God, Zijn natuur en Zijn kenmerken
door: A. Ladrierre

God verklaart zichzelf in Zijn Woord met verschillende
uitdrukkingen, ze laten ons iets van Hem zien en van
Zijn verbindingen met de schepping. In het bijzonder
met de mens. Maar die uitdrukkingen verklaren niet
alles van wie Hij is. Laten we eens kijken wat de Bijbel
ons leert in dit opzicht.
Op de eerste plaats weten we, dat de Bijbel overal de
eenheid van God verkondigt. De eenvoudige rede zegt
ons ook dat er niet vele goden kunnen zijn. Maar omdat
spoedig na de zondvloed de afgoderij zich op aarde
verspreid had, kiest God één man, Abraham. Zijn
voorouders waren ook afgodendienaars. (Joz.24:2)
Maar hij moest de stamvader van het volk Israël
worden. En dat volk moest Zijn kennis bewaren op
aarde en de bewaarder zijn van Zijn woorden.
Israël was Zijn volk en Hij, de éne ware God, was de
Heer, hun God. Hij herinnert het hun voortduren,
terwijl Hij ze waarschuwt voor de afgoderij. “Hoor,
Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!”
(Deut.6:4)
“U is het getoond,… (de wonderen in Egypte)…opdat
gij weet, dat de HEERE die God is; er is niemand meer
dan Hij alleen!” (Deut.4:35) De profeten herhalen het
dikwijls voor de Israëlieten, die altijd geneigd waren
tot afgoderij. (Ps.86:10 1 ; Jes.44:6,8 2 ; 46:9 3 ) Het
Nieuwe Testament zegt ons ook: “God is één.”
(1Tim.2:5 4 ; 1Kor.8:4 5 )
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“Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt
God.”
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“Zo zegt de HEERE, de Koning van Israel, en zijn
Verlosser, de HEERE der heirscharen: Ik ben de Eerste, en Ik
ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. … …Want
gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij?
Immers, er is geen andere rotssteen: Ik ken er geen?”
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“Gedenkt der vorige dingen van oude tijden af, dat Ik God
ben, en er is geen God meer, en er is niet gelijk Ik;”
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“Want er is een God en een middelaar tussen God en
mensen, de mens Christus Jezus,”

Deze enige God bestaat uit zichzelf. Wie zou Hem
geschapen hebben, de Schepper van alle dingen? Hij
bestaat van alle eeuwigheid en Hij leeft tot in alle
eeuwigheden. (Op.4:9 6 ) Dat wil de naam zeggen die
Hij aanneemt als Hij met Mozes spreekt: “En God
zeide tot Mozes: Ik ZAL ZIJN,, Die Ik ZIJN ZAL! Ook
zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israels zeggen:
Ik ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden!” (Ex.3:14)
En dat betekent ook de uitdrukking uit Jesaja 44:6 “Ik
ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is
er geen God.”
De Schrift leert ons ook wat God is in Zijn natuur.
“God is een geest” zegt de Heer Jezus in Johannes
4:24. Dat houdt in dat Hij absoluut onderscheiden en
afgezonderd is van de stof, die door Hem geschapen is.
Als de Bijbel ons spreekt over Zijn arm, Zijn hand,
Zijn oor, Zijn ogen dan zijn dat beelden om ons te alten
begrijpen, dat Hij handelt, hoort, ziet en kent. De
psalmist zegt: “Zou Hij, Die het oor plant, niet horen?
zou Hij, Die het oog formeert niet aanschouwen?”
(Ps.94:9)
God bezit kenmerken of volmaaktheden, die Hem
alleen toebehoren. Die Hem kenmerken als God. Het
zijn de verschillende stralen van Zijn heerlijkheid in
verbinding met het schepsel. De Bijbel verkondigt ze
dikwijls. En als de Bijbel ons de grootheid van God
laat zien, nodigt ze ons uit om Hem te aanbidden.
“Loof den HEERE, mijn ziel! O HEERE, mijn God! Gij
zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en
heerlijkheid.” (Ps.104:1) Dat is de uitroep van koning
David.
Deze grootheid van God wordt ons hierin geopenbaard
dat Hij oneindig is, in alles wat Zijn wezen is. Er is
geen grens die Hem kan beperken. Hij is oneindig in
Zijn bestaan. Hij is en zal altijd zijn. Zijn verstand is
ook oneindig. “Onze Heere is groot en van veel kracht;
Zijns verstands is geen getal.” (Ps.147:5) “Weet gij het
niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de
HEERE, de Schepper van de einden der aarde, noch
moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van
Zijn verstand.” (Jes.40:28) Wat is het meest
uitgebreidste menselijk genie toch begrensd ten
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“wij weten dat een afgod niets is in de wereld, en dat er
geen God is dan Een.”
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“Hem die op de troon zit, die leeft tot in alle eeuwigheid”
1

opzichte van God. Paulus zegt van dit verstand en van
deze oneindige wijsheid, en roept het uit: “O diepte
van rijkdom, zowel van de wijsheid als van de kennis
van God! Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en
hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want wie heeft het
denken van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman
geweest?” (Rom.11:33,34)
Bij dit verstand en deze onbegrensde wijsheid moeten
alwetendheid
en
de
we
voegen
de
alomtegenwoordigheid. Niets ontsnapt aan Zijn kennis,
omdat Hij overal is en alles peilt. Dat beschrijft de
psalmist op een aangrijpende wijze: “HEERE! Gij
doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn
opstaan; Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij
omringt mijn gaan en mijn liggen; en Gij zijt al mijn
wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is,
zie, HEERE! Gij weet het alles. Gij bezet mij van
achteren en van voren, en Gij zet Uw hand op mij. De
kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet
bij. Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou
ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten
hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij
zijt daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik
aan het uiterste der zee; Ook daar zou Uw hand mij
geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden. Indien ik
zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de
nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis
voor U niet; maar de nacht licht als de dag; de
duisternis is als het licht.” (Ps.139:1-12)
Dat is de alomtegenwoordigheid van God. Is het niet
ernstig tot jezelf te zeggen: “Overal en altijd ziet God
mij en weet alles, wat ik denk, zeg of doe? “En geen
schepsel is voor Hem onzichtbaar, maar alle dingen
zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met Wie
wij te doen hebben.” (Hebr.4:13)
Zoals we gezien hebben, behoort de almacht aan God.
De Almachtige is een van de namen, die Hij aanneemt.
De schepping is een daad van de goddelijke almacht.
De opstanding van de Heer Jezus is er ook een.
(Ef.1:19,20 7 ) Net zoals Zijn almacht alle dingen uit
het niet heeft gemaakt, heeft dezelfde macht, de aarde
door een zondvloed vernietigd. Deze macht zal aan het
einde de tegenwoordige aarde en hemel vernietigen om

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen.
(2Petr.3:5-7; 10, 13 8 )
De wonderen zijn daden van deze soevereine macht.
Zij heeft zich zo geopenbaard in het oude Egypte, toen
God Farao met plagen heeft geslagen. Toen de Heer
Israël door de Rode Zee heeft laten gaan en het volk
met Manna heeft gevoed, 40 jaar lang in de woestijn.
De almacht van de Zoon van God, de almacht in
goedheid. Deze genas de zieken, reinigde de melaatsen,
wekte doden op. En nu, maakt de goddelijke almacht,
die Christus uit de doden heeft opgewekt, ons levend
met Christus, wekt ons met Hem op, en doet ons in
Hem zitten in de hemelse gewesten. Zij ontrukt ons aan
de macht van Satan en brengt ons over in het
koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Ef.2:1-6 9 ;
Kol.1:13 10 ) Wat een geluk, dat God zo zijn almacht
heeft willen uitoefenen in liefde en genade ten opzichte
van ons. Om ons te redden en ons een plaats te geven
bij Hem met Zijn geliefde Zoon.
God, oneindig in verstand, in kennis en in macht is het
ook in wijsheid. De wijsheid die ik heb genoemd toen
ik sprak over Zijn verstand. Die hoogste wijsheid komt
voort uit de volmaakte kennis die Hij van alle dingen
heeft. “Die van den beginne aan verkondigt het einde.”
(Jes.40:10) Hij beveelt en regelt alles met maat. Hij
stelt alles, ieder wezen op zijn plaats, in verbinding met
Hem zelf en met de andere wezens. Hij bestuurt alles
op een volmaakte wijze om het doel te bereiken dat Hij
zich voor heeft gesteld. “Zulks komt ook voort van den
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“Want moedwillig is hun dit onbekend, dat door het woord
van God de hemelen van oudsher waren en een aarde
bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige
wereld, door water overstroomd, vergaan is. Maar de
tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde
woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de
dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze
mensen… … Maar de dag van de Heer zal komen als een
dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbijgaan en
de elementen brandend vergaan en de aarde en de werken
daarop zullen gevonden worden… … Wij echter verwachten
naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar
gerechtigheid woont.”
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“en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons
die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte,
die Hij heeft gewerkt in Christus door Hem uit de doden op te
wekken en Hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse
gewesten,”
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“En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw
overtredingen en zonden, waarin u vroeger hebt gewandeld
overeenkomstig
de
tijdgeest
van
deze
wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de
geest die nu werkt in de zonen van de ongehoorzaamheid,
onder wie ook wij allen vroeger verkeerden in de begeerten
van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de
gedachten; en wij waren van nature kinderen van de toorn,
evenals de overigen. Maar God, die rijk is aan
barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde waarmee
Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de
overtredingen, levend gemaakt met Christus (uit genade bent
u behouden), en heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten
in de hemelse gewesten in Christus Jezus,”
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“die ons gered heeft uit de macht van de duisternis en
overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde,”
2

HEERE der heirscharen; Hij is wonderlijk van raad,
Hij is groot van daad.” (Jes.28:29) Hij is “de alleen
wijze God.” (Rom.16:27)
Zijn wijsheid is geopenbaard, niet alleen in de
schepping, zoals de psalmist zegt: “Hoe groot zijn Uw
werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid
gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.”
(Ps.104:24) “Die de aarde gemaakt heeft door Zijn
kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid,
en den hemel uitgebreid door Zijn verstand.”
(Jer.10:12)
Maar ze wordt getoond in de wegen met Israël. Zoals
de apostel ons leert in Romeinen 11:26. “Zo zal heel
Israël behouden worden.” Zij schittert op een heerlijke
wijze, die de wijsheid van de wereld beschaamt, in het
heilswerk door de gekruisigde Christus volbracht.
(1Kor.1:20-24) “Opdat nu aan de overheden en de
machten in de hemelse gewesten door de gemeente de
veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt.”
(Ef.3:10) Die gemeente is samengesteld uit alle
gelovigen, jood of heiden, in één vergaderd. Op
dezelfde voet van zegen, sinds de Pinksterdag tot aan
de terugkomst van de Heer. Deze wijsheid bestuurt en
leidt alle dingen en doet ze meewerken ten goede van
hen die God liefhebben. (Rom.8:28) Wat een rust geeft
dat, als men weet, dat alles geleid wordt door de
wijsheid en goedheid van God!
Het Woord van God laat ons ook andere wezenlijke
kenmerken van God zien. Het zegt ons, dat, Hij is de
Zelfde. Dat wil zeggen, Hij is onveranderlijk. Hij
verandert niet in Zijn wezen. Ook niet in Zijn
raadsbesluiten. “Ik ben de Zelfde” zegt de Heer.
(Jes.41:4 11 ; 43:10 12 ) “Gij hebt voormaals de aarde
gegrond, en de hemelen zijn het werk Uwer handen;
Die zullen vergaan, maar Gij zult staande blijven; en
zij alle zullen als een kleed verouden; Gij zult ze
veranderen als een gewaad, en zij zullen veranderd
zijn. Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet
geëindigd worden.” (Ps.102:26-28)
Daarom wordt er tegen ons gezegd: “God is geen man,
dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem
berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of
spreken, en niet bestendig maken?” (Num.23:19) En
ook: “de genadegaven en de roeping van God zijn
onberouwelijk.” (Rom.11:29) Wij lezen ook dat God is
“de Vader der lichten, bij Wie geen verandering is of
schaduw van omkering.” (Jac.1:17) Is dat niet een
grote zekerheid dat God niet kan veranderen in Zijn
raadsbesluiten van genade? Maar wat gesproken is
tegen de opstandige zondaar zal met dezelfde zekerheid
uitgeoefend worden.
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Ik, de HEERE, Die de Eerste ben, en met den Laatste ben
Ik Dezelfde.
12

Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn
knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij
gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen
God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.
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God die een geest is, wordt ook genoemd de
onzienlijke God. Dat verklaren veel teksten:
“Niemand heeft ooit God gezien.” (Joh.1:18;
1Joh.4:12) Christus “is het beeld van de onzichtbare
God.” (Kol.1:15; 1 Tim.1:17) “Hij die alleen
onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht
bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan.”
(1Tim.6:16) Maar dit wil niet alleen zeggen, dat onze
lichamelijke ogen Hem niet kunnen zien. Net betekent
ook dat onze ziel Hem niet Hem kan kennen, als Hij
zich niet openbaart. En gezegend zij Zijn Naam. Hij
heeft Zich geopenbaard door Jezus Christus, Zijn
geliefde Zoon. Niemand heeft ooit God gezien; de
eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die
heeft Hem verklaard. Alle genade stroomt ons toe door
onze aanbiddingwaardige Heiland.
God is Liefde. Hoe kostbaar is het, dat God in Zijn
Woord zegt wat Hij is! Wij die boos zijn, hadden nooit
kunnen ontdekken dat God liefde is. Maar Hij verklaart
het ons en geeft daarvoor sterke bewijzen.
De liefde heeft altijd een voorwerp of voorwerpen bij
wie ze uitgeoefend wordt. Het hoogste voorwerp van
de liefde van God is de Heer Jezus. Zijn eniggeboren
Zoon, die genoemd wordt de Zoon van Zijn liefde.
(Kol.1:13) Twee keer bij de doop van Jezus en tijdens
de verheerlijking op de berg, verklaart God, dat Hij
Zijn geliefde Zoon is. (Mat.3:17; 17:5) De Heer Jezus
zegt bij veel gelegenheden: “de Vader heeft de Zoon
lief.” “Mijn Vader heeft mij lief.” (Joh.3:35; 5:20;
10:17; 15:9) En van alle eeuwigheid heeft de Vader
Zijn Zoon tot voorwerp van Zijn liefde gehad. Zoals de
Heer Jezus het zegt in dat kostbare gebed, dat Hij tot
Zijn Vader richt, voor Zijn geliefde discipelen voor dat
Hij ze verlaat. “U Mij hebt liefgehad voor de
grondlegging van de wereld.” (Joh.17:24)
Jezus is het volmaakte voorwerp. De liefde van God
waardig. Maar God heeft andere voorwerpen willen
hebben aan wie Hij Zijn liefde wilde bewijzen. Wie
heeft Hij daarvoor uitgekozen? Niet zuivere en
vlekkeloze wezens. Maar ellendige zondaars, die Hem
beledigd hebben, die Zijn vijanden zijn. (Rom.5:6, 8,
10 13 ) Wij zijn zo, en ondanks dat, heeft Hij ons
liefgehad, ons die onwaardig waren. En het hoogste
bewijs van Zijn liefde voor ons, is, dat Hij zijn Zoon,
die Zoon van Zijn liefde, gegeven heeft, om ons te
redden, ons het eeuwige leven te geven. Van ons, Zijn
kinderen te maken en ons voor altijd gelukkig te maken
bij Hem in de hemel. “Want zo lief heeft God de
wereld gehad,” - een boze wereld - “dat Hij zijn
eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in
Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven
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“Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te
rechter tijd voor goddelozen gestorven.”… “Maar God
bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons
gestorven is toen wij nog zondaars waren.”… “Want als wij,
toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood
van zijn Zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn,
behouden worden door zijn leven.”
3

heeft.” (Joh.3:16) Johannes, de geliefde discipel van de
Heer Jezus zegt: “Hierin is de liefde van God ten
aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn
eniggeboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat
wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat
wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft
liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer
voor onze zonden.” (1Joh.4:9,10) Paulus verklaart ook:
“Maar God bevestigt zijn liefde tot ons hierin, dat
Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars
waren.” (Rom.5:8) Is dat niet iets wat ons hart
ontroert? Wij hebben lief die ons liefhebben en die
onze liefde en genegenheid waardig zijn. God heeft ons
liefgehad, zondaars, onrein en hatelijk als we zijn.
(Tit.3:3-7 14 ) Wij kunnen wel zeggen met het lied: “O,
welk een liefde.”
En dat is nog niet alles. Toen wij in de Heer Jezus
geloofd hebben, hebben wij het eeuwige leven
gekregen en de liefde van God maakt van ons Zijn
kinderen. Johannes zegt daarover: “Ziet welk een
liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van
God genoemd zouden worden… …Geliefden, nu zijn
wij kinderen van God.” (1Joh.3:1,2) En de liefde van
God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest
die ons gegeven is. (Rom.5:5) Op die manier kunne wij
er heel zeker van zijn. Wij worden bemind zoals de
Heer Jezus is bemind en wij noemen God, Abba, dat
wil zeggen Vader. (Joh.17:23; Rom.8:15) Niets kan
deze liefde veranderen of verzwakken. Niets kan ons
ervan scheiden. (Rom.8:38,39) Door deze liefde heeft
een kind van God geen enkele schrik voor het oordeel,
want de volmaakte liefde drijft de vrees uit.
(Joh.4:17,18) Wat een kostbaar iets, te weten en te
smaken, dat God liefde is! Men kan in Zijn armen
rusten als een kind op de schoot van zijn moeder.
Die ons die liefde van God heeft leren kennen is de
Heer Jezus! (Joh.1:18) “Niemand heeft ooit God
gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de
Vader is, die heeft Hem verklaard.” “Wie Mij heeft
gezien, heeft de Vader gezien.” (Joh.14:9) Hij heeft de
liefde van God geopenbaard toen Hij in de wereld
kwam. Daarna gedurende Zijn hele leven, door Zijn
werken van goedheid, barmhartigheid, medelijden en
genade. Tenslotte op het kruis, waar Hij gestorven is
om onze zonden te verzoenen. Hij had Zijn discipelen
lief. (Joh.15:9; 13:1) Hij heeft ons lief, zo lief, dat Hij
Zijn bloed gestort heeft om ons van onze zonden te
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“Want ook wij waren vroeger onverstandig,
ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei begeerten en
genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend,
verfoeilijk en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid
en de mensenliefde van God, onze Heiland, verschenen is,
heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in
gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn
barmhartigheid, door de wassing van de wedergeboorte en de
vernieuwing van de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons
heeft uitgestort door Jezus Christus, onze Heiland, opdat wij,
door zijn genade gerechtvaardigd, erfgenamen werden naar
de hoop van het eeuwige leven.”
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wassen. (Op.1:5) Hij zal ons altijd liefhebben.
(Rom.8:35) De liefde van de Heer Jezus is oneindig.
Niemand kan die peilen. Die gaat alle kennis te boven.
(Ef.3:19) Zo is Hij de uitdrukking van de liefde van de
Vader. Want Hij en de Vader zijn één. (Joh.10:30) Als
wij spreken over deze grote liefde van de Heer Jezus
voor ons brandt dan ons hart niet binnen in ons, net
zoals bij de Emmaüsgangers? (Luk.24:32) Laten wij
zeggen: “Wij hebben [Hem] lief, omdat Hij ons eerst
heeft liefgehad.” (1Joh.4:19) En is het geen bewijs van
een grote hardheid van het hart, Hem niet lief te
hebben, die ons zo heeft liefgehad?
De liefde van God openbaart zich op verschillende
manieren. Afhankelijk van de toestand en behoefte van
hen die deze liefde ervaren. De genade, die door Jezus
Christus gekomen is, (Joh.1:17) is de liefde ten
opzichte van schuldige en verloren schepselen. Uit
genade zijn wij behouden. (Ef.2:5,8) “En worden om
niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de
verlossing die in Christus Jezus is.” (Rom.3:24)
De genade is ook de liefde, die iedere christen
ondersteunt en aanmoedigt in zijn wandel hier op
aarde. Daarom wensten de apostelen de genade aan
hen, aan wie ze schreven.
De goedheid is de liefde die goed doet, die gelukkig
wil maken. God is goed voor allen, zegt de Heer.
(Luk.6:35)
God is ook barmhartig. Barmhartigheid is die vorm van
liefde, die uitgeoefend wordt voor ellendige zondaren.
Zij die vergeving nodig hebben, maar er geen recht op
hebben. (Neh.9:17 15 )
Het medelijden is liefde voor hen die lijden. De Heer is
vol genegenheid en ontfermend, zegt Jacobus 5:1. En
dikwijls wordt de Heer Jezus in de evangeliën bewogen
door medelijden. Voor de arme weduwe, die haar enige
zoon verloren had. (Luk.7:13) Voor de melaatse, die
zich aan Zijn voeten wierp. (Mark.1:41) En ook voor
het hongerige volk dat hij niet nuchter naar huis wilde
sturen, opdat zij niet onderweg zouden bezwijken.
(Mark.8:1-3)
Is dat niet heerlijk zo’n God van genade, van goedheid,
van barmhartigheid en van medelijden te kennen? Een
God, die ons zo teder mint en die wij helemaal kunnen
vertrouwen?
De liefde van God wordt ook openbaar in Zijn grote
volharding. Hij noemt zich “de God van volharding”
(Rom.15:5) Die volharding openbaart zich hierin, dat
Hij de zondaars verdraagt, ze waarschuwt en ze
vermaant, opdat zij zich tot Hem keren en niet zouden
omkomen. De verdraagzaamheid leidt ze tot bekering.
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“En zij hebben geweigerd te horen, en niet gedacht aan Uw
wonderen, die Gij bij hen gedaan hadt, en hebben hun nek
verhard, en in hun wederspannigheid een hoofd gesteld, om
weder te keren tot hun dienstbaarheid. Doch Gij, een God van
vergevingen, genadig en barmhartig, lankmoedig, en groot
van weldadigheid, hebt hen evenwel niet verlaten.”
4

(Rom.2:4) In de dagen van Noach wachtte Zijn
lankmoedigheid.
Terwijl
Noach
de
mensen
waarschuwde voor wat komen zou. (1Petr.3:20)
Hoeveel lankmoedigheid heeft God niet opgebracht
voor Israël, het opstandige volk? En in onze dagen is
God lankmoedig voor een opstandige ongelovige
wereld. “De Heer vertraagt de belofte niet zoals
sommigen het voor traagheid houden, maar Hij is
lankmoedig over u, daar Hij niet wil dat iemand
verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen.”
(2Petr.3:9)
Wat een genade, de liefde van God te kennen!
Verheugt ons hart zich niet bij de gedachte dat God
liefde is? Als dat zo is: “Weest dan navolgers van God,
als geliefde kinderen, en wandelt in liefde, zoals ook
Christus ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft
overgegeven als een offerande en een slachtoffer voor
God tot een welriekende reuk.” (Ef.5:1,2) “Hieraan
zullen allen weten dat u mijn discipelen bent, als u
liefde onder elkaar hebt.” (Joh.13:35)
God is heilig en rechtvaardig. De heiligheid van God
drukt Zijn absolute scheiding uit van het kwaad. Van
alles, wat niet naar zijn natuur is. Die heiligheid wordt
in veel plaatsen in de Schrift verkondigd. “Ik, de
HEERE, uw God, ben heilig!” (Lev.19:2) “de HEERE,
onze God, is heilig.” (Ps.99:3,5,9) “de heiligheid is Uw
huize sierlijk, HEERE!” (Ps.93:5)
Jesaja hoort in de tempel de serafins tot elkaar roepen.
“Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heerscharen!”
(Jes.6:3)
Johannes hoort in de hemel de vier dieren herhalen:
“Heilig, heilig, heilig, Heer, God de Almachtige.”
(Op.4:8)
Er staat dan ook geschreven: “Gij zijt te rein van ogen,
dan dat Gij het kwade zoudt zien” (Hab.1:13) Dat is
een heel ernstig woord dat in staat is tot ons geweten te
spreken. Daarom worden de gelovigen opgeroepen
heilig te zijn in heel hun gedrag. (1Petr.1:15,16 16 )
Heilig zijn wil zeggen: afgezonderd van het kwaad en
toegewijd aan God. Israël was een heilig volk. God had
het uitverkoren en afgezonderd van andere volken om
Hem te kennen en te dienen. “En gij zult Mij heilig
zijn, want Ik, de HEERE, ben heilig; en Ik heb u van de
volken afgezonderd, opdat gij Mijns zoudt zijn.”
(Lev.20:26) Ze moesten zich dan ook onthouden van
afgoderij en van alle dingen die de Heer onrein had
verklaard. God had daarom tegen hun gezegd: “Gij zult
heilig zijn, want Ik, de HEERE, uw God, ben heilig!”
(Lev.19:2) Alle voorwerpen voor de dienst in de
tabernakel waren heilig. Zij waren Hem toegewijd en
mochten niet voor een ander doel worden gebruikt. Nu
zijn hun, die in de Heer Jezus geloven, ook heilig,
afgezonderd voor de dienst van God. Daarom wordt
hun bevolen zich van het kwaad af te zonderen. Laten

we eens nagaan, wat ons hierover wordt gezegd. Op de
eerste plaats zegt Paulus tot de gelovigen in Rome, dat
zij geroepen heiligen zijn. Dat wil zeggen dat God ze
heeft geroepen om voor Hem te zijn. (Rom.1:7) Paulus
schrijft tot de Efeziërs dat God ons “heeft uitverkoren
opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem
in de liefde.” (Ef.1:4) Op een andere plaats zegt hij:
“Onze Heer Jezus Christus, die Zichzelf heeft gegeven
voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit de
tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God
en Vader.” (Gal.1:4) Dat wil zeggen dat Hij ons heeft
afgezonderd van de boze wereld die ons omringt. Aan
Titus schrijft Paulus: “onze grote God en Heiland,
Jezus Christus, die Zichzelf voor ons gegeven heeft,
opdat Hij ons van alle wetteloosheid verloste en
Zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede
werken.” (Tit.2:14)
Maar, omdat God de gelovigen op die manier heeft
afgezonderd en omdat de Heer Jezus ze heeft
vrijgekocht, begrijpen we, dat wij zorg moeten dragen
om van het kwaad gescheiden te zijn en te blijven in
ons hele gedrag. “Jaagt naar vrede met allen en naar
de heiliging zonder welke niemand de Heer zal zien,”
(Hebr.12:14) Paulus schrijft aan de Korinthiërs die zich
lieten meeslepen in de afgodische wereld, te midden
waarvan zij leefden: “Daarom, gaat weg uit hun
midden en scheidt u af, zegt de Heer, en raakt niet aan
wat onrein is,” (2Kor.6:17) “de heiligheid volbrengen
in de vrees van God.” (2Kor.7:1) Hoe belangrijk is het
voor ons die de Heer toebehoren zich af te zonderen
van het kwaad. Ons te onthouden van lichtzinnige
gesprekken. 17 Laten we het lezen van slechte boeken
vermijden. Het vult de verbeelding met dwaze,
nutteloze en onreine dingen. Laten we in ons leven
alles uit de weg gaan wat ons besmet. Niet alleen in
wat we zien, maar ook wat in het verborgen gebeurt.
God is heilig. Hij ziet en hoort ons. Laten wij niet op
de een of andere manier Zijn heiligheid beledigen. Het
word zegt dat “ieder die deze hoop op Hem heeft,
reinigt zich zoals Hij rein is.” (1Joh.3:3)
Een ander kenmerk van God is de gerechtigheid. Dat
verklaart de Schrift op veel plaatsen.
“God is waarheid, en is geen onrecht; rechtvaardig en
recht is Hij.” (Deut.32:4)
“O HEERE, God van Israel! Gij zijt rechtvaardig;
want wij zijn overgelaten ter ontkoming, als het is te
dezen dage. Zie, wij zijn voor Uw aangezicht in onze
schuld; want er is niemand, die voor Uw aangezicht
zou kunnen bestaan, om zulks.” (Ezra 9:15)
“De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en
goedertieren in al Zijn werken.” (Ps.145:17

17

16

“maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, ook
zelf heilig in al uw wandel; want er staat geschreven:' Weest
heilig, want Ik ben heilig'.
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“Maar laat hoererij en alle onreinheid of hebzucht onder u
zelfs niet genoemd worden, zoals het heiligen past, alsook
oneerbaarheid, en zotte praat of lichtzinnige taal, die niet
gepast zijn, maar veeleer dankzegging.” (Ef.5:3,4)
5

“want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn
werken, die Hij gedaan heeft, dewijl wij Zijner stem
niet gehoorzaamden.” (Dan.9:14)
“Groot van raad en machtig van daad; want Uw ogen
zijn open over alle wegen der mensenkinderen, om een
iegelijk te geven naar zijn wegen, en naar de vrucht
zijner handelingen.” (Jer.32:19)
De gerechtigheid bestaat hierin dat men een ieder geeft
naar wat hem toekomt. God is hierin rechtvaardig,
soeverein rechtvaardig. Hij oordeelt “zonder aanzien
des persoons oordeelt.” (1Petr.1:17) Hij zal een ieder
geven naar zijn werken. (Rom.2:6-11) Hij handelt ten
opzichte van iedereen naar de volmaaktheid van Zijn
natuur.
God laat de rechtvaardige niet met de onrechtvaardige
sterven. Hij houdt de schuldige niet voor onschuldig.
Hij de rechter van de hele aarde doet gerechtigheid.
(Gen.18:25 18 ; Ex.34:7 19 ) De mens wordt geroepen
om rechtvaardig te zijn. Net zoals hij geroepen is om
heilig te zijn. De gerechtigheid bij de mens tegenover
zijn naaste is hem te geven wat hij hem verschuldigd is.
Zijn naaste geen enkel ongelijk te doen in de
verschillende betrekkingen. De gerechtigheid van de
mens tegenover God is, dat hij zo is, als God hem wil
hebben. Dat hij doet wat God hem beveelt. In dat
opzicht is er, in het een of het ander, geen
gerechtigheid, in één enkel mens. (Rom.3:10 20 ,23 21 )
Allen hebben kwaad gedaan en hebben gewandeld in
ongerechtigheid en ongehoorzaamheid tegenover God.
God moet naar zijn gerechtigheid dus de mens
veroordelen. Het duidelijkste bewijs van de
ongerechtigheid van de mens is: De Heer Jezus
Christus, de geliefde Zoon van God is in de wereld
gekomen. Volmaakt rechtvaardig en heilig en heeft Hij
hier al de goedheid van God geopenbaard. Maar in
plaats van aangenomen te worden door de mensen, is
Hij de enige rechtvaardige, verworpen en veroordeeld
tegen alle gerechtigheid in. Want Hij had niets
onbehoorlijks gedaan zei de bekeerde rover.
(Luk.23:41) En Pilatus, de onrechtvaardige rechter,
terwijl hij Hem overleverde om gekruisigd te worden,
erkende dat hij in Hem geen doodsschuld had
gevonden. (Luk.23:14) Wat heeft God toen gedaan?
Hij heeft Zijn gerechtigheid geopenbaard door Christus
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“Het zij verre van U, zulk een ding te doen, te doden den
rechtvaardige met den goddeloze! dat de rechtvaardige zij
gelijk de goddeloze, verre zij het van U! zou de Rechter der
ganse aarde geen recht doen?”

op te wekken. Hem een plaats te geven aan Zijn
rechterhand in de heerlijkheid en tegelijkertijd heeft Hij
de wereld veroordeeld. Dat wil ook het woord van de
Heer Jezus zeggen: “En als Die (de Heilige Geest) is
gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en
van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij
in Mij niet geloven; en van gerechtigheid, omdat Ik
naar de Vader heenga en u Mij niet meer aanschouwt;
en van oordeel, omdat de overste van deze wereld is
geoordeeld.” (Joh.16:8-11) De uitstorting van de
Heilige Geest op de discipelen, op de Pinksterdag, met
wondertekenen, die daar mee tezamen gingen, was het
bewijs, dat God in Zijn gerechtigheid de mens in
heerlijkheid had opgenomen, die, verworpen door de
wereld, heel Gods wil had volbracht. En die zelfde
gerechtigheid veroordeelde de wereld.
Wat zou er van ons zondaars geworden zijn, als God
daar opgehouden had? Maar Zijn gerechtigheid wordt
op een andere manier geopenbaard. Door de zondaar te
redden, die in de Heer Jezus gelooft. Paulus leert ons
dat door deze woorden: “Want allen hebben gezondigd
en komen te kort aan de heerlijkheid van God,” – dat
is onze natuurlijke toestand – “en worden om niet
gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing
die in Christus Jezus is. Hem heeft God gesteld tot een
genadetroon door het geloof, in zijn bloed,” – dat is het
heil, zijn bron, zijn middel. Hij die het volbrengt en hoe
men het krijgt. Dat wil zeggen door het geloof. – “tot
betoning van zijn gerechtigheid wegens het voorbij
laten gaan van de zonden die tevoren hadden
plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van
God;” – Omdat God het zoenoffer van Christus voor
ogen had, had God in Zijn gerechtigheid ge getrouwen
verdragen en gered, die leefden voor de komst van de
Heiland. Daarna wordt gezegd: – “tot betoning van
zijn gerechtigheid in de tegenwoordige tijd, opdat Hij
rechtvaardig is en hem rechtvaardigt die op grond van
geloof in Jezus is.” (Rom.3:23-26)
Omdat Christus op een volkomen wijze heeft voldaan
aan alle rechten van goddelijke gerechtigheid door het
lijden en sterven op het kruis en daar de straf heeft
gedragen die de zonde eist. Toont nu God Zijn
gerechtigheid als Hij niet veroordeelt maar
rechtvaardigt en elke zondaar redt die in Jezus gelooft.
Dat is de wonderlijke gerechtigheid van God. God is
rechtvaardig als Hij Jezus in de hemel opneemt. God is
rechtvaardig, als Hij hem redt die Hem beledigd heeft,
maar die het geloof in Jezus heeft, en Hij geeft hem de
vrede en een plaats in de hemel. (Rom5:1,2 22 ) Van een
schuldig zondaar maakt God een gerechtvaardigd
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“Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, Die de
ongerechtigheid, en overtreding, en zonde vergeeft; Die den
schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de
ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, en aan de
kindskinderen, in het derde en vierde lid.”
20

“Er is geen rechtvaardige, ook niet een”

21

“Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de
heerlijkheid van God.”
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22
“Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben
vrede met God door onze Heer Jezus Christus, door Wie wij
ook de toegang verkregen hebben door het geloof tot deze
genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop op de
heerlijkheid van God.”
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mens, die het oordeel niet meer hoeft te vrezen.
(Rom.8:1 23 )
Maar Hij zal op een verschrikkelijke manier Zijn
gerechtigheid tonen, door iedereen te veroordelen, die
het evangelie veracht hebben en niet in de Heer Jezus
hebben willen geloven. Zij zullen de straf van een
eeuwig verderf ondergaan. (2Thes.1:6-9 24 )
Gelukkig zij die in de Heer Jezus geloven, die door het
geloof gerechtvaardigd zijn en bekleed zijn met de
gerechtigheid van God!

23
“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus
Jezus zijn;”
24
“daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u
verdrukken, verdrukking te vergelden, en aan u die verdrukt
wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus van
de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur,
als Hij wraak brengt over hen die God niet kennen en over
hen die het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen.
Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van
het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn
sterkte,”
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