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De ene ware God 

God openbaart Zichzelf in Zijn Woord. Verschillende uitdrukkingen laten ons iets 
van Hem zien en van Zijn verbinding 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 leert in dit opzicht. In de eerste plaats weten we dat de Bijbel 
overal de eenheid van God verkondigt. De Schrift leert ons ook dat er niet vele 
goden kunnen zijn. Omdat al snel na de zondvloed de afgoderij zich op aarde 
verspreidde, koos God één man, Abraham. Zijn voorouders waren ook 
afgodendienaars (Joz. 24:2), maar hij zou de stamvader van het volk Israël worden. 
Dat volk moest de kennis van de ware God op aarde bewaren en Zijn woorden 
vasthouden. Israël is Gods volk en Hij, de éne ware God, is hun Heere.  

Hij herinnert hen voortdurend hieraan en waarschuwt hen voor de afgoderij. 
‘Luister, Israël! de HEERE, onze God, de HEERE is één' (Deut. 6:4). ‘Aan ú is dat getoond 
(...), namelijk de wonderen in Egypte, (...) opdat u zou weten dat de HEERE God is, 
niemand anders dan Hij alleen’ (Deut. 4:35). De profeten herhalen het dikwijls voor 
de Israëlieten, omdat die ook steeds geneigd zijn tot afgoderij (Ps. 86:10; Jes. 44:6, 
8; 46:9). Het Nieuwe Testament zegt ons ook: ‘God is één’ (1 Tim. 2:5; 1 Kor. 8:4). 
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De enige God bestaat in Zichzelf. Wie zou Hem, de Schepper van alle dingen, 
geschapen kunnen hebben? Hij bestaat van alle eeuwigheid en Hij leeft tot in alle 
eeuwigheid (Openb. 4:9). Dat betekent de naam die Hij aanneemt als Hij met Mozes 
spreekt: ‘En God zei tegen Mozes: IK BEN DIE IK BEN. Ook zei Hij: Dit moet u tegen 
de Israëlieten zeggen: IK BEN heeft mij naar u toe gezonden’ (Ex. 3:14). Dat betekent 
ook de uitdrukking uit Jesaja 44:6 – ‘Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten 
Mij is er geen God’. 

De Schrift leert ons ook wat de natuur van God is. ‘God is een geest’, zegt de Heere 
Jezus in Johannes 4:24. Dat houdt in dat Hij absoluut onderscheiden is van het 
stoffelijke, dat door Hem geschapen is. Als de Bijbel ons spreekt over Zijn arm, Zijn 
hand, Zijn oor of Zijn ogen, dan zijn dat beelden om ons te laten begrijpen dat Hij 
handelt, hoort, ziet en kent. De psalmdichter zegt: ‘Zou Hij Die het oor plant, niet 
horen? Zou Hij Die het oog vormt, niet zien?’ (Ps. 94:9). 

Zijn heerlijkheid 

God bezit eigenschappen en volmaaktheden die Hem alleen toebehoren, die Hem 
als God kenmerken. Het zijn de verschillende stralen van Zijn heerlijkheid in 
verbinding met het schepsel. De Bijbel verkondigt die dikwijls. En als de Bijbel ons 
de grootheid van God laat zien, worden we uitgenodigd om Hem te aanbidden: 
‘Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot, U bent met majesteit 
en glorie bekleed’ (Ps. 104:1). Dat is de uitroep van koning David. God is oneindig 
in heel Zijn wezen, en daarin zien we Zijn grootheid. Er is niets wat Hem kan 
beperken. Hij is oneindig in Zijn bestaan. Hij is er en zal er altijd zijn. Zijn verstand 
is ook oneindig: ‘Onze HEERE is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk’ 
(Ps. 147:5). ‘Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de HEERE, 
de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen 
doorgronding van Zijn inzicht’ (Jes. 40:28). Wat is het grootste menselijke genie 
begrensd ten opzichte van God! Paulus spreekt over dit verstand en 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). 

Aan dit verstand en Zijn onbegrensde wijsheid moeten we de alwetendheid en de 
alomtegenwoordigheid toevoegen. Niets ontsnapt aan Zijn kennis, omdat Hij overal 
is en alles peilt. De psalmdichter beschrijft dit op een aangrijpende wijze: ‘HEERE, U 
doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre 
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mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen 
vertrouwd. Als is er nog geen woord op mijn tong, zie, HEERE, U weet het alles. U 
sluit mij in van achter en van voren,  U legt Uw hand op mij. Dit kennen – het is mij 
te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw 
aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, U bent daar; of legde ik mij 
neer in het dodenrijk, zie, U bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik 
aan het einde van de zee, ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand  mij 
vasthouden. Zei ik: Ja, duisternis zal mij opslokken – dan is de nacht een licht om mij 
heen. Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als 
de dag, de duisternis is als het licht’ (Ps. 139:1-12). 

Dat is de alomtegenwoordigheid van God. Laat het tot je doordringen dat God je 
overal en altijd ziet en alles weet wat je denkt, zegt of doet. ‘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 
ook de almacht aan God toe. De Almachtige is één van de namen van God. De 
schepping is een daad van goddelijke almacht. De opstanding van de Heere Jezus is 
er ook één (Ef. 1:19-20). Evenals Hij in Zijn almacht alle dingen uit het niets heeft 
gemaakt, heeft Hij door die macht de aarde door de zondvloed vernietigd. Deze 
macht zal aan het einde de tegenwoordige aarde en hemel teniet doen, om een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde te scheppen (2 Petr. 3:5-7; 10, 13). 

Alle wonderen zijn daden van deze soevereine macht, die zich heeft geopenbaard 
in het oude Egypte, toen God de farao met plagen heeft geslagen, toen Hij Israël 
door de Rode Zee liet gaan en het volk met het manna heeft gevoed, 40 jaar lang 
in de woestijn. De Zoon van God liet deze almacht zien in zijn goedheid. Hij heeft 
zieken genezen, melaatsen gereinigd en doden opgewekt. En nu maakt de 
goddelijke almacht, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ons levend met 
Christus. Hij wekt ons met Hem op en doet ons met Hem zitten in de hemelse 
gewesten. Deze almacht ontrukt ons aan de macht van de satan en brengt ons over 
in het koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Ef. 2:1-6; Kol. 1:13). Wat een geluk dat 
God zo Zijn almacht heeft willen tonen in liefde en genade ten opzichte van ons. Hij 
heeft ons daardoor gered en ons een plaats bij Hem gegeven met Zijn geliefde 
Zoon. 

God, oneindig in verstand, in kennis en in macht, is het ook in de wijsheid. De 
wijsheid heb ik genoemd toen ik sprak over Zijn verstand. De hoogste wijsheid komt 
voort uit de volmaakte kennis die Hij van alle dingen heeft. ‘Die vanaf het begin 
verkondigt wat het einde zal zijn’ (Jes. 46:10). Hij beveelt en regelt alles in goede 
orde. Hij stelt alles en iedereen op zijn plaats, in verbinding met Hemzelf en andere 



 

 

4 

wezens. Hij bestuurt alles op een volmaakte manier om het doel te bereiken dat Hij 
Zichzelf heeft gesteld. ‘Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is 
wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid’ (Jes. 28:29). Hij is ‘de alleen wijze God’ 
(Rom. 16:27). 

Gods wijsheid is niet alleen in de schepping geopenbaard, zoals de psalmdichter 
zegt: ‘Hoe groot zijn Uw werken, HEERE, U hebt alles met wijsheid gemaakt, de aarde 
is vol van Uw rijkdommen (Ps. 104:24). ‘Hij maakte de aarde door Zijn kracht, 
grondvestte de wereld door Zijn wijsheid, Hij heeft de hemel door Zijn inzicht 
uitgespannen’ (Jer. 10:12). De wijsheid wordt getoond in Zijn wegen met Israël, 
zoals de apostel leert in Romeinen 11:26: ‘Zo zal heel Israël behouden worden’. Ze 
schittert op een heerlijke manier, die de wijsheid van de wereld beschaamd doet 
staan, in het verlossingswerk dat door de Gekruisigde is volbracht (1 Kor. 1:20-24). 
Het doel is: ‘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). De gemeente is samengesteld uit alle ware gelovigen – Jood of heiden – 
bijeengebracht en gezegend vanaf de Pinksterdag tot de tweede komst van de 
Heere Jezus. Gods wijsheid bestuurt en leidt alle dingen en doet ze meewerken ten 
goede voor hen die God liefhebben (Rom. 8:28). Wat een rust geeft het, als je weet 
dat alles geleid wordt door de wijsheid en de goedheid van God! 

Het Woord van God laat ook andere wezenskenmerken van God zien. Het zegt ons 
dat Hij Dezelfde is, d.w.z. dat Hij onveranderlijk is. Hij verandert niet in Zijn wezen 
en ook niet in Zijn raadsbesluiten. ‘Ik ben Dezelfde’, zo zegt de Heere (Jes. 41:4; 
43:10). ‘U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw 
handen. Die zullen vergaan, maar U zult standhouden; zij zullen alle verslijten als 
een kleed. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. Maar U 
blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen’ (Ps. 102:26-28). Daarom wordt 
tegen ons gezegd: ‘God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij 
ergens berouw over hebben zo. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj 
spreken en het niet gestand doen?’ (Num. 23:19). En ook: ‘de genadegaven en de 
roeping van God zijn onberouwelijk’ (Rom. 11:29). Er staat ook dat God de Vader 
van de lichten is, 'bij Wie geen verandering is of schaduw van omkering’ (Jak. 1:17). 
We kunnen met zekerheid zeggen dat God niet kan veranderen in Zijn 
raadsbesluiten van genade. Maar wat gezegd wordt tegen de opstandige zondaar, 
zal met dezelfde zekerheid worden uitgevoerd. 

God, Die een geest is, wordt ook de onzienlijke God genoemd. Daar zijn veel teksten 
over: ‘Niemand heeft ooit God gezien’ (Joh. 1:18; 1 Joh. 4:12). Christus is 'het beeld 
van de onzichtbare God’ (Kol. 1:15; 1 Tim. 1:17). ‘Hij die alleen onsterfelijkheid 
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heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan’ 
(1 Tim. 6:16). Maar dit wil niet alleen zeggen dat onze lichamelijke ogen Hem niet 
kunnen zien. Het betekent ook wij Hem niet kunnen leren kennen, als Hij Zichzelf 
niet openbaart. En gezegend zij Zijn Naam: Hij heeft Zichzelf geopenbaard door 
Jezus Christus, Zijn geliefde Zoon. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren 
Zoon, Die in de schoot van de Vader is, heeft Hem verklaard. Alle genade stroomt 
ons toe door onze Heiland, Hij is de aanbidding eeuwig waard. 

God is liefde 

Hoe kostbaar is het dat God in Zijn Woord zegt Wie Hij is: God is liefde. Wij, die 
slecht zijn, kunnen zelf nooit ontdekken dat God liefde is, maar Hij zegt het ons en 
geeft hiervoor duidelijke bewijzen. De liefde heeft altijd een voorwerp. Het hoogste 
Voorwerp van de liefde van God is de Heere Jezus, Zijn eniggeboren Zoon. Hij wordt 
genoemd 'de Zoon van Zijn liefde' (Kol. 1:13). Tweemaal verklaart God dat Hij Zijn 
geliefde Zoon is, namelijk bij Zijn doop en bij de verheerlijking op de berg (Matt. 
3:17; 17:5). De Heere Jezus zegt vaak: ‘de Vader heeft de Zoon lief’; ‘Mijn Vader 
heeft Mij lief’ (Joh. 3:35; 5:20; 10:17; 15:9). Van alle eeuwigheid heeft de Vader Zijn 
Zoon tot voorwerp van Zijn liefde gemaakt. Zoals de Heere Jezus zegt in het 
kostbare gebed dat Hij tot Zijn Vader richt, voordat Hij Zijn geliefde discipelen 
verlaat: ‘U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld’ (Joh. 17:24). 

Jezus is de volmaakte Persoon, Die de liefde van God waardig is. Maar God heeft 
anderen willen hebben aan wie Hij Zijn liefde kon bewijzen. Wie heeft Hij daartoe 
uitgekozen? Niet zuivere en vlekkeloze wezens, maar arme zondaars die Hem 
beledigd hebben, die Zijn vijanden waren (Rom. 5:6, 8, 10). Zo zijn wij van onszelf; 
en toch heeft Hij ons, onwaardigen, liefgehad. En het hoogste bewijs van Zijn liefde 
is dat Hij Zijn Zoon, de Zoon van Zijn liefde, gegeven heeft om ons te redden en het 
eeuwige leven te geven. Hij heeft ons tot Zijn kinderen gemaakt en Hij wil ons voor 
altijd bij Hem hebben 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 heeft’ (Joh. 3:16).  

Johannes, de geliefde discipel van de Heere 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’ (1 Joh. 4:9-10). Paulus verklaart ook: ‘Maar God 
bevestigt Zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog 
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zondaars waren’ (Rom. 5:8). Is dat niet iets wat ons hart raakt? Wij hebben lief 
degenen die ons liefhebben, en die onze liefde en genegenheid waard zijn. God 
heeft zondaars liefgehad, onrein en hatelijk als we zijn (Tit. 3:3-7). Wij kunnen wel 
zeggen met het lied: ‘O, welk een liefde.’ 

En dat is nog niet alles. Wanneer wij in de Heer Jezus geloven, krijgen wij het 
eeuwige leven. God maakt van ons Zijn kinderen door Zijn liefde. Johannes zegt 
daarover: ‘Zie, welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van 
God genoemd zouden worden. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God’ (1 Joh. 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 kunnen wij er heel zeker van zijn. Wij worden 
bemind, zoals de Heer Jezus is bemind; en wij noemen God: Abba, Vader (Joh. 
17:23; Rom. 8:15). Niets kan die liefde veranderen of verzwakken, en niets kan ons 
ervan scheiden (Rom. 8:38-39). Hierdoor heeft een kind van God geen enkele angst 
voor het oordeel, want de volmaakte liefde drijft de vrees uit (Joh. 4:17-18). Het is 
kostbaar te weten en te ervaren dat God liefde is! We kunnen in Zijn armen rusten, 
zoals een kind bij zijn moeder. 

De Heere Jezus heeft ons de liefde van God doen kennen. ‘Niemand heeft ooit God 
gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem 
verklaard’ (Joh. 1:18). ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’ (Joh. 14:9). Hij 
heeft de liefde van God geopenbaard, toen Hij in de wereld kwam; en daarna 
gedurende Zijn hele leven, door Zijn werken van goedheid, barmhartigheid, 
medelijden en genade. En ten slotte op het kruis, waar Hij gestorven is om onze 
zonden weg te nemen. Hij heeft Zijn discipelen liefgehad (Joh. 15:9; 13:1). Hij heeft 
ons zo lief, dat Hij Zijn bloed gestort heeft om ons van onze zonden te wassen 
(Openb. 1:5). Hij zal ons altijd liefhebben (Rom. 8:35). De liefde van de Heere Jezus 
is oneindig. Niemand kan die peilen. Ze gaat alle kennis te boven (Ef. 3:19). Zo is 
Christus de uitdrukking van de liefde van de Vader, want Hij en de Vader zijn één 
(Joh. 10:30).  

Brandt ons hart niet binnen in ons, als wij spreken over de grote liefde van de Heer 
Jezus voor ons, zoals bij de Emmaüsgangers? (Luk. 24:32). Laten wij ook zeggen: 
‘Wij hebben [Hem] lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’ (1 Joh. 4:19). Het 
getuigt van grote hardheid, als wij Hem niet liefhebben, Die ons zo heeft liefgehad. 

De liefde van God openbaart zich op verschillende manieren, afhankelijk van de 
toestand en de behoeften van hen die deze liefde ervaren. De genade, die door 
Jezus Christus geworden is (Joh. 1:17), is de liefde ten opzichte van schuldige en 
verloren schepselen. Door genade zijn wij behouden (Ef. 2:5, 8). En wij worden ‘om 



 

 

7 

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 wensen de apostelen genade toe 
aan hen, aan wie ze schrijven. 

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 wordt bewezen aan arme zondaars, die vergeving nodig hebben, maar 
er geen recht op hebben (Neh. 9:17). Medelijden is liefde voor hen die lijden. De 
Heere is vol genegenheid en ontfermend, zegt Jakobus 5:1. En vaak wordt de Heere 
Jezus in de evangeliën bewogen door medelijden: voor de arme weduwe die haar 
enige zoon had verloren (Luk. 7:13); voor de melaatse die zich aan Zijn voeten wierp 
(Mark. 1:41); en ook voor het hongerige volk dat hij niet zo naar huis wilde sturen, 
opdat ze onderweg niet zouden bezwijken (Mark. 8:1-3). Is het niet heerlijk zo’n 
God van genade, goedheid, barmhartigheid en medelijden te kennen? Een God, die 
ons zo teer bemint en die wij helemaal kunnen vertrouwen? 

De liefde van God blijkt ook door Zijn grote volharding. Hij noemt Zichzelf ‘de God 
van de volharding’ (Rom. 15:5). Die openbaart zich hierin dat Hij de zondaars 
verdraagt, hen waarschuwt en vermaant, opdat zij zich tot Hem bekeren en niet 
zouden omkomen. Zijn goedheid leidt hen tot bekering (Rom. 2:4). In de dagen van 
Noach wachtte Hij in Zijn lankmoedigheid, terwijl Noach de mensen waarschuwde 
voor wat ging komen (1 Petr. 3:20). Hoeveel lankmoedigheid heeft God niet 
bewezen aan Israël, het opstandige volk? En in onze dagen is God lankmoedig 
jegens 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’ (2 Petr. 3:9). 

Wat een genade de liefde van God te mogen kennen! Verblijden we ons niet bij de 
gedachte dat God liefde is? Als dat zo is, geldt ook: ‘Wees dan navolgers van God, 
als geliefde kinderen, en wandel 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 

Maar God is ook heilig en rechtvaardig. De heiligheid van God drukt Zijn absolute 
scheiding van het kwaad uit, van alles wat niet naar Zijn natuur is. De heiligheid 
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wordt in veel plaatsen in de Schrift genoemd. ‘Ik, de HEERE, uw God, ben heilig’ (Lev. 
19:2).’Heilig is Hij (...), want heilig is de HEERE, onze God’ (Ps. 99:3, 5, 9). ‘De 
heiligheid is een sieraad voor Uw huis, HEERE, tot in lengte van dagen’ (Ps. 93:5). 
Jesaja hoorde in de tempel de serafs tegen elkaar roepen: ‘Heilig, heilig, heilig is de 
HEERE van de legermachten; heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!’ (Jes. 6:3). 
Johannes hoorde in de hemel de vier levende wezens herhalen: ‘Heilig, heilig, 
heilig, Heere, God de Almachtige’ (Openb. 4:8). 

Er staat dan ook geschreven: ‘U bent te rein van ogen om het kwade aan te zien’ 
(Hab. 1:13). Dit is een ernstig woord, dat tot ons geweten moet spreken. Daarom 
worden de gelovigen ertoe opgeroepen heilig te zijn in hun hele gedrag (1 Petr. 
1:15-16). Heilig wil zeggen: afgezonderd van het kwaad en toegewijd aan God. 
Israël was een heilig volk. God had het uitverkoren en afgezonderd van de andere 
volken om Hem te kennen en te dienen. ‘U moet heilig voor Mij zijn, want Ik, de 
HEERE, ben heilig. Ik heb u van de volken afgezonderd om van Mij te zijn’ (Lev. 20:26). 
Zij moesten zich dan ook onthouden van afgoderij en van alles wat de Heere onrein 
had verklaard. God zei daarom tegen hen: ‘Heilig moet u zijn, want Ik, de HEERE, uw 
God, ben heilig’ (Lev. 19:2). Alle voorwerpen voor de dienst in de tabernakel waren 
heilig. Ze waren aan Hem gewijd en mochten niet voor een ander doel worden 
gebruikt.  

Nu zijn wij die in de Heere Jezus geloven, ook heilig en afgezonderd voor de dienst 
van God. Daarom moeten wij ons afzonderen van kwaad. Laten we eens nagaan 
wat ons hierover wordt gezegd. In de eerste plaats zegt Paulus tegen de gelovigen 
te Rome dat zij geroepen heiligen zijn. Dat wil zeggen dat God hen heeft geroepen 
om voor Hem te leven (Rom. 1:7). Paulus schrijft aan 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 
getrokken uit de boze wereld om ons heen. 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). 

Doordat God de gelovigen op die manier heeft afgezonderd, en de Heere Jezus ons 
heeft vrijgekocht, begrijpen we dat wij ervoor moeten zorgen van het kwaad 
gescheiden te zijn en te blijven in ons hele gedrag: ‘Jaag naar vrede met allen en 
naar de heiliging, zonder welke niemand de Heer zal zien’ (Hebr. 12:14). Paulus 
schreef aan de Korinthiërs, die zich lieten meeslepen in de wereld van de afgoden: 
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‘Daarom, ga weg uit hun midden en scheid u af, zegt de Heer, en raak niet aan wat 
onrein is’ (2 Kor. 6:17). Zij moesten ‘de heiligheid volbrengen in de vrees van God’ 
(2 Kor. 7:1). Hoe belangrijk is het voor ons die de Heer toebehoren, om ons af te 
zonderen van kwaad en lichtzinnige gesprekken te vermijden. Laten we het lezen 
van slechte lectuur ook 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 bij 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 
onteren. Het Woord zegt: ‘ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich zoals Hij 
rein is’ (1 Joh. 3:3). 

Een ander kenmerk van God is de gerechtigheid. Dat zien we in de Schrift op vele 
plaatsen: 

‘God is waarheid, en geen onrecht; rechtvaardig en waarachtig is Hij’ (Deut. 32:4). 

‘HEERE, God van Israël, U bent rechtvaardig; want er is ons gelegenheid tot 
ontkoming gelaten, zoals op deze dag. Zie ons voor Uw aangezicht in onze schuld, 
want er is niemand die hierom voor Uw aangezicht staande kan blijven’ (Ezra 9:15). 

‘De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, goedertieren in al Zijn werken’ (Ps. 
145:17). 

‘Want de HEERE, onze God, is rechtvaardig in al Zijn werken, die Hij gedaan heeft, 
aangezien wij naar Zijn stem niet geluisterd hebben’ (Dan. 9:14). 

‘Groot van raad en machtig van daad, want Uw ogen zijn open over alle wegen van 
de mensenkinderen, om eenieder te geven overeenkomstig zijn wegen en 
overeenkomstig de vrucht van zijn daden’ (Jer. 32:19). 

De gerechtigheid bestaat hierin, dat men eenieder geeft naar wat hem toekomt. 
Zoals God hierin soeverein rechtvaardig is. Hij oordeelt ‘zonder aanzien des 
persoons’ (1 Petr. 1:17). Hij zal ieder geven naar zijn werken (Rom. 2:6-11). Hij 
handelt ten opzichte van allen naar de volmaaktheid van Zijn natuur. God laat de 
rechtvaardige niet met de onrechtvaardige sterven. Hij houdt de schuldige niet 
voor onschuldig. Hij doet als Rechter van de hele aarde recht (Gen. 18:25; Ex. 34:7). 
De mens wordt ertoe geroepen rechtvaardig te zijn, net zoals hij ertoe geroepen is 
om heilig te zijn. Gerechtigheid bij de mens tegenover zijn naaste, is hem te geven 
wat hij hem verschuldigd is en zijn naaste geen enkel onrecht te doen in de 
verschillende verhoudingen die er zijn. De gerechtigheid van de mens tegenover 
God is, dat hij is zoals God hem wil hebben. Dat hij doet wat God hem beveelt. In 
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dat opzicht is er van onszelf geen gerechtigheid in ons, in geen enkel mens (Rom. 
3:10, 23). 

Wij hebben allemaal kwaad gedaan en wandelen in ongerechtigheid en 
ongehoorzaamheid tegenover God. God moet naar Zijn gerechtigheid de mens 
veroordelen. Het duidelijkste bewijs van de ongerechtigheid van de mens is wat hij 
met Christus heeft gedaan. De Heere Jezus Christus, de geliefde Zoon van God, is 
in de wereld gekomen. Volmaakt rechtvaardig en heilig heeft Hij hier beneden al 
de goedheid van God geopenbaard. Maar in plaats van aangenomen te worden 
door de mensen, is Hij, als de enige Rechtvaardige verworpen en veroordeeld, in 
strijd met het recht. Want Hij had niets onbehoorlijks gedaan, zei de bekeerde 
boosdoener (Luk. 23:41). En Pilatus, de onrechtvaardige rechter, erkende dat hij in 
Hem geen schuld vond die de doodstraf verdiende – terwijl hij Hem toch 
overleverde om gekruisigd te worden (Luk. 23:14).  

Wat heeft God toen gedaan? Hij heeft Zijn gerechtigheid getoond door Christus op 
te wekken uit de doden. Hij heeft Hem een plaats gegeven aan Zijn rechterhand in 
de hoge, en tegelijkertijd heeft Hij de wereld veroordeeld. Dat wil ook het woord 
van de Heere 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 Pinksterdag, 
en de tekenen die daarmee gepaard gingen, zijn het bewijs dat God in Zijn 
gerechtigheid de Mens die Zijn wil had volbracht en door de wereld was verworpen, 
in de heerlijkheid had opgenomen. En diezelfde gerechtigheid veroordeelt de 
wereld. 

De genadetroon 

Wat zou er van ons zondaars zijn geworden, als God toen gestopt was? Maar Zijn 
gerechtigheid wordt nu op een andere manier geopenbaard. Namelijk door de 
zondaar, die in de Heere Jezus gelooft, te redden. Paulus leert ons dit door de 
woorden: ‘Want allen hebben gezondigd en komen tekort 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, de bron en het 
middel ervan; 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 
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hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God’. Omdat God het 
zoenoffer van Christus heeft gegeven, kon Hij in Zijn gerechtigheid de getrouwen 
verdragen en redden, die vóór de komst van de Heiland hebben geleefd. 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 aspecten van Gods 
gerechtigheid, door de straf te dragen die de zonde vereiste door het lijden en 
sterven op het kruis, toont God nu Zijn gerechtigheid. Hij veroordeelt niet, maar 
rechtvaardigt en redt elke zondaar 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 degene redt die Hem had beledigd, maar die in Jezus gelooft; 
en Hij geeft hem vrede en een plaats in de hemel (Rom. 5:1-2). Van een schuldige 
zondaar maakt God een gerechtvaardigd mens, die het oordeel niet meer hoeft te 
vrezen (Rom. 8:1). Maar Hij zal op een vreselijke manier Zijn gerechtigheid tonen, 
door iedereen te veroordelen die het evangelie veracht heeft en niet in Christus 
heeft willen geloven. Zij zullen de straf van een eeuwig verderf ondergaan (2 Thess. 
1:6-9). Gelukkig zijn allen die in de Heere Jezus geloven, die door het geloof 
gerechtvaardigd zijn en bekleed zijn met de gerechtigheid van God! 
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