

 

Lees Romeinen 5:6-8. Vraag D: Past wat Paulus hier schrijft ook op jouw leven of niet? 

De Geest en de liefde zijn beschikbaar in Paulus en de Romeinse christenen, zo zeker als 

Jezus al voor hen stierf vóórdat zij zich bekeerd hadden (dus toen zij nog ongelovigen waren 

– ja ook Paulus was dat feitelijk toen hij nog Farizeeër was!). Zij waren toen nog zwak 

(zonder de bijstand van Jezus en zijn Heilige Geest) – ja velen van hen waren toen goddeloos 

(zonder God en zijn hulp). Veel christenen zijn vandaag altijd christen geweest – dan geldt dit 

(het vroeger ongelovig zijn geweest) niet zo voor hen! Toch is de bemoediging wel geldig 

voor alle gelovigen (dat Jezus’ liefde zo groot is dat Hij wilde sterven voor mensen die toen 

nog ongelovigen waren). 

Paulus mediteert hier even over verder: dat is toch wel bijzonder dat God Jezus gaf en Jezus 

al stierf voor ons (Paulus c.s), terwijl wij nog slecht waren. Waarom deden Zij dat? Omdat Zij 

ons wilden overtuigen dat wij met Gods hulp echt alle slechtheid kunnen overwinnen. 

Zondaren kunnen  veranderen en gered worden en hoeven niet ten onder te gaan! Laat het 

bloed (= leven) van Jezus in je komen (we moeten het geestelijk in ons drinken, zoals het 

Avondmaal afbeeldt) en je zult leven! 

De NBV geeft ‘bloed’ onnodig weer met ‘dood’ en vertaalt zo nog iets wezenlijks weg. 

 

Lees Romeinen 5:9-11. Vraag E: Kun jij roemen in Jezus Christus? Doe het eens in je gebed.  

Paulus trekt - al mediterend - een conclusie om de christenen te Rome te versterken in hun 

vertrouwen: als je nu veranderd bent door de Geest van Jezus en dus geen zondaar meer 

bent maar (ervaarbaar) als een rechtvaardige leeft – dan mag je toch des te zekerder zijn van 

je uiteindelijke redding. Want Jezus stierf al voor ons toen jullie nog ongelovige zondaars in 

Rome waren. Nu ben je dat niet meer - hoeveel te meer zal Jezus zich dan nu voor je 

inzetten! We leven nu (merkbaar) in eenheid met God (verzoend). Nu zal Hij ons zeker niet 

loslaten. Zo is Hij niet. Hij geeft ons niet deel aan de verzoening/verandering om ons dan los 

te laten. Van zijn kant kan het niet meer stuk. Blijf daarop vertrouwen (volharden)! 

Verzoening = eensgezind worden met de ander (de Ander). Dan is vergeving van zonden geen 

probleem. Dankzij Jezus in ons worden we eensgezind met God. Dat is de verzoening die God 

schenkt. Dat gaat via het echt rechtvaardig worden – door het geloof dat we Gods hulp nodig 

hebben om echt te doen wat God zegt en daarvoor op Hem vertrouwen en zo leven. 


