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Gezang 19,3
geloofsbelijdenis van Nicea

Gezang 19,4
gebed
lezen 1Korintiërs 15,20-22.35-49

Gezang 22,4.7
lezen Romeinen 5,8-21

Psalm 111,1.2 (collecte)
tekst Romeinen 5,15

Gezang 19,1
gebed

Gezang 19,2

Gods genade is altijd meer: meer dan de zonde, en meer dan de dood

1Korintiërs 15,20-22

20Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.
21Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens.
22Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

1Korintiërs 15,44b-49

44Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam.
45Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; (Gn2,7)

de laatste Adam een levendmakende geest.
46Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke.
47De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel.
48Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen.
49En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben,

zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen.



Romeinen 5,8-21

8God [...] bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor
ons gestorven is.
9Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden
worden van de toorn. 

10Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons,
zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;
11en dát niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie
wij nu de verzoening ontvangen hebben.

12Daarom, (hierom namelijk:)
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;

13want reeds vóór de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegere-
kend, als er geen wet is. 14Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot
Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam
overtrad, die een beeld is van de komende.

15Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding;
want, indien door de overtreding van die ene zeer velen gestorven zijn, veel meer is de
genade Gods en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor
zeer velen overvloedig geworden.

16En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één;
want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele
overtredingen tot rechtvaardiging.
17Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die
ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid
ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus.

18Derhalve,
gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo
komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

19Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer velen zondaren geworden zijn,
zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden.

20Maar de wet is er bijgekomen, zodat de overtreding toenam; waar evenwel de zonde
toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

21opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid ten eeuwigen leven door Jezus Christus, onze Here.

15 overtreding van één 6 zeer velen sterven
genadegave van één 6 zeer velen leven

16 één overtreding 6 vele veroordelingen

×
vele overtredingen 6 één rechtvaardiging

17 overtreding van één 6 slavernij voor allen
genadegave van één 6 koningschap voor allen


