
ZONDAG 23. 

 

lezen:   Romeinen 3:21-30            zingen:  Psalm   103:6 

         Romeinen 5: 1-11                     Gezang   25:1-3 

                                             Gezang   29 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    Wat kan ik me die dag nog goed herinneren: de 5e mei van het jaar 1945! Wat zijn we toen blij 

geweest, want toen was het vrede! Vréde! Geen oorlog meer, geen gevaar meer van Duitse soldaten, 

geweren, vliegtuigen, kanonnen; geen noodzaak meer om weg te kruipen, onder te duiken! Iedereen liep 

weer vrij op straat; je zag weer mensen die je in geen tijden gezien had: 't was vréde! O, wat zijn we toen 

verrukt geweest! Blij! Dat was toen de eerste vreugde; uitbúndig! 

 

     Maar later werden we stiller, want toen hoorden we pas uitvoerig, tegen welke dúre offers die vrede 

gekocht was; wat er voor betaald was, hoeveel bloed die vrede gekost had! Dat was vooraf gegaan. En 

daarna...! De vrede was nog niet universeel, algemeen; zorg was er bijvoorbeeld nog in onze harten over 

onze familieleden in Indië; het zendingswerk daar op Java, Borneo, Soemba. De Japanners hadden nog 

geen vrede gesloten. Zo bleek dus direct het grote verschil tussen "pax" en "pacificatio"! "Pax": vrede, 

en "pacificatio": uitwerking, effectuering, toepassing van de vrede. 

 

     Gemeente, u begrijpt dat ik deze dingen bij u in herinnering breng met het oog op het onderwerp 

waarover ik vanavond tot u spreken ga. We zullen het vanavond immers hebben over: "de 

rechtvaardigmaking". De rechtvaardigmaking! Och, wilt u alstublieft even heenstappen over de vreemde 

klànk van dat woord? Jazeker, ik erken het: vréémde klank! Wie gebruikt dat woord vandaag de dag nu 

nog in de gewone omgangstaal? "Rechtvààrdigmaking...!", zo zit er misschien wel iemand van u bij 

zichzelf te mopperen. Nou, die mopperaar krijgt dan van mij wel een beetje gelijk! Ik acht die 

ouderwetse taal van onze kerkelijke papieren ook een érnstig bezwaar! Die taal is me wel lief, kan ik 

ook langzamerhand wel aan, maar er ís een bezwaar: ze staat de dúídelijkheid voor de latere generaties 

in de weg! Er dàt terwijl de Heilige Geest ons toch zo'n dúídelijke Bijbel gegeven heeft, dat kan ik u 

verzekeren; een Bijbel in zulke dúídelijke taal! Het Hebreeuws is verbàzend eenvoudig, en het Grieks, 

de taal van het Nieuwe Testament, díé is zo lucide, zo helder; die doet je door de dingen zo héénkijken! 

 

     Vroeger werd het woord "rechtvaardigen" nog wél in het dagelijks leven gebruikt bij ons, net zo goed 

als het tegenovergestelde ervan, het woord "verdoemen". Tegenwoordig zegt men dat zo niet meer; dat 

leest u niet in de krant; bijvoorbeeld, dat een dief door de rechter "verdoemd" werd tot die-en-die straf; 

"verdoemd", of "verdomd", tot die-en-die straf. Maar vroeger sprak men wél zo; gewóón! En vandaar 

dat de oude Statenvertaling in Romeinen 8 aldus kon luiden: "God is het die rechtvaardig maakt, wie is 

het die verdoemt?" Maar dat woord van de apostel Paulus, daar, dient vandaag beslist anders te worden 

vertaald! Daar moeten we met meegaan! De taal wijzigt zich, de taal lééft, en daar moeten we in de Kerk 

om denken! Vandaag vertaal je dat zo: "God is het die vrijspreekt, wie is het die veroordeelt?" Zó moet 

dat vandaag gezegd worden, anders hebben de kinderen straks het verschijnsel dat je in de Russische 

kerk op een vréselijke schaal hebt: de priester begrijpt zelf niet eens wat hij voorleest! 

 

     Enfin, u ziet het, wij hebben het vanavond over "vrijspraak". Maar dan over een heel bijzondere 

vrijspraak! Door een heel bijzondere Rechter! Een vrijspraak namelijk door Gód! Een vrijspraak voor 

zóndaren, door Gód. Een verklaring van Godswege tot mensen, tot zondaars, dat het vréde is. Vrede 

voor zondaars! Och, als ik zó spreek, dan doemt alweer het gevaar op van veralgemening, generalisatie! 

En dan heb ik uw gedachten niet meer, uw aandacht! Daarom, als u dat woord "rechtvaardigmaking" 

tegenkomt, nogal eens vaak bij Paulus, dan moet u zich eens goed realiseren, wat dat voor die Paulus 

zélf betekend heeft! Want Paulus is een man geweest, die grote zonden heeft gedaan, die een groot 



kwaad heeft bedreven in de ogen van God! Paulus is een felle, vúrige Kerkvervolger geweest, een 

verdrúkker van de gemeente van Christus! En daar heeft die man tot in zijn laatste brieven nog zijn 

berouw, zijn leedwezen over betuigd! Het ís ook érg geweest! De Here Jezus heeft het hem dan ook Zelf 

gezegd: "Saul, Saul, wat vervolgt gij... Míj?" En de Here Jezus heeft toen niet zo aardig tegen hem 

gedaan, toen daar nog buiten Damascus: "Ga de stad maar in, dan zul je wel horen wat er gebeuren 

moet!" Bedenk het wel: na die gebeurtenis is Paulus drie dagen lang eenvoudig aan de wànhoop ten 

prooi geweest! "Elléndeling die ik ben! Móórdenaar die ik ben! Mísdadiger die ik ben! Ik heb onze 

eigen Messias vervolgd! De Hoop onzer vaderen heeft onder ons gewandeld, en ik ben Zijn vervolger 

geweest!" U moet goed bedenken dat Paulus een orthodoxe Jood geweest is! U moet bedenken dat hij 

een Farizeeër geweest is, een serieuze man! En daarom die wànhoop! Niet gegeten, niet gedronken, drie 

dagen blind...! 

 

     Toen is er iemand gekomen -u weet wel dat het Ananias was- die heeft zijn hand op die biddende 

Paulus, die zwoegende Paulus gelegd, en heeft hem "broeder" genoemd. En die heeft Paulus weer 

ziende gemaakt; de schellen vielen van zijn ogen! Een wónder! En die heeft Paulus namens Christus, de 

belédigde Christus! vergeving van zijn kwaad toegezegd: gratie van Koning Jezus! En tegen hem gezegd 

dat hij tot verzegeling en verzekering daarvan zich maar moest laten dópen! O! Vréde! Wat zal er toen 

een vréde gedaald zijn in het hart van die emotionele man: Paulus! Vergéving!! Gràtie!! Vréde!! 

 

     Gemeente, daar moet u nu eens goed aan denken wanneer u Paulus leest, bijvoorbeeld wanneer u in 

Romeinen 5 leest die bekende tekst -en dat is het gevaar weer van bekende teksten!- als u dan leest: "Wij 

dan..." -wij dús, 't is de conclusie uit Romeinen 4 en 3!- "...wij dús, gerechtvaardigd uit dàt geloof..." -dat 

beschreven was- "...hebben vréde! met God." Wat u bij Paulus wel vaker tegenkomt, die litteraire figuur 

van de "meta-schematismos": het woordje "wij" lezen, maar er "ik" in horen, dat moet u bij zulke 

plaatsen als Romeinen 5 vers 1 goed doen, hoor! "God is naar me toegekomen, en Die heeft gezegd: 

"Nou, ik vergeef het je hoor!", Die heeft vréde met me gesloten! 'k Heb gratie gekregen!" Maar ja, 

Paulus wist ook wel dat hij apostel was, en de man heeft dat Evangelie daarom niet alleen voor zichzelf, 

maar hij heeft dat voor iederéén moeten schrijven. Aan zijn lezers, zijn  eerste lezers in Rome, en 

daarom gebruikt Paulus dat woord "wij". Hij schrijft: "Wij dan..." -wij dús- "...gerechtvaardigd door het 

geloof, hebben vrede met God door Jezus Christus...", zo staat het er inderdaad, maar laten we die 

Schriftplaats nooit lichten uit haar histórisch verband, anders maken we daar een dor, scholastiek boek 

van, van dat boek van Paulus, en dat is het helemaal niet geweest! Want dan wordt het inplaats van een 

zàlig leerstuk, een bàr droog stuk léér! Ziet u? Dan wordt die héérlijke, vertróóstende leer van de 

rechtvaardigmaking van een zondaar, die wordt dan tot een afgesneden bloem: dan gaat die bloem 

verdorren, ze verdroogt! Waarom? Omdat ze losgesneden is van haar historische basis! 

 

     Ja, broeders en zusters, dat zeg ik -dat laatste ook- dat zeg ik met een bijzondere reden, want och! die 

heerlijke leer van de Schrift van de rechtvaardiging des zondaars alleen om Christus' wil, alleen dóór het 

geloof, of úít het geloof, dat komt allemaal op hetzelfde neer, daar ís in de loop van de tijden wat van 

gemààkt!! Die pràchtige bloem, die Bijbelse leer van vrede met God door het bloed des kruises, de 

rechtvaardigmaking, die bloem is van alle sappen beróófd, die is zo dróóg gemaakt als hóói! 't Is nog in 

ons eigen leven gebeurd! 'k Kan me nog herinneren dat ik als student zat te zwoegen, en "1905" 

tegenkwam! Toen was ik nog maar een kind dus! 1905! Want toen, in het jaar van de Vrijmaking, en 

daarvóór -het jaar van de Vrijmaking is 1944- maar in de jaren daarvóór is er nou wel geregeld 

gehakketakt, gesproken en geschreven, u weet 't wel, gepolemiseerd over wat er uitgesproken was op de 

Synode te Utrecht, over "de wedergeboorte"! Ja! Daar was al zoveel over gekibbeld tussen 

Gereformeerden en Christelijke Gereformeerden, altijd maar weer over "die wedergeboorte"!, en dan 

ging het altijd over de wedergeboorte van kíndertjes! En dat is de grootste onzin; je kunt net zo goed 

spreken van "droog water"! Maar... dat is niet àlles geweest! De mensen làzen de stukken van "1905" 

zelf veel te weinig! Ik heb er een próp in gezien in m'n jonge jaren! Want in 1905 was er niet alleen een 

uitspraak gedaan over "wedergeboorte", maar ook over "rechtvaardigmaking"! Maar dat zijn we in de 

dagen van de Vrijmaking glàd vergeten; zeker van de zenuwen! Enne... 'k heb er zelf ook niet altijd die 

aandacht voor gehad, die misschien nodig was. Men heeft 't over 't hoofd gezien; mij best! Maar ik heb 



toch eens een keer -misschien weten de ouderen onder u dat zich wel te herinneren- voor de aardigheid 

een lezing gehouden te Schiedam, onder de titel: "Een vergeten leergeschil". En toen heb ik er in uw 

midden eens op gewezen, dat wat "Utrecht 1905" over "de rechtvaardigmàking" gezegd had, nèt zo min 

deugde als wat het gezegd had over "de wedergeboorte"! Die synode van 1905: prútswerk!! Ze maakten 

immers van allebéí -niet alleen van "de wedergeboorte", maar ook van "de rechtvaardigmaking": 

weldaden, waarvan je maar moest veronderstellen dat de kinderkens die al deelachtig waren! Vóór hun 

doop, nota bene! deelachtig waren! En dan heb ik het nog niet eens over dat fantoom, over dat 

fantasiebeeld, dat theorema van de zogenaamde "rechtvaardigmaking van eeuwigheid"! Dus, dat aan de 

mensen in de eeuwigheid de zonden al vergeven waren! En toen wàren er nog niet eens mensen!, laat 

stààn dat ze gezondigd hadden!! Is dàt even mal! Maar als zoiets je nou wordt opgedist, en voorgelegd, 

en als kerkleer wordt afgekondigd, weerlég het dan maar eens een-twee-drie! O! Wat is daar toch een 

tijd en energie in gaan zitten! 

 

     Ik noem dat als een voorbeeld van verdórren van wat móóis, vermínken van iets héérlijks; en dat is 

dan nog maar  één voorbeeld! Want wat dacht u van de strijd die onze arme broeder Luther te voeren 

gehad heeft tegen de róómse leer van de rechtvaardigmaking, in zíjn dagen?! Ik verzeker u dat die net zo 

goed bàr ingewikkeld geweest is, móéilijk in elkaar heeft gezeten!! Nu achteraf, ja! nu begrijpen we 't 

allemaal wel; je kunt het zómaar in de boeken van de roomsen lezen, maar Luther is de eerste geweest 

die er tegenaan gevlogen is! Die roomse leer over de rechtvaardigmaking líjkt wel een beetje op de leer 

van "1905"! Want de roomse rechtvaardigmakingsleer sprak van een rechtvaardigmaking der kinderen 

DOOR de Doop, en "Utrecht 1905" van een rechtvaardigmaking der kinderen VOOR de doop! 'k Weet 

nog goed dat ik daar eens een gesprek over gehad heb met de pastoor van Overschie! Ja, want die man 

wou wel eens weten wat dat nou eigenlijk was, die "Vrijmaking"; hij had er wel iets over gehoord, over 

de Doop en zo, "...en hoe dat nou zat?" Nou, toen heb ik hem eens verteld: "Kijk, meneer pastoor, jullie 

roomsen geloven dat de kinderen worden gerechtvaardigd DOOR de Doop, en nou zouden ze bij óns in 

de kerk gewild hebben, dat we net als Kuyper met zíjn theorie, ons ertoe zouden laten dwingen om te 

geloven dat men zou kunnen worden gerechtvaardigd, reeds als kind, en wedergeboren, reeds als kind: 

VOOR zijn Doop!" "Nee", zei meneer pastoor, "dat gaat niet, dàt gaat niet!" "Nou", zei ik, "u zou een 

goeie Vrijgemaakte geweest zijn!" Díé man zag dat zelfs in! DOOR de Doop? Nou, dat kon dan nog bij 

die pastoor, maar VOOR de Doop? Nee, dat vond hij toch ook te gek! 

 

     Gemeente! Ik vertel u dat nu eens, om u in te leiden in het volgende: al dat móéilijke gepraat over dat 

héérlijke leerstuk van de rechtvaardiging is absoluut overbodig! Dat móét niet! Dan geníéten onze 

kinderen niet! En die worden ook groter, en die hebben het straks nódig! Een kindje in de wieg heeft dat 

niet nodig; dat doet geen kwaad! Een kindje dat nog bij z'n moeder is doet óók geen kwaad: Romeinen 

9! Ik geloof wel aan de erfzonde, maar we moeten nu niet zeggen dat een klein kind al kwaad ligt te 

doen! Wees wijzer! Kinderen van een paar weken of maanden?! Dat staat niet in de Schrift; integendeel! 

Romeinen 9!! Maar als ze gróter worden: jongens en meisjes van zeven, acht jaar: die moeten gaan leren 

wat het is: gerechtvaardigd zijn uit het geloof in Christus. En dan moet het helder zijn, en zó, hélder! is 

er over de rechtvaardiging wel gesproken, maar dan moet je terug naar de bloeitijd van onze 

Gereformeerde kerken. En weet u wanneer dat geweest is...? Eéuwen geleden! 

 

     Als ik dan een duidelijk voorbeeld zoek, dan moet ik terug naar het jaar 1625! Ik wed er wat om dat 

er bij u zúlke oude schrijvers niet veel in de kast zullen staan. 1625! En het voorbeeld dat ik nu eens met 

u bespreken wil, ontleen ik aan een leerboek dat toen door een viertal Gereformeerde professoren van 

Leiden gepubliceerd is ten behoeve van hun studenten; dus die hebben toen eens voor hun studenten 

eenvoudig, duidelijk, helder uiteengezet, wat men als Gereformeerd mens geloofde inzake "de 

rechtvaardigmaking". Voor hun aanstaande dominees, zal ik dan maar zeggen. 

 

     Daarin kregen de studenten inzake de rechtvaardigmaking het volgende zestal dingen te leren, en dat 

moesten ze goed weten. En dat gebeurde toen wel in 't Latijn, maar... ja! dat was nu eenmaal de taal 

waarmee je toen overal, in elk land, aan elke hogeschool terecht kon; da's toch maar makkelijk! Maar 

vandààr, dat mijn vertaling, die ik straks in het Nederlands ga geven, u misschien wat houterig voor zal 



komen, u wat houterig in de oren klinken zal; dat moet u me dan maar excuseren. Maar dan moesten die 

aanstaande dominees van hun professoren de volgende zes stellingen goed in hun hoofd hebben; dat was 

de korte samenvatting van de Gereformeerde leer inzake de rechtvaardiging: 

  

  ten eerste: de Vader rechtvaardigt veroorzakend; 

  ten tweede: de Zoon rechtvaardigt verdienend; 

  ten derde : de Heilige Geest rechtvaardigt toepassend; 

  ten vierde: het geloof rechtvaardigt aangrijpend; 

  ten vijfde: het Sacrament rechtvaardigt verzegelend; en 

  ten zesde : de goede werken rechtvaardigen openbaarmakend. 

 

    Vindt u dàt nou niet mooi? Natuurlijk vindt u dat mooi! En hoe komt dat? Omdat u toch zéér 

waarschijnlijk al wel zó thuis bent in de Bijbel en uw Gereformeerde belijdenis, dat u erin herkend hebt: 

de Bijbelse taal! Maar mag ik u dat nu nog eens even wat nader laten zien? Over elk van die stellingen 

een heel kort résumé. 

 

     Ten eerste: "de Vader rechtvaardigt veroorzakend, initiatiefnemend." Zo ís het toch? Die Vader, die 

in de hof beledigd is, tegen Wiens Wil we ingegaan zijn, Die heeft Zelf het initiatief genomen, en dààr al 

gezegd: "Maar Ik zal voor verlossing zorgen!" Zoals er staat in Johannes 3 vers 16: "Want alzo lief heeft 

Gód de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hém gelooft, 

niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe." Dus van wie, van Wíé is het initiatief tot onze gratie, tot 

onze vrijspraak, onze schuldvergiffenis, uitgegaan?? Van Hem, die Zijn eigen Zoon, Zijn Eniggeborene, 

daarvoor afstond: van de Vader! Dus dat is één. Ziet u nu die eerste stelling? "De Vàder rechtvaardigt 

veroorzakend, initiatiefnemend." Dat is dus ten eerste. 

 

     Ten tweede: "de Zoon rechtvaardigt verdienend." Dat is toch ook zo? Dat stond al in de Offerthora, 

in Leviticus, en de brief aan de Hebreeën haalt dat op! "Want zonder bloedstorting is er geen 

vergeving." Het is zo érg, dat dat in de synodale kerken van een vraagteken wordt voorzien vandaag. En 

het stààt in Le-vi-ti-cus!! En Hebreeën haalt dat op: "zonder bloedstorting geen vergeving." U weet toch 

wat dat is: bloedstorting? Als je je bloed kwijt bent, dan ga je dood! En denk eens goed aan wat er staat 

in Romeinen 3 vers 25; dat lazen we toch? "Hém..." -dat wil zeggen: de Here Jezus- "Hém heeft God 

voorgesteld als Zoenmiddel in Zijn Bloed". Dat is twee: "de Zóón rechtvaardigt verdíénend." 

 

     En dan krijgen we drie: "de Heilige Geest rechtvaardigt toepassend." Dat is toch ook zo? Door Wie 

anders zijn de apostelen uitgezonden om de boodschap van vrede door het bloed des kruises te gaan 

prediken, dan... door de Heilige Geest? "De Heilige Geest heeft aan die mannen..." -zo schrijft Paulus in 

2 Corinthe 5- "...het Woord der Verzoening toevertrouwd." De Heilige Geest is geweest: de stuwende 

kracht àchter die mannen. Vandaar, dat de apostel in 1 Corinthe 6 vers 11 het dan ook ronduit en met 

zoveel woorden schrijft: "Gij zijt..."  -Corinthiërs- "...gerechtvaardigd door de Naam..." -de bekendheid, 

de naam, de faam, de kracht- " ...van de Here Jezus, en door de Géést van onze God." Hoort u? Dat was 

dus drie. De Heilige Geest is de grote Uitzaaier, de grote Uitdeler, de grote Toepasser van het goed, dat 

door de Middelaar Gods, namelijk Jezus Christus, verworven is, verdiend is. 

 

     Dan krijgen we vier. "Maar het geloof rechtvaardigt aangríjpend, aannémend." Dat is toch ook zo? 

De Heilige Geest gaat met ons niet om als met machines, automaten, stokken en blokken, maar de 

Heilige Geest zet ons door middel van dat Evangelie der genadige vergeving, aan de gang, en Hij 

beweegt ons ertoe om te gaan geloven. Dat herinnert u zich misschien nog wel uit uw kinderjaren, dat u 

ging geloven, dat u behoefte aan de Here Jezus ging krijgen, en dat u zodoende het Goed van de Here 

Jezus aan ging nemen; bij ogenblikken aan ging gríjpen; aan je hàrt ging drukken, nódig had. Ik zal 

hiervoor ook eens een Schriftplaats noemen. Ik kom weer bij Paulus zelf. Toen Paulus tot apostel werd 

geroepen, te Damascus, kreeg hij van de Here Jezus déze opdracht: dat hij naar de heidenen moest gaan, 

en dan staat er in Handelingen 26: "... om hun ogen te openen ter bekering, uit de duisternis tot het licht, 

en van de macht van satan tot God...", en dan komt het:  "...opdat zij vergeving van zonden en een 



erfdeel onder de geheiligden zouden ontvangen... dóór het gelóóf in Míj!" Dat zei de Here Jezus Zelf. 

"Door het gelóóf in Míj..." Dat was vier: "Het geloof rechtvaardigt aannemend, aangrijpend, omhelzend, 

aan-het-hart-drukkend." 

 

     En dan krijgen we vijf. "Het sacrament rechtvaardigt verzegelend." Dat kunnen we ook nog uit 

dezelfde geschiedenis van Paulus leren, de geschiedenis van Paulus te Damascus. Ananias legde immers 

z'n hand op zijn hoofd? Ananias troostte hem; Ananias noemde hem "broeder". Ananias genas hem van 

zijn blindheid. En wat zei Ananias tenslotte? "En nu, wat aarzelt ge nog? Sta op, laat u dopen, en uw 

zonden afwassen onder aanroeping van Zijn Naam!" Zie, dàt doet de Doop: de belofte van de 

zondevergeving nog eens verzegelen! En dat doet het Avondmaal ook! Als u gezondigd hebt, en om 

vergeving hebt gevraagd, en Avondmaal hebt gevierd, dan moet u eens denken aan de woorden die de 

Here Jezus Zelf uitgesproken heeft bij de instelling van het Avondmaal. Toen zei de Here Jezus onder 

andere: "Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van Míjn Verbond..." Dat was geen bloed van stieren 

en bokken! "Dit is het bloed van Míjn Verbond, dat voor vélen vergoten wordt..." -en dan komt het- 

"...tot vergeving van zonden." Dus dat was vijf: "het sacrament rechtvaardigt verzegelend". 

 

     En nu nog ten zesde: "de goede werken rechtvaardigen openbaarmàkend, verklàrend." "Declarerend", 

staat er in het Latijn: "declaratívus". Dat wil dít zeggen: dat het geloof, waarmee wij Christus en àl Zijn 

Heilgoed aannemen, dat dat geloof dan niet een opzichzélfstaand geloof blijft, of, zoals men dan in 't 

Latijn zei: geen "eenzaam" geloof, geen "onvruchtbaar" geloof, nee nee! We lezen in Handelingen 15 

vers 9, dat door het geloof onze harten worden gereinigd. Dat is ook taal die de meeste Gereformeerden 

zijn verleerd door de Kuyperiaanse theorieën. 't Ging altijd andersom! Eerst was het zò, dat er 

ik-weet-niet-wat in de harten gebeurde, en dan ging je pas geloven. Maar dat is helemaal niet waar! In 

Handelingen 15 vers 9 staat, dat je tot het geloof wordt gebràcht, en dat, door het geloof, dan de harten 

van de mensen worden gereinigd. En als je iemand z'n hart hebt, dan heb je z'n hele leven! Dat is 

Schriftuurlijk! Zoals ons hart is, zo zijn dan ook de functies van dat hart! De verrichtingen van dat hart, 

of, zoals de Schrift zegt: "de uitgangen des harten": je doen en laten! Hóór Paulus daarover in Galaten 5! 

Dat rechtvaardigmakende geloof, dat is een geloof dat dan in liefde werkende is, en hij gebruikt daar dan 

voor het woord "energie"! Het geloof? Dat komt met energie voor de dag! En dan moet u Jacobus 

daarover horen! "Geloof zonder werken? Dat gaat niet! Dat zou een dood geloof zijn!" 

 

     Dus dat is ten zesde: "onze goede werken rechtvaardigen openbaarmakend." De Here Jezus zei het 

zó: "Uit de vruchten kent men de boom." Wanneer iemands levenswandel niet deugt, als hij geen liefde 

toont tot God en tot Zijn volk, als hij geen interesse heeft voor Gods Woord, als hij met tràge treden naar 

de kerk stapt, en als 't even kan eruit blijft, dan is te vrezen -laten we 't maar eens een keer precies 

zeggen!- dat die man geen déél heeft -in z'n hart- aan de Christus! Dat het een dóóie man is! Dat die man 

geen déél heeft aan de rechtvaardigmaking uit genade! Dat die man geen vreugde des heils kent, dat die 

man niet jubelen kan van vrede over de vergeving van zijn zonden; dat hij nog nooit met zijn zonden te 

doen gehad heeft! Dat hij niets kent van de vrede met God, die alle verstand te boven gaat! 

 

     Ziedaar! In zes korte stellingen een helder, een klaar overzicht van wat een Gereformeerd mens op 

grond van de  Schrift geloven mag, en belijden mag, over de rechtvaardigmaking. Was het moeilijk? 

Wat dàt nu ingewikkeld? Toch helemààl niet! Dat was toch zeer eenvoudig! 1625! Maar later is er 

ik-weet-niet-wat voor rompslomp overheen gekomen! Dat moeten we wègdoen! En als we 't eenvoudig 

zeggen, uit de Schrift, dan kan het niettemin toch zeer rijk zijn, diep zijn? "Eenvoudig" is niet in 

tegenspraak met "diep"! De Schrift is eenvoudig, maar daarom is ze toch tegelijkertijd diep? Water is 

ook helder, maar daarom kan 't toch ook wel diep zijn? Het diepste water is het helderst! En daarom: 

vindt u dit nu niet echt iets, om er nog eens over na te denken? Om er, op uw vingers tellend, van de 

week nog eens over na te denken? Zal ik het nog eens herhalen? 

 

     Ten eerste -en dan hebben we met God-Drieënig te doen!-: "de Vader rechtvaardigt veroorzakend"; 

Die heeft het initiatief genomen, die beledigde God, heeft Zélf het initiatief genomen! We moeten over 

God de Here niet liefdoenerig praten, want het was nódig wat Zijn Zoon deed! Maar we mogen wel lief 



over Hem spreken! "De Vader rechtvaardigt veroorzakend, het initiatief-nemend." 

 

     Ten tweede: "de Zoon rechtvaardigt verdienend." Daar hebt u de kósten! Wat de vrede gekóst heeft! 

Verschrikkelijk! Verschríkkelijk!! "Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?" Dat begrijpen 

we nóóit, maar 't ís een feit! "De Zoon rechtvaardigt verdienend." 

 

     Ten derde: "de Heilige Geest rechtvaardigt toepassend"; brengt het Evangelie overal rond, zaait dat 

uit. En daarom, als u het Woord leest, moet u niet zeggen: "Ja, de Heilige Geest moet er nog bij komen", 

welnéé! Woord en Geest zijn onafscheidelijk! Die Heilige Geest wérkt evenwel toch het geloof! En dat 

gelóóf rechtvaardigt dan aannemend, aangrijpend, tot-zich-nemend, aan-het-hart-drukkend. 

 

     Ten vierde: "het geloof rechtvaardigt aangrijpend." De Heilige Geest zet ons door het hóren van het 

Evangelie aan de gang om te gaan geloven, om het Evangelie van de redding aan te nemen, om 

vergeving van zonden te ontvangen door het geloof in Jezus Christus, onze Zaligmaker. Zo is het toch? 

 

     Ten vijfde: "het Sacrament rechtvaardigt verzegelend." We kunnen soms vreugde hebben over de 

Doop! "O! Wat heerlijk! Ik kan niet meer naar de kerk; ik ben al 80, 85 jaar, maar... ik ben gedóópt!" 

We zijn voor levenslang gedoopt! Tot we kínds zijn toe werkt de Doop door! "Het Sacrament 

rechtvaardigt verzegelend." 

 

     Ten zesde: "de goede werken, onze christelijke levenswandel rechtvaardigt openbaar-makend, 

verklarend": uit de vruchten ken je de boom. "Kijk, die man leeft uit de rechtvaardiging van de zondaar 

door het geloof alléén!" 

 

     Broeders en zusters! Neem dit nu mee op de levensreis! Geníét maar, geníét maar, geníét maar van 

het Evangelie van de rechtvaardigmaking des zondaars uit genàde, en uit genàde alleen! Gelóóf maar, 

gelóóf maar dat God een God is die heus vrede wil; heus vréde wil! "Nu hoeft ge niet te vragen, of God 

wel vrede biedt; in mensen welbehagen, zo klonk het eng'lenlied." Heus, God méént het! Zelfs een man 

als Paulus -nou, dat is toch een Kérkvervolger geweest! God beware u voor zúlk kwaad; doe dàt toch 

nooit: Gods Kerk vervolgen!- maar een man als Paulus, die het zo vréselijk heeft gevonden -in z'n laatste 

brieven klaagt hij er nog over: "'k heb het ergste gezondigd van alle mensen!"- maar hij heeft toch 

durven geloven dat het hem vergeven was. Hij heeft het immers zelf geschreven! 

 

     En dan zal ik dààrmee eindigen. Ik zal het nóg eens noemen: "Wij dan..." -wij dús, en hij bedoelde, 

denk ik, "ík dus"; trouwens, als je "wij" zegt, dan hoor je er zelf ook bij!- "wíj dus, gerechtvaardigd 

zijnde uit het geloof, hebben vréde met God, door onze Here Jezus Christus, door Wie we de toegang 

ontvangen hebben tot deze genade, deze heerlijke genade-volle positie waarin we nog staan, en van 

waaruit we op nóg meer wachten, namelijk: we leven in de verwachting van een heerlijkheid waar geen 

eind aan zal komen. Deze genade, daar stààn we in; en dan roemen we ook nog eens in de hoop op de 

heerlijkheid, die God ons stràks, op de dag van Jezus' wederkomst, nog bovendien zal schenken. We 

roemen in de hoop op de heerlijkheid Gods. Want dat zit aan elkaar vast: gerechtvaardigd worden, ja! 

maar straks óók: verhéérlijkt worden! Zult u die beide delen van dat kleine antwoordje van vraag en 

antwoord 59 goed vasthouden? 

 

     Daar zal ik nu mee eindigen. Vraag: "Maar wat bààt het u nu, dat gij dit alles gelooft?" (wat we in de 

12 Artikelen hebben beleden?) En dan komt het antwoord: "Dat ik in Christus voor God rechtvaardig 

ben, nú al, nu al bén!! Bovendien..."     -er komt nog meer!- "...een erfgenaam des eeuwigen levens!" 

                                                                 

                                            Amen. 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk, 9 april 1972 

 


