
ZONDAG 24. 

 

lezen: Romeinen 13: 8-10        zingen:   Psalm 19:6 

                                           Psalm 79:7 

                                           Psalm 32:1,3 

                                           Psalm 35:13 

 

Alle psalmen werden in de oude berijming gezongen. 

───────────────────────────── 

Geliefde Gemeente van onze Here Jezus Christus! 

 

    Nazorg! U kent natuurlijk die term. Een voorbeeld. Het genezingsproces van een patiënt is wel aardig 

goed verlopen, hij zou ontslagen kunnen worden, maar... de dokter laat hem toch nog niet helemaal los; 

hij houdt hem nog even onder contrôle. Dat is een voorbeeld van nazorg. Boven zondag 24 zou men dàt 

kunnen schrijven: nazorg! 

 

     Wat was er immers gebeurd? Het optreden van Luther en de zijnen had grote verwarring gesticht. 

Jazeker: verwarring! Sinds jaar en dag was in de kerk geleerd, en geloofd, dat wij voor God rechtvaardig 

zijn op déze tweevoudige grond: ten eerste op grond van de doop, van de ingestorte doopsgenade 

-zonder de doop ging je naar de hel!- en ten tweede -optelsom!- op grond van de door ons krachtens die 

genade verrichte goede werken, mits daar genoeg aan gedaan was natuurlijk, anders moest je 't inhalen 

in de tussentoestand! Sinds jaar en dag had dat leergebouw daar keurig netjes voor aller oog gestaan. 

Maar wat doet me daar op zekere dag zo'n onverlaat van een Luther? Die schopt heel die mooie 

constructie ondersteboven, en zegt: "Wij zondaren worden niet gerechtvaardigd op grond van goede 

wérken, maar uit het gelóóf, en uit het geloof alléén!" 

 

     Natuurlijk veroorzaakte Luther door zulk een optreden grote verwarring. Tenminste, volgens inzicht 

van diegenen onder zijn tijdgenoten, die zich aan het oude wilden houden. Maar niet volgens de 

anderen, die zeiden: "Luther sticht helemààl geen verwarring, maar ruimt juist een grote warboel op! En 

jullie verbeeldt je wel dat je je houdt aan het oude, maar daarin vergist u zich zeer! U hebt zich in de 

loop der eeuwen maar wat laten wijsmaken! De heren theologen hebben in verschillende goede 

Schrifttermen een totaal averechtse betekenis gestopt, en die hebben ze er bij de goegemeente maar 

danig ingeheid, zó, dat, nu er niemand op 't idee komt om op dat averechtse te wijzen -en dat is Luther, 

die zegt: "Ja maar, mensen, 't is ons altijd fout geleerd!"- er een indianengehuil opgaat vanwege de 

nieuwigheid van Luther! Maar kijk liever goed uit uw ogen; onderzoekt de Schrift! Daar staat niet alleen 

het oude, maar ook -en dat is méér waard!- het góéde oude! Bijvoorbeeld in Romeinen 4 vers 5: "...dat 

God de goddelóze rechtvaardigt..." O zo! En neem nu Romeinen 5 vers 1! Daar wordt uit Romeinen 4 

conclusie getrokken: "Wij dan..." -wij dús- "wij dus gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede 

met God door onze Here Jezus Christus, door Welke we de toeleiding, de entree hebben tot deze genàde, 

waarin we nu staan; deze situatie van genade." 

 

     Enfin, toen is de Reformatorische belijdenis geboren over de rechtvaardiging des zondaars uit het 

geloof in Christus alléén! We hebben er verleden week zondag, in zondag 23, kennis mee gemaakt; wéér 

kennis mee gemaakt. En we hebben 's avonds, thuis, tegen elkaar gezegd: "Wat gewoon Bijbels is die 

belijdenis toch eigenlijk maar geweest, vind je niet? Eenvoudig en doorzichtig; niets tegen in te 

brengen!" 

 

     Jawel! Dàt had u gedacht! Er is direct al tegen die Bijbelse leer van de rechtvaardigmaking des 

zondaars een stróóm van bestrijdende litteratuur losgekomen hoor! En... door het Concilie van Trente is 

ze kortweg vervlóékt, en niet alleen de leer, een zààk, maar ook degenen die haar voorstonden; díé 

incluis! De belijdenís, én de belijdérs! Iets wat Gereformeerden zich nog nooit hebben gepermitteerd! 

Waar toen weer de reformatorische Christenen kwalijk het stilzwijgen op hebben kunnen bewaren; 't 

zou toch onverantwoord geweest zijn! Je hebt altijd onvaste zielen die een steuntje in de rug nodig 



hebben! Trouwens... laten we de jeugd niet vergeten, die niet alles rondom de Kerkhervorming zelf 

meegemaakt had, en die zomaar in de nieuwe verhoudingen neerplofte! Die moest toch onderwezen 

worden? Vandaar die uitvoerige Artikelen 22, 23 en 24 van Guido de Brès in onze Nederlandse 

Geloofsbelijdenis. Veel geprezen, maar weinig gelezen! Althans niet in ere gehouden, anders zou in 

1905 een hele Gereformeerde Synode niet wederom zoveel nieuwe nonsens in goede oude Schrifttermen 

als "rechtvaardigmaking" en "wedergeboorte" hebben gestopt! Alwéér! 't Oude liedje wéér! Net als in de 

Middeleeuwen! En wij het allemaal maar als Bijbels gebak slikken! Om daarvoor later, in 1944, dan ook 

ons verdiende loon te krijgen in een kerkstrijd, in een toch altijd nog maar betreurenswààrdige 

kerkstrijd! Laten we die Vrijmaking maar niet zo verheerlijken! Nee! Betréúrenswààrdig!! Dat had niet 

moeten gebeuren! En wat zijn er de consequenties van? Kijk eens naar de jongelui?! Wat een gebied 

voor de jongelui is er verloren gegaan, om eens te kijken naar een jongen of een meisje! En kijk eens 

naar de grote mensen! Wat een politieke inteelt, op een kiesvereniging, op een zangvereniging...! Triest! 

 

     Maar enfin, die Nederlandse Geloofsbelijdenis heeft de nazorg zéér breed ter harte genomen! 

Pràchtige Artikelen! De Catechismus heeft het op wat kleiner schaal gedaan; slechts in één 

zondagsafdeling: zondag 24. Maar ook een mooie! Ik acht het direct al een grote verdienste, dat er in 

deze zondag naar gestreefd wordt om Schriftuurlijke woorden en termen hun Schriftuurlijke, hun 

Bijbelse inhoud en betekenis te laten houden. Dicht bij de Bijbel praten, mensen! Dan ben je 't veiligste! 

Oude woorden hun oude betekenis laten houden! O! wat ís dat toch nodig! Maar zie, dat is nu een 

noodzaak die op allerlei ànder terrein gríf wordt erkend, alleen niet op godsdienstig en kerkelijk gebied! 

 

     Bijvoorbeeld. Stel u voor: u bent zakenman in België, en u hebt daar dus uw boekhouding ingericht 

met inachtneming van de Belgische munt, de Belgische frank. Maar dan komt op zekere dag een 

ambtenaar van de belastingen uw boeken controleren, en die geeft rechts en links grote dikke rooie 

strepen door uw boeken! U denkt bij uzelf: "Wat gek! Wat bedoelt die man?" Tot u erachter komt dat 

die accountant een Fransman is, en dat díé man in z'n hoofd Frànse franks heeft, en dààrmee rekent! 

Jààà! Dàn deugt er van uw boekhouding natuurlijk niets! Maar iedereen zou die controleur voor niet 

goed wijs verklaren! In België bedoel je met een frank natuurlijk een Bélgische frank, en in Frankrijk 

bedoel je met een frank natuurlijk een Frànse frank! Anders krijg je een Babylonische spraakverwarring! 

Laten we eerst even afspreken wat we daaronder verstaan! 

 

     Ziet u mijn bedoeling? In het leven van alledag is iedereen dat met je eens. Op wetenschappelijk 

gebied ook hoor! Daar geldt zéker ook als eerste voorwaarde: "Laten we goed afspreken wàt we 

verstaan onder wàt, anders praten we langs elkaar heen!" Overal geldt dat, behalve in de 

theologenwereld, helaas! Laat ik er een enkel voorbeeld van geven. Het woord "heilig" wordt in de 

Schrift lang, làng niet altijd gebezigd in de zin van "volmaakt", of, zoals we daareven hoorden in het 

doopformulier "onbevlekt", zoals God onbevlekt is, zoals Christus volmaakt is, làng niet! Maar vaak 

slechts vrij formeel, in de zin van "apart gesteld". In díé zin was bijvoorbeeld héél het volk Israël 

"heilig"; krachtens het Verbond heilig. Maar óf er boeven onder geweest zijn! Bijvoorbeeld zulke 

gemene kerels als Hofni en Pinehas: slechterds! maar heilig! In díé zin noemt Paulus later in 1 Corinthe 

7 ook de kinderen der gemeente "heilig"; ook kinderen die geboren waren uit een gemengd huwelijk. 

Een man en een vrouw hadden kinderen; een van de twee slechts wordt gelovig, de andere niet. "Maar", 

zegt Paulus, "dan zijn je kinderen tóch heilig!" Maar daar bedoelde Paulus helemaal niet mee dat die 

kinderen allemaal maar zalig waren, of zalig worden zouden. Natuurlijk niet! Anders had Paulus niet 

geschreven, juist in Efeze en Colossenzen: "Gij kinderen, pàs op hoor, dat je niet zus, en dat je niet 

zó...!" Dat was dus "heilig". Maar hoe is het in de latere Kerk gegaan, in wat wij dan nu noemen de 

roomse Kerk; de Middeleeuwse Kerk, kun je beter zeggen? Hoe is het met dat woord "heilig" gegaan? 

Men heeft er warempel tóch, tóch ingestopt de betekenis "volmaakt", "zondeloos", "onbevlekt". Maria! 

Onbevlekt ontvangen, zonder zonde geboren, zonder zonde geleefd, zonder zonde gestorven! Ze ís 

eigenlijk niet gestorven, ze is in de hemel opgenomen... zéggen ze! U weet wel. Toen is de 

Kerkhervorming gekomen, en die heeft dat hele onbijbelse gebruik van dat woord "heilig" opgeruimd. 

Enne... wij Gereformeerden ook hoor, kijk maar naar de Dordtse Leerregels; hoofdstuk 1 paragraaf 17, 

daar staat zo mooi: "Godzalige ouders hoeven niet te wanhopen, te twijfelen aan de zaligheid van hun 



jonggestorven kindertjes, want die zijn heilig krachtens het genadeverbond." Kijk, dat is nou net genoeg 

zeggen, maar ook weer niet te veel! Dat is nu Bijbelse taal! Maar óf later het Middeleeuwse gebruik van 

het woord "heilig" weer opgedoken is! In 1942, in de toelichting, op papier van een Gereformeerde 

Synode, en dat papier, beste Gereformeerde mensen, dat hebben jullie zélf betaald! Kijk! Dàt is nou 

Babylonisch! 

 

     En ik wil nóg wel een voorbeeld geven; er zijn er zoveel, helààs! Zo is 't nu ook gegaan met het 

woord "wedergeboorte". Volgens de Schrift betekent het gewoon "je bekeren", "een nieuw leven 

beginnen". Maar door de Middeleeuwse theologie is dat woord gaan betekenen "dat je een infuus 

kreeg", u weet wel een "instorting", van "gratia", van genade -genade ook weer rooms genomen!- een 

"gratia infusa" door middel van de doop. Toen heeft de Kerkhervorming die hele nonsens opgeruimd en 

wij hebben daar ook de heerlijke gevolgen van! Kijk eens naar dat oude doopformulier; daar staat een 

hele definitie van "wedergeboorte" in. Precies hetzelfde als zondag 33 over de bekering, de waarachtige 

bekering. Enne... we hebben ook onze prachtige Artikelen 22, 23 en 24 van de Nederlandse 

Geloofsbelijdenis, en daar staat nou eens in wat wedergeboorte is! Tenminste, wat een Gereformeerd 

mens daar van gelooft op grond van de Schrift. Maar nu eens een vraag aan de ouderen onder ons, die 

zo'n 55, 60, 65 jaar zijn op z'n minst, of wat ouder. Wat hebt u vroeger geleerd? Hebt u ook boekjes 

gehad van dominee Landwehr uit Rotterdam? Er zitten hier nogal gewezen Rotterdammers onder ons! 

Hebt u ook een boekje van dominee Landwehr gehad? En hebt u het daar ook niet in zien staan "...dat de 

wedergeboorte bestond uit de instorting van de nieuwe levenskiem"? Ja? Nou, dat was gewoon 

overgenomen van Doctor Kuyper; die man had ook niet anders geleerd. Maar eigenlijk was Kuyper 

hierin ook helemaal niet origineel, want die had dat, achter de Kerkhervorming om, alsof die er nooit 

geweest was, aan de heren Middeleeuwse theologen ontleend! En vandààr, omstreeks 1905 en daarna: 

sprààkverwarring! Was dat nou wonder?? 

 

     Daarom nú: zondag 24, de zondag van de nazorg! Als we die ons nu goed te nutte maken, dan 

luisteren we naar de pastorale stem van ons Godvruchtig voorgeslacht, dat daar aan ons besteedt: goede 

nazorg. Zondag 24 vervult de rol van achterhoede bij die mooie zondag 23; bij de belijdenis -en nu moet 

ik het goed zeggen!- de belijdenis van de rechtvaardiging des zondaars uit het geloof; je mag ook 

zeggen: dóór het geloof. En nu kan ik niet alles bespreken wat er in zondag 24 aangesneden wordt; dat 

zeg ik van te voren. Maar ik zal de bedoeling van zondag 24 in m'n eigen woorden weergeven, hoewel 

beperkt. 

 

     Broeders en zusters, willen wij bij ons Bijbellezen geen ongelukken maken, en vooral niet bij ons 

tafelgesprek daarna, nà het Bijbellezen, langs elkaar heenpraten, laten we er dan allereerst voor 

oppassen dat we aan het woord "rechtvaardiging" in de Schrift ook al niet altijd dezelfde betekenis 

toekennen. Als u dat tóch doet, en vergeet wat u op de Catechisatie gehoord hebt, tsja! dan komen de 

ongelukken! Dan krijgt u na het lezen van Paulus onherroepelijk last bij het lezen van Jacobus! Want bij 

het lezen van Pàùlus hoort u herhaaldelijk gewagen van "een rechtvaardigmaking alleen uit het geloof, 

zonder de werken der wet." Maar bij Jacóbus leest u "...dat een mens gerechtvaardigd wordt uit wérken, 

en níét slechts uit geloof." Dààr heb je 't! Hoe laat zich dat nu met elkaar rijmen? Ja! Dat gaan de grote 

kinderen vragen! Wees-t-er maar blij mee, dan luisteren ze tenminste! Enne... misschien zeggen ze wel 

tegen u: "Ja maar, vader, of moeder, nou vind ik net alsof Paulus Gereformeerd is, of lutheraan, maar 

Jacobus rooms!" En als u dan een lastige knaap hebt onder uw kinderen -dat kan zo-es wezen- dan hoort 

u misschien dat-ie tegen u zegt met een klein beetje leedvermaak: "Ja, die Luther heeft met die brief van 

Jacobus wel eens een beetje overhoop gelegen, en hij heeft de brief van Jacobus een stróóien brief 

genoemd!" En dat is nou wel niet aardig van die jongen, want... daar is Luther làter op teruggekomen! 

Maar... hij zéí toch wat! 

 

     De zaak is ten eerste deze: dat Paulus en Jacobus elk tegenover een heel verschillend front hebben 

gestaan, zich hebben opgesteld. Daarom is het zo nodig dat in de prediking altijd eerst, bij welke 

Schriftplaats ook, uiteengezet wordt waar het staat; het verband, de canonische plaats van het boek, en 

de plaats van de tekst weer in het boek. Dan zien we dit: Paulus heeft mensen bestreden die op z'n 



Farizéés dachten. Want er zijn ook Farizeeërs de Christelijke kerk ingegaan, er mee in gegaan, dat weet 

u: Handelingen 15! Er is gemengd volk uit Egypte meegegaan, maar ook gemengd volk onder de 

Reformatie van Johannes de Doper en de Here Jezus meegegaan; de Christelijke kerk ingeslipt en 

geglipt! En Paulus heeft mensen moeten bestrijden die op z'n Farizees dachten dat zij God tot hun 

Schuldenaar konden maken door stipte onderhouding van de wet. Mensen die gerechtvaardigd dachten 

te kunnen worden uit werken der wet. Echte Nomianen! -"nomos" betekent "wet"-; Nomianen. Maar 

Jacóbus heeft te maken gehad met mensen die juist van geen werken wilden weten, met 

"anti-Nomianen"; -"anti" betekent "tegen"-. Met mensen die riepen "Ik geloof  heus wel hoor! Ja! Ik doe 

niet allemaal zoals u, maar... nou!! of ik geloof!!" Tegen díé lieden zei Jacobus: "Waar blijven dan je 

werken??" En dan toont Jacobus aan die mensen het voorbeeld van Abraham, en zegt van hém, dat die 

wel terdege gerechtvaardigd is uit de werken! 

 

     Vindt u het moeilijk? Dat kan ik best begrijpen. Daar hebt u nu dominees voor! En daar moet je nu 

de kinderen voor naar de Catechisatie sturen! Heus! ze leren er wel eens wat! Dan hoeft u hiermee 

helemaal niet in de knoop te zitten, en te blijven zitten, als u bedenkt dat hetzelfde Griekse woord voor 

"rechtvaardigen" bij Pàùlus betekend heeft "vrijspreken", maar bij Jacóbus betekend heeft "prijzen". En 

dat Paulus en Jacobus het dus hebben over twee verschillende zaken, en de mens in aanmerking laten 

komen onder verschillend aspect. Pàùlus spreekt over de rechtvaardiging van de goddelóze, van de 

zóndaar, van de verkéérddoener; over de mens, nu eens even gezien vóór het geloof, zónder het geloof. 

Dàn betekent "rechtvaardigen" hetzelfde als "vrijspreken", "gratie verlenen". Maar Jacóbus spreekt over 

de rechtvaardiging van de vróme, van de gelóvige; hij spreekt over de mens mét geloof! En dàn betekent 

"rechtvaardigen" hetzelfde als "prijzen"! God heeft Abraham geprézen toen hij dan toch maar bereid 

was z'n zoon Izaäk aan God te geven; Genesis 22. De Here zei toen: "Nu kan Ik toch zien dat je veel van 

Me houdt!" 

 

     Dus dat eerst. Niet heel de boel doormekaar gooien, broeders en zusters! U houden aan wat de Schrift 

leert! Er valt uit de Bijbel echt wat te leren hoor! Dat kómt je niet aanwaaien!! 'k Maak onderscheid 

tussen de rechtvaardiging van de goddeloze -Paulus-, en de rechtvaardiging van de vrome: Jacobus! 

 

     En dan dit; we gaan een stapje verder! Leg dan ook niet altijd in het woord "gerechtigheid", als u dat 

in de Bijbel tegenkomt, dezelfde betekenis! Ten eerste horen we de Heilige Schrift heel vaak spreken 

over de gerechtigheid -of rechtvaardigheid- van Gód. Daar gaat het vanavond niet over; ten minste niet 

zozeer. Ja, we hebben het daar natuurlijk altijd over, maar da's nu vanavond niet de zaak die accent 

krijgt. Maar vervolgens horen we de Heilige Schrift ook menigmaal spreken over "gerechtigheid" of 

"rechtvaardigheid" als iets van de méns! En dààr gaat het nu vanavond juist wél over, ziet u? 

 

     En hoe, hóé horen we de Heilige Schrift dan over die gerechtigheid van de mens spreken? Altijd 

maar in afkeurende zin? In het gehéél niet!! Pas op hoor! dat u niet alle spreken over de gerechtigheid 

van ons, mensen, van onszelf, dat u die maar niet altijd veroordeelt! Want dan zou u de Heilige Schrift 

zelf tegen u krijgen, en dan kunt u straks ons laatste versje niet meezingen, Psalm 35. Als Mozes in 

Deuteronomium kommentaar geeft op de Tien Woorden -nou, die kon het weten hè? Die had met de 

HERE Zelf op de berg gesproken!- dan zegt Mozes tot Israël: "En als jullie nu straks alles maar trouw 

doen wat de HERE in de Tien Woorden heeft gezegd, dan zal dat uw geréchtigheid zijn!" En als Mozes 

dan toekomt aan het vijfde gebod, dan zegt Mozes zelfs -ik citeer nu liever de Statenvertaling- 

"Geréchtigheid, geréchtigheid zult gij najagen!" En precies hetzelfde geluid hoort u uit de mond van 

onze dierbare Heiland. Die heeft zelfs diegenen onder zijn volgelingen, die straks vervolgd zouden 

worden "om der gerechtigheid wil": gefelicitéérd! Want dat overkomt niet iedereen! Hij heeft ze 

"gelukkig" genoemd! Omdat die mensen in het geloofsspoor van de Here Jezus wandelden, en daarom 

gehaat werden, en vervolgd, daarom heeft de Here Jezus al van tevoren gezegd: "Nou, dan ben je goed 

af hoor! Gefeliciteerd, als je dàt straks overkomt!" En over Jacobus hoef ik nu niet zoveel meer te 

zeggen, nietwaar? Die heeft ook deze zelfde gerechtigheid, de goede werken, de geloofswandel: 

geprézen, ja, zelfs onmisbaar geacht! Hij zei: "...anders is het geen geloof, of een duivelengeloof"! 

 



     Maar, nu zal misschien toch nog iemand zeggen: "Ja, maar hoe kan Paulus dan toch zo tegen die 

goede werken tekeer gaan? Zo echt Gereformeerd tekeer gaan?" Dat woord "Gereformeerd" mag u voor 

mijn part stelen! Laten we Bijbels blijven! En dan zeg ik: "Ho ho! Dat hebt u mís! De apostel Paulus 

heeft de goede werken net zo goed geprezen als Mozes, en onze Heiland, en Jacobus!" Bijvoorbeeld. 

Paulus spreekt in Galaten 5 vers 6 over "geloof door liefde werkende"; "energóémenè". Hoort u het 

woord "energie" erin? Nou, energie, daar wérk je mee! En wat lazen we daareven in Romeinen 13, dat 

kleine stukje, weet u 't nog, toen de dienst begon? Daar stond een heel rijtje uit de Tien Geboden in; dat 

had Paulus daar aangehaald. En wat zei hij toen? Daarachter deze uitspraak: "...zo is dan de liefde de 

vervulling der wet." Nee nee, Paulus heeft absoluut niets op de waarlijk goede werken tegen gehad, en 

niets op de wet, de Thora, de Heilige Schrift, tegen gehad. Huh! Nota bene! Paulus staaft z'n beweringen 

juist met citaten -aanhalingen- uit de Thora! Hij zegt van zijn Evangelie: "Míjn Evangelie, da's een 

Bijbels Evangelie; het heeft getuigenis van de Thora en de Profeten!"; Romeinen 3. Nee, nee nee! 

Paulus was geen anti-Nomiaan, al was hij ook geen Nomiaan. Dat kan toch wezen? Als er twee 

vergiffen voor u staan, en men dwingt u om te kiezen, dan moet u zeggen: "Nee, ik lust ze geen van 

beide!" En zo was 't nou met Paulus! Hij was geen anti-Nomiaan, hij was geen wetsverwerper; hij 

schrijft zelfs ergens: "Míjn wet is Christus; Chrístus is mijn wet!" "Nu", zo vraagt u, "maar wàt 

veroordeelde de apostel Paulus dan toch wél inzake die goede werken, inzake dat onderhouden van 

Gods geboden? want hij veroordeelt toch wel wàt!" Begrijpt u wel? Kijk, dat zal ik nu in 't kort gaan 

zeggen. 

 

     Weet u nog dat ik daareven sprak over tweeërlei betekenis van het woord "rechtvaardigen"? Jacobus 

sprak over "rechtvaardigen" in de zin van "prijzen, loven"; de Here lóófde Abraham!; Jacóbus sprak 

over het rechtvaardigen van de vróme, zoals we daar straks van gaan zingen, Psalm 35. En dat was heel 

gewoon van Jacobus! Dat was helemaal in de lijn van de Schrift! En dan zegt Jacobus dat de grond 

dààrvoor, voor die lof, is: wel, de gerechtigheid van die vrome! Z'n handel en wandel; z'n  werken des 

geloofs. Maar Pàùlus sprak over rechtvaardigen in de zin van "vrijspreken". Hij sprak over het 

rechtvaardigen van de mens nu eens eventjes bekeken als goddeloze; ook heel gewoon, ook in de lijn 

van de Schrift, alleen nu even een àndere lijn; maar die is er óók! Die is ook net zo goed Bijbels! Paulus 

beroept zich bijvoorbeeld in Romeinen 4 op psalm 32; daar hebben we óók uit gezongen, weet u wel? 

Op die psalm van David, waarin David het heeft over een rechtvaardiging, die niet rust op 's mensen 

gerechtigheid, op zijn nette oppassen, op 's mensen werken, maar juist op wat anders, want David zegt 

daar immers -en dat schrijft Paulus in Romeinen 4 helemaal over!-: "Zalig zij, wier ongerechtigheden 

vergeven zijn, en wier zonden bedekt zijn; zalig de man, wie de Here zijn zonden geenszins zal 

toerekenen...". U begrijpt zeker ook wel waar psalm 32 op slaat in het leven van David: "Toen ik zweeg, 

werden mijn beenderen in mij verouderd in mijn brullen de ganse dag, want Uw hand was dag en nacht 

zwaar op mij." Hoorde u die woorden: "ongerechtigheden", "zonden"; hoort u ze wel?? Dat waren geen 

goede werken! Nee, natuurlijk niet! Ongerechtigheden en zonden zijn nog altijd geen goede werken! 

 

     Welnu, en als wij nu als bedrijvers dààrvan, tòch gerechtvaardigd worden, vrijgesproken worden, dan 

geschiedt dat -nogal logisch!- niet op grond van ónze gerechtigheid, want die hebben we nou net niet; 

niet op grond van een éígen gerechtigheid, maar op grond van de gerechtigheid van iemand anders! 

Zoals Luther dat zo fijn genoemd heeft: op grond van een "justítia aliéna", op grond van een vréémde 

gerechtigheid. Hij bedoelde: op grond van de gerechtigheid van onze Here Jezus, onze Middelaar; op 

grond van Díéns gehoorzaamheid. 

 

     Bij Paulus vindt u dat spreken ook, over de gerechtigheid, dat wil zeggen: de volkomen 

gehoorzaamheid van Christus als basis voor onze schuldvergiffenis. Maar... omdat die Christus ons door 

God cadeau gedaan is, daarom noemt Paulus die gerechtigheid die Christus voor ons aangebracht heeft, 

die noemt hij ook wel eens "de gerechtigheid Góds". 'k Zal 't nóg eens zeggen, misschien vindt u het 

anders te moeilijk. Paulus noemt die gerechtigheid, die gehoorzaamheid, die Christus voor ons 

gepresteerd heeft, en die grond is voor onze schuldvergiffenis, die noemt Paulus wel eens -omdat 

Christus door God aan ons cadeau gedaan is-, die noemt hij wel eens "Góds gerechtigheid". Dat doet hij 

meteen al! Meteen als Paulus Romeinen 1 schrijft, als hij zijn brief opzet; als hij in Romeinen 1 vers 17 



het thema aan de orde stelt; als hij het thema, het onderwerp van de brief formuleert, dan schrijft hij 

meteen: "Ik kom bij jullie preken hoor, in Rome, en ik schaam mij er helemaal niet voor! 't Is me nogal 

geen mooi Evangelie! In míjn Evangelie wordt gerechtigheid Góds geopenbaard!" 

 

     Kijk, daar heeft Luther nu pijn in zijn hoofd van gekregen. Daar heeft Luther nu eerst niets van 

begrepen! Moet je meemaken! De kerntekst van de brief aan de Romeinen, het thema, het onderwerp: 

níét begrepen! Ik werp er geen stenen op; hij was nog niet zo lang bij die Baas! Die pràchtterm: "Gods 

gerechtigheid" of "gerechtigheid Gods" heeft Luther niet begrepen; Romeinen 1 vers 17. Luther dacht 

eerst dat daarmee díe eigenschap van God bedoeld werd, waar de roomse leer het altijd over had als ze 

sprak over de hel, en over het vagevuur, waar je moest betàlen! betàlen! betàlen!! Hij verstond 

daaronder Gods stréngheid! Dus -begrijpt u?- hij stopte in dat woord díé betekenis! Maar... Luther dacht 

bij zichzelf: "Ja maar, ja maar, dat klopt niet! dat klópt niet! Want hoe kan Paulus dan zeggen: "Ik kom 

ermee in Rome hoor, want ik heb zoiets fijns...!" "Daar kun je toch niet blij om wezen, als je van God de 

Here straks in de hel een pak ransel krijgen zult!? Hoe kan Paulus daar nou toch zo blij over spreken??" 

 

     Dàt was de puzzel van Luther. Totdat hem een licht is opgegaan; totdat hij op een goeie dag is gaan 

inzien dat met die "gerechtigheid Gods" van Romeinen 1 niet bedoeld werd een éígenschap van God, 

maar een gàve van God! Kort gezegd: de Chrístus! Alles wat voor ons zondaars bij God voldaan is door 

Christus; Christus' gehoorzaamheid! 

 

     Tot dat inzicht is Luther al gekomen in de jaren 1508-1509. Dat licht is bij Luther opgegaan toen hij 

in het torenkamertje zat. Want hij was professor, en hij moest hard werken en college geven aan de 

studenten; hij moest de Schrift verklaren, en hij begreep het zelf niet! Ja! da's treurig...! Daar werd 

gestookt, in dat kamertje, en daar zat hij lekker warm, en toen heeft hij het 's nachts mogen zien. En 

toen... tóén...! in 1508 of 1509, tóén is eigenlijk dé dàgeraad van de Kerkhervorming doorgebroken, niet 

pas in 1517. Luther vertelt later, dat hij toen een moment beleefd heeft van zúlk onuitsprekelijk geluk, 

van zúlke diepe, innige, ínnige vreugde, dat hij het uitgeroepen heeft: "O! Nú zie ik het! Here Jezus! U 

neemt al míjn zonden, en ik krijg al Uw gerechtigheid!". Kijk, dat is geweest wat Luther noemde "de 

vréémde gerechtigheid". U vindt dat misschien een beetje raar gezegd, maar nu begrijpt u het wel: dat is 

díé gerechtigheid, op grond waarvan wij, als goddelozen, als we kwaad gedaan hebben, als zondaar, als 

we boze dingen gedaan hebben -psalm 32!- op grond waarvan wíj vergiffenis ontvangen, en toch weer 

door God de Here worden aangehaald, en als kind aangenomen en erkend. Dit in tégenstelling tot de 

gerechtigheid die we dan daarnà, uit dank, vervolgens zélf gaan doen, en waar we dan door God om 

worden geprezen. Kijk maar naar David: hij hàd toch wat op zijn kerfstok! Dat heeft de Here hem 

vergeven op grond van een àndere gerechtigheid, en later is David toch ook weer een dankbaar mens 

geweest, en als later David jaren dood is, dan spreekt de Here niet altijd over dat kwaad, maar dan zegt 

de Here: "Kijk eens naar David, je voorvader, een man die me altijd gevreesd heeft!" Dan wordt David 

geprézen! Zo is 't ook weer een keer; God de Here is niet kinderachtig! Ik zal het u nog ànders laten 

horen! Dan durft de Here zelfs te spreken over belónen! Belónen!! En dan behoeft u helemaal niet te 

schrikken als u een Gereformeerde dominee hoort spreken van "belonen door God van goede werken". 

Jazeker! Kom kom, niet bang zijn! Niet benauwd! Laat dat maar gerust staan; dat heeft de Here Jezus 

Zelf zo gezegd: "Uw lóón is groot in de hemelen!" 

 

     Broeders en zusters, zult u dit onderwijs niet vergeten, zondag 24 goed ter harte nemen? 'k Ben er 

eigenlijk nog niet over uitgesproken, maar aan alles komt een eind. Die mooie Schriftwoorden: gebruik 

ze toch zíndelijk! Ontdoe ze toch van alle kwade gevolgen, door kerkelijke milieuverontreiniging en 

door theologische spraakverwarring erin gestopt! Misschien hebt u hier en daar vanavond wel eens 

gedacht: "Dat kan ik niet goed volgen!" Het was ook wel eens wat ingewikkeld, verleden week en nu, 

maar... een béétje inspanning hadden we er toch zeker wel voor over; grààg voor over? Als die nazorg 

van onze Godvrezende voorouders er dan maar toe leiden mag dat we atténter, atténter gaan worden bij 

het Bijbellezen, want het is maar één keer in de week zondag, maar het is zéven dagen in de week: 

Bíjbellezen!! O! Dat Bíjbellezen! Anders komt er níéts van u terecht! En van uw kinderen zeker niet! En 

die nazorg bij het Bijbellezen moet ú besteden aan de kinderen, en zeggen: "Kijk! Nú betekent dat 



woord dít, en dàn betekent dat woord dàt!" Dan staan we de Heilige Geest niet in de weg, maar dan zijn 

we verlengstukken van Zijn heilige Arm; dan wordt ook onze arbeid van vanavond met zegen bekroond! 

 

     Dàt schenke ons God, door Zijn Heilige Geest, uit louter genade! 

  

                                        Amen. 

 

───────────────────────────── 

Ds. C. Vonk; 16 april 1972 

 


