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 ZONDAG 23  
Vraag 59: Maar wat baat het u nu dat u dit alles gelooft? 
Antwoord: Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven.  
Vraag 60: Hoe bent u rechtvaardig voor God? 
Antwoord: Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al 
de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad 
geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen 
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En Hij rekent mij die toe als zou ik nooit zonde 
hebben gehad of gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht 
heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem.  
Vraag 61: Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent? 
Antwoord: Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben, maar omdat alleen de 
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitmaken, en dat ik 
die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen.  
  
Het geheim van de rechtvaardiging door het geloof 
1. rechtvaardig voor God 
2. rechtvaardig in Christus 
3. rechtvaardig door het geloof 
  
1. rechtvaardig voor God 
De vraag wordt gesteld naar het nut van het geloof. Dat is een terechte vraag, waarop een kort en 
krachtig antwoord mogelijk is (antw. 59). Dit antwoord bestrijkt dit én het toekomende leven. 
Wie is er aan het woord? De ik-figuur is de persoon die ook gezegd heeft God en zijn naaste te haten. 
Iemand die eerlijk geworden is, zijn eigen zondaar-zijn onder ogen ziet, die belijdt god-loos te zijn. 
Die eerlijkheid wordt ons allen geboden. God brengt de vraag naar wie wij zijn en wie Hij is Zelf ter sprake. 
En ontzeg Hem het recht eens… Hij heeft ons gemaakt, en niet wij. Met die vraag wil Hij ons heilzaam 
redden. In de erkenning van Gods oordeel over ons leven, wordt het wonder van de vrijspraak zo groot.  
Eerlijk worden is voor de dag komen zoals God mij ziet. Mijn ongerechtigheid is de reden waarom ik Gods 
gerechtigheid in Christus nodig heb. (vgl. Voorbeeld abdijkerk in Engeland, 3 treden: zwart, rood, wit). 
  
2. rechtvaardig in Christus 
De vraag naar hoe ik rechtvaardig voor God ben is blijvend actueel en wordt ook niet verdrongen door de 
vraag naar het bestaan van God (vgl. Gedachtewisseling ds. Boer- prof. Berkhof). 
De vraag van Luther is niet alleen actueel, maar ook belangrijk. Luther kreeg zijn antwoord toen hij zicht 
kreeg op de betekenis van Rom. 1:17 en het woord 'gerechtigheid' (niet eisende, maar schenkende 
gerechtigheid). 
God verklaart niet onschuldigen, maar schuldigen onschuldig. Dat gaat er in het aardse rechtbank heel 
anders aan toe. God doet wat een aardse rechter niet kan doen. Dat is het wonder van de 
rechtvaardiging. God verklaart een zondaar rechtvaardig, niet omdat hij dat is, maar omdat Hij hem 
ervoor houdt! Daarom is het terecht om te spreken van 'rechtvaardigverklaring'. De rechtvaardigheid van 
Christus wordt op mijn rekening bijgeschreven (Zijn volkomen genoegdoening, gerechtigheid en 
heiligheid) en mijn ongerechtigheid wordt op Hem geladen. Alle belastende feiten, die ik van harte moet 
erkennen, zijn op Hem neergekomen. 
Hoe kan God mij rechtvaardig verklaren? Uit louter genade, zonder enige verdienste van mijn kant. 
Slechts door te ontvangen en je gadeloos te verwonderen. Hoe radicaal is Gods rechtvaardiging! Christus 
is een volkomen Zaligmaker. Hij wordt mij aangeboden als het enige middel tot vrijspraak. Vrijgesproken 
alsof onschuld bewezen was, heet het bij Calvijn. De Catechismus formuleert nog krachtiger: als had ik zelf 
alle gehoorzaamheid volbracht die Christus voor mij volbracht. 
Maar die aanklagers, die beschuldigers dan, waar de catechismus over spreekt (geweten, eigen hart)? 
God geeft rust, daar waar ik God gelijk geef in Zijn oordeel, in Zijn dieptepeiling van mijn leven, maar me 
metterdaad ook beroep op de Advocaat, die God graag naar voren schuift. God Zelf biedt Zijn Zoon aan 
voor schuldigen. Mijn goddeloze toestand gaat Hem aan Zijn hart!  
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3. rechtvaardig door het geloof 
Hoe deel ik de werkelijkheid die hiervoor beschreven is? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus ben 
ik rechtvaardig voor God.  
Niet: ik ben een zondaar en Jezus is voor zondaren gekomen en dus ben ik rechtvaardig voor God. Dat EN 
DUS is niet bijbels. De verwondering is dan weg. En die is essentieel voor het leven van genade. Het 
wonder ligt in het woord 'nochtans'. Als je in jezelf gaat spitten en alleen maar treurige dingen ziet en 
geen godzaligheid kan ontdekken, dan heb je je te houden aan dat woordje nochtans! (Kohlbrugge). 
Niet wat je voelt of ervaart is maatgevend, maar wat God zegt. (vgl. Rom. 4, Abram) 
Leven van verwondering, door het geloof, van wat God geeft in Zijn Zoon. Het is en blijft een wonder. 
Tevreden zijn waar God tevreden mee is: Zijn Zoon, het Lam van God! (vgl. Voorbeeld William Huntington, 
saved sinner) 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Ds. G. Boer benadrukte enige decennia geleden dat de vraag ‘Hoe word ik rechtvaardig voor God?’ een 
blijvend actuele vraag is. Waarom is dat zo? Ervaar je dat in je eigen leven ook? 
2. Wie God rechtvaardigt in Zijn oordeel over mijn leven, wordt door God gerechtvaardigd (Luther). 
Waarom is dit zo'n wonder? 
3. Waarom zouden we beter kunnen spreken van 'rechtvaardigverklaring'? 
4. ‘God moet het doen, dominee’. Ben je het met deze uitspraak eens? Waarom wel/niet?  
5.  
Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart; 
Ik gevoelde geen schuld en ik kende geen smart.  
Ik vroeg niet: “Mijn ziele door ziet gij uw lot?  
Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? 
En, hoe is dat bij jou? 
6. Ter meditatie: 
Die gelooft zal leven (Willem de Mérode) 
Die gelooft zal leven, 
Maar wie heeft geloof? 
Hoeveel koren is gebleven 
In een gedorschte schoof? 
  
Op den vloer van 't leven 
Liggen wij als vuil stroo. 
God moge ons vergeven.... 
Maar neemt Hij ons zoo? 
  
Misschien blaast de wind vrij 
Een enkele aar. 
Of wannend wint Hij 
Een paar korrels maar. 
  
Hij zegt, als er iets is, 
Breng Ik 't in mijn schuur. 
Ach, stroo waar niets is 
Gaat in het vuur. 
  
Maar ons hart verloren 
Maakt Hij stil en zegt: 
'k Heb geen ledig koren 
Op mijn wan gelegd. 
  
Voor de kinderen:  
-  wat doet een rechter op aarde met een misdadiger? Wat wil de Heere Jezus doen met zondaren? 
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