
De rechtvaardigmaking 
Zondag 7 augustus 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Romeinen 4:1-8 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 23 
Vr 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? 
Antw. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en 
een erfgenaam des eeuwigen levens. 
 
Vr 60. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? 
Antw. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus; alzo 
dat, al is het dat mij mijn consciëntie aanklaagt dat ik 
tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd en geen 
daarvan gehouden heb, en nog steeds tot alle boosheid 
geneigd ben, nochtans God, zonder enige verdienste 
mijnerzijds, uit louter genade mij de volkomen 
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus 
schenkt en toerekent, evenals had ik nooit zonde gehad 

noch gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid 
volbracht die Christus voor mij volbracht heeft, zoverre ik 
zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. 
 
Vr 61. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof 
rechtvaardig zijt? 
Antw. Niet dat ik vanwege de waardigheid mijns geloofs 
Gode aangenaam ben; maar daarom, dat alleen de 
genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus 
mijn gerechtigheid voor God is, en dat ik die niet anders 
dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen 
kan. 

 
Punten: 
1. Rechtvaardig voor God (vr. 59) 
2. Rechtvaardig in Christus (vr. 60) 
3. Rechtvaardig door het geloof (vr. 61) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt: 
o Een “staat” is iemands verhouding tot de wet of tot de rechter. Kun je hiervan een 

voorbeeld geven uit het dagelijks leven? En hoeveel staten zijn er op aarde wat 
betreft het geestelijk leven? 

• Bij 2e punt: 
o Welke 4 partijen zijn er bij een rechtszaak? Hoe zie je dat terug in antwoord 60? 
o Wat zijn de 3 onderdelen van de aanklacht?  
o Wat is de uitspraak? Hoe is deze uitspraak toch rechtvaardig? 

• Bij 3e punt: 
o Kun je aan de hand van het voorbeeld van de kraan uitleggen wat de functie van het 

geloof is? 
 
Uit de bronnen: 
Johannes Calvijn in de Institutie, boek 3, hoofdstuk 12, paragraaf 5 
Voor een deugdelijk zelfonderzoek moet ons geweten noodzakelijk voor de rechterstoel van God 
gedaagd worden. Zijn licht is immers beslist nodig om de bedekselen van onze verdorvenheid bloot te 
leggen die anders heel diep schuil zouden gaan. Dan pas zullen we helder inzien wat die nu eigenlijk 
waard zijn, dat het er ver vandaan is dat een mens voor God rechtvaardig zou zijn, een stinkende, 
verfoeilijke en waardeloze aardworm, die de ongerechtigheid indrinkt als water. (…) Met dit 
gestrenge zelfonderzoek moeten we zo lang doorgaan tot het ons volkomen verslagen doet buigen en 
ons aldus voorbereidt om de genade van Christus te ontvangen. 
 
Alexander Comrie in “Eigenschappen des geloofs” preek 2 (de hele preek van harte aanbevolen!) 
Sta er gedurig naar om God hier als een Rechter te kennen. De Borg biedt Zich aan u aan om u tot een 
oorzaak van zaligheid te worden. Sta dan niet van ver, maar omdat de Meester Christus u roept en 
nodigt, o kom dan tot Hem en werp uw eigen gerechtigheid weg! Daarom smeken wij u allen, dat u 
naar Hem toevlucht, omdat Hij u de genadescepter toereikt. En als een dienstknecht van God 
verzekeren wij u dat degene die komt, geenszins uitgeworpen zal worden. 



De lijn van rechtvaardigheid door de Heidelbergse Catechismus in de aanloop naar zondag 7 t/m 22 
• God schiep de mens als rechtvaardige 

Zondag 3, antwoord 6: God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, dat is in 
ware gerechtigheid en heiligheid. 

• Gods rechtvaardige eis aan Zijn schepsel 
Zondag 4, vraag 9: Doet dan God den mens niet onrecht, dat Hij in Zijn wet van hem eist wat 
hij niet doen kan? Neen Hij; want God heeft den mens alzo geschapen, dat hij dat kon doen 
maar de mens heeft zichzelven en al zijn nakomelingen, door het ingeven des duivels en door 
moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd. 

• Gods rechtvaardig oordeel over de zonde 
Zondag 4, antwoord 10: Hij vertoornt Zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke 
zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen; 

• Gods barmhartigheid heft Zijn rechtvaardigheid niet op 
Zondag 4 vraag 11: Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar Hij is ook 
rechtvaardig; daarom zo eist Zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste 
majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en 
ziel gestraft worde. 

• De Heilige Geest leert de zondaar Gods rechtvaardigheid te erkennen 
Zondag 5 vraag 12: Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en 
eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel, waardoor wij deze straf zouden kunnen 
ontgaan en wederom tot genade komen? 

• God kan en zal geen genade bewijzen als niet aan Zijn rechtvaardige eis wordt voldaan 
Zondag 5 antwoord 12: God wil, dat aan Zijn gerechtigheid genoeg geschiede; daarom 
moeten wij aan haar, óf door onszelven, óf door een ander, volkomenlijk betalen. 

• De Middelaar moet een rechtvaardig mens zijn. 
Zondag 5 antwoord 15: Zulk een, Die een waarachtig en rechtvaardig mens is, en nochtans 
ook sterker dan alle schepselen, dat is, Die ook tegelijk waarachtig God is. 

• Gods rechtvaardigheid eist dat de betaling voor de zonden door een mens gebeurd 
Zondag 6 antwoord 16: Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde, dat de menselijke natuur, 
die gezondigd had, voor de zonde betaalde; en dat een mens, zelf een zondaar zijnde, niet kon 
voor anderen betalen. 

• De Middelaar moet waarachtig God zijn om Zijn verdiende gerechtigheid de mens terug te geven 
Zondag 6 antwoord 17: Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid, den last van den toorn Gods aan 
Zijn mensheid zou kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen 
verwerven en wedergeven. 

• De Heere Jezus Christus wordt door God geschonken tot rechtvaardigheid 
Zondag 6 antwoord 18: Onze Heere Jezus Christus, Die ons van God tot wijsheid, 
rechtvaardigheid, heiligmaking, en tot een volkomen verlossing geschonken is. 


