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ZONDAG 4  
  
Vraag 9: Doet God dan de mens geen onrecht als Hij in Zijn Wet van hem eist wat hij niet doen kan?  
Antwoord: Nee, want God heeft de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar de mens 
heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op aanstichten van de duivel en door moedwillige 
ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd.  
  
Vraag 10: Wil God zo’n ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? 
Antwoord: Volstrekt niet. Hij is zeer vertoornd, zowel over de zonden die ons aangeboren zijn, als die 
wij bedrijven en Hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig straffen, zoals Hij gesproken 
heeft: Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der Wet om dat te 
doen [Gal. 3:10].  
  
Vraag 11: Is God dan niet ook barmhartig? 
Antwoord: God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Zijn gerechtigheid eist dat de zonde 
die tegen Gods allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf 
aan lichaam en ziel gestraft wordt.  
  

In God is geen onrecht 
1. Gods eis is goed (vraag 9) 
2. Gods toorn is terecht (vraag 10) 
3. Gods straf is rechtvaardig (vraag 11) 

  
1. Gods eis is goed 
Iemand die de wet overtreedt, moet gestraft worden. En dat niet omdat de wet niet goed is, maar 
omdat wij overtreders zijn. 
Menselijke wetten kunnen in de loop van de tijd bijgesteld wordt; Gods wet is altijd goed. God gaat 
niet van Zijn eis af, ook al zijn wij ongehoorzaam geworden. 
Het zou dwaasheid zijn als God de eis van Zijn wet zou aanpassen aan onze wanbedrijven. Wij vinden 
het toch ook dwaasheid als de Nederlandse regering haar wetten aanpast omdat Nederlanders er 
blijk van geven ongehoorzaam te zijn. 
Juist het gegeven dat God Zijn eis niet aanpast, maakt God betrouwbaar en rechtvaardig. Op Hem 
kun je aan! Hij is geen grillige God. 
Wie eerlijk buigt voor de eis van de wet en belijdt onrechtvaardig te zijn, zal ontdekken dat er Een is 
Die volkomen gehoorzaam was. Jezus Christus kwam om de wet van God volkomen te houden en te 
vervullen. 
  
2. Gods toorn is terecht 
Kan God echt geen rekening houden met ons mensen?  Kan God de zonde niet door de vingers zien? 
We bedoelen het niet verkeerd, kunnen er niets aan doen dat we zijn zoals we zijn. Deze 
drogredenen brengen we in om mazen in Gods wet te ontdekken.  
Omdat God rechtvaardig is, kan Hij op maar een manier met de zonde omgaan: Hij vertoornt Zich 
erover. 
Gevoelsmatig vinden we het lastig om te horen over een God Die toornt. Toch is dat een wezenlijk 
onderdeel van de bijbel. God vertoornt Zich over aangeboren en werkelijke zonden. 
Aangeboren zonden zijn zonden die van meetaf aan met ons gevallen mens-zijn vervlochten zijn. 
Werkelijke zonden zijn de concrete daden en woorden die uit ons boze hart voortkomen. 
God kan niet schipperen met de zonde. Zijn toorn laat zien dat Hij de zonde uiterst serieus neemt.  
Gods eeuwige toorn mag niet onderbelicht worden in de prediking. Het is een bijbelse notie die laat 
zien dat Gods liefde werkelijk is. Gods toorn is namelijk de uiterste consequentie van gesmade en 
verachte liefde! 
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3. Gods straf is rechtvaardig 
Er wordt nog een bedenking tegen Gods rechtvaardig oordeel ingebracht. God is toch ook 
barmhartig? Zou het niet een beetje meevallen? 
We moeten bedenken dat Gods eigenschappen niet tegen elkaar uitgespeeld kunnen worden. God is 
rechtvaardig EN ook barmhartig.  
Barmhartigheid komt van 'bernen', wat branden betekent. God heeft een brandend hart van liefde 
voor zondaren. Daar kunnen we niet teveel en te groot over spreken. 
Barmhartigheid is echter geen toegeeflijkheid. Barmhartigheid van God gaat hand in hand met het 
recht van God. 
Wie Gods barmhartigheid veracht, moet rekenen op Gods rechtvaardig oordeel. De hel is de plaats 
waar de rechtvaardige toorn van God over de zonde in volle hevigheid en tot in eeuwigheid 
ontbrandt. 
Volgens C.S. Lewis zijn er uiteindelijk twee soorten mensen: zij die tot God zeggen ‘Uw wil geschiede’ 
en zij tot wie God uiteindelijk zegt ‘uw wil geschiede’. 
De eerste categorie heeft geleerd om op Christus te zien. Aan het kruis laat God zien hoe barmhartig 
en rechtvaardig Hij is. Hij straft de zonde aan Zijn Zoon, Die de plaats van zondaren inneemt.  
Halleluja! Lof zij het Lam! 
Die onze zonden op zich nam! 
Wiens bloed ons heeft geheiligd! 
Die dood geweest is, en Hij leeft! 
Die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt!  
  
Enkele vragen voor persoonlijke en gemeenschappelijke bezinning  

1. Herkent u afweermechanismen bij uzelf om onder de eis van God uit te komen? Welke? 
2. Iedere zondagsafdeling - dus ook deze - moet gelezen worden vanuit zondag 1 'de enige 

troost'. Welke troost zit erin dat God Zijn eisen na de zondeval handhaaft?  
3. 'Gods toorn is de spits van de vlam Zijner liefde' (J.H. Gunning). Wat vindt u hiervan? 
4. Citaat uit de preek: "Tenslotte zijn er maar twee soorten mensen: zij die tot God zeggen ‘Uw 

wil geschiede’ en zij tot wie God uiteindelijk zegt ‘uw wil geschiede’". (C.S. Lewis) Spreek hier 
met elkaar over door. 

  
Voor de kinderen:  
Als jij iets stiekem pakt, krijg je straf. Hebben we bij de Heere ook straf verdiend? Waarom? Hoe kan 
het anders worden? 

 


