
Goede Vrijdag 19 april 2019 - Genade en Gerechtigheid

Zondag 7 april sprak ik over gerechtigheid - Gods gerechtigheid en onze gerechtigheid. Ik sprak 
toen ook over het verschil tussen genade en zegen. In beide gevallen gaat dat over iets dat wij van 
God ontvangen. Maar er is ook een groot verschil. Genade gaat over iets wat gratis is - in de zin dat 
wij daarvoor niets hoeven te betalen - dat wij daar niets voor hoeven te doen. En waarom is dat zo? 
Omdat Jezus Christus volledig heeft betaald - betaald zelfs met zijn leven. Hij was het volmaakte 
offer voor onze zonden, voor onze ongerechtigheid. En dat mogen we ontvangen zonder dat daar 
een tegenprestatie tegenover staat. Als wij ons met lege handen keren tot God, dan ontvangen we 
vergeving en herstel uit genade. 

Paulus legt dat principe heel helder uit. In de Romeinenbrief zegt hij: "Iedereen heeft gezondigd en 
ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een 
rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. - Hij is door God 
aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft." (Rom 3:23-25, 
NBV) Het was voor hem als Joodse schriftgeleerde een nieuwe ontdekking geweest.  Hij voegt er 
met name voor andere Joodse Christenen het volgende ter verduidelijking aan toe: "Kunnen wij ons 
dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet 
die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen 
dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven, en niet door de wet na te leven." (Rom 3:27-28, 
NBV) Als conclusie van dit onderwijsgedeelte in de Romeinenbrief zegt Paulus: "Wij zijn dus als 
rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer 
Jezus Christus." (Rom 5:1, NBV) Wij zijn gerechtvaardigd door de rechtvaardigheid van Jezus.

Dit komt ook zo mooi tot uitdrukking in lied 369 uit de Opwekkingsbundel: "Door Uw genade, 
Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het 
Lam." Dat is wat we vanavond in het bijzonder gedenken wanneer we het avondmaal vieren. Dat is 
het vieren van de genade. Wat geweldig dat we nu zomaar bij God kunnen komen - in zijn nabijheid
- zonder angst, zonder schaamte of schuld, zonder aarzeling maar met volle vrijmoedigheid!

Laten we een moment nemen om dit in gebed te brengen, om God hiervoor te bedanken en te eren. 
Om ons geloof uit te spreken als het gaat om het volbrachte werk van Jezus Christus en dit ook 
vrijmoedig en zonder aarzeling toe te eigenen voor onszelf.

Zondag 7 april liet ik de hiernaast staande dia zien 
met twee kolommen om het onderscheid tussen 
genade en zegen duidelijk te maken. Zegen is ook 
iets wat we ontvangen van God. Maar toch is dat 
van een heel andere orde. We zagen toen dat zegen 
in Gods Woord verbonden is met wat wij doen - met
hoe wij God gehoorzamen - hoe wij met zijn 
principes omgaan -  hoe wij met andere mensen 
omgaan - kortom, met onze gerechtigheid. En 
opeens is de term 'goede werken' terug en ook het 
woordje 'loon'. We krijgen het, maar het is niet 

gratis. Het is het loon van onze gerechtigheid. Zo lezen we in Jesaja 58: "Je goede werken zullen 
voor je uitgaan, en ik zal je dekken in de rug met al mijn majesteit." (vs 8, GNB) In de HSV 
vertaling staat daar: "Uw gerechtigheid zal voor u uit gaan en de heerlijkheid van de HEERE zal uw
achterhoede zijn." Het gaat hier om onze gerechtigheid en de goede werken die daarbij horen 
worden in Jesaja 58 heel concreet beschreven. Daarover spreekt ook Jakobus wanneer hij zegt: 
"Iemand kan dan wel beweren, mijn broeders en zusters, dat hij gelooft, maar als hij het niet toont 
door zijn daden, dan helpt het hem niets. Zal een dergelijk geloof hem soms redden? Veronderstel 



dat een man of vrouw in de gemeente geen kleren heeft en dagelijks honger lijdt. Wat helpt het dan 
als iemand van u tegen hen zegt: Het beste ermee! Kleed je warm en eet maar goed, maar hun niet 
geeft wat ze zo hard nodig hebben? Zo is het ook met het geloof; als het niet tot daden komt, is het 
op zichzelf genomen dood." (Jak 2:14-17, GNB) Er is dus sprake van iemand die gelooft en die dus 
uit genade gerechtvaardigd is - verzoend met God de Vader. Maar dan wordt op indringende wijze 
van deze gelovige verwacht dat hij of zij dat laat zien met hele concrete daden. En net als in Jesaja 
58 gaat het dan om wat wij doen met onze medemens, en in het bijzonder de zwakkere medemens.

Tim Keller heeft hierover een prachtig boek geschreven met als titel 'Ruim baan voor gerechtigheid'
en daarbij de veelzeggende subtitel 'rechtvaardig worden door Gods genade'. Soms leren Christenen
dat het concept 'genade' in het Nieuwe Verbond het oudtestamentische concept 'gerechtigheid' heeft 
vervangen. Zo van: toen moest je allerlei dingen doen, maar nu hoef je enkel te geloven. Dat is een 
dwaalleer en een onbijbels gedachtegoed. Tim Keller legt op weergaloze wijze uit dat juist het leren
kennen van Gods genade de beste en wellicht zelfs de enige motivatie is om werkelijk rechtvaardig 
te zijn en van harte recht te zoeken voor onze medemens, juist ook de kwetsbare en ja juist ook de 
zondige medemens. 

De Micha cursus - Het genade-recht van de ander.

We zijn in een aantal groepen begonnen met de Micha cursus. De kerntekst van deze cursus is de 
beroemde tekst uit Micha 6:8 - "Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de 
HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen 
met uw God." (HSV) Voor 'goedertierenheid' staat hier het Hebreeuwse woord 'chesed'. Dit duidt op
een innerlijke houding van genadevolle liefde. Het wordt soms met trouw vertaald. Maar dan gaat 
het om trouw in de zin van liefde die het niet opgeeft, ook als de ander het niet verdient. Het 
werkwoord 'recht doen' is het Hebreeuwse woord 'misjpat'. Dit woord wordt zo'n 200 keer gebruikt 
in de Bijbel. Dit is een veel actiever woord dan 'chesed' en is verbonden met onze daden, met wat 
we doen. Het heeft te maken met het recht zoeken, het recht verdedigen - en dan vooral in het 
belang van de ander - soms zelfs ten koste van jezelf. Het woord heeft veel te maken met onze 
moderne term 'gelijke behandeling'. Recht voor een ieder zonder aanziens des persoons.

We zagen eerder op een zondag een kort filmpje over dat woordje 'misjpat' (onder de naam 'justice' 
op de website  www.thebibleproject.com). In het filmpje worden al een paar teksten geciteerd, zoals
Psalm 146:7-9. Ik zal er nog een paar geven: "Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát
is God in Zijn heilige woning; een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst, Die gevangenen 
uitleidt in voorspoed." (Psalm 68:6-7, HSV) "Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, Die 
de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling 
liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte." (Deut 10:18-19, HSV) 
Duidelijk is hier dat 'recht doen' kenmerkend is voor God Zelf en dat dit voortkomt uit zijn 
Vaderhart, zijn 'chesed', zijn goedertierenheid.

Duidelijk is ook dat Hij wil dat dit zo ook kenmerkend is voor ons. Op vele plaatsen in de Bijbel 
wordt ons dit als een duidelijke opdracht gegeven: "Dit zegt de HEER van de hemelse machten: 
Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en 
ook geen vreemdelingen en armen." (Zacharia 7:9-10, NBV) In de volgende tekst gaat het nog een 
stapje verder - niet alleen zelf zorgzaam en goed zijn, maar ook actief het recht zoeken van de 
kwetsbare medemens: "Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten. 
Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht." (Spreuken 31:8-9, NBV) 
Het woord 'misjpat' heeft dus bijna een juridische betekenis. Het goede voor de ander is geen 
liefdadigheid - uit de goedheid van ons hart maar verder geheel spontaan en vrijwillig. Nee, het 
komt weliswaar voort uit een goed en zorgzaam hart, maar het is ook het recht van de ander - en dus
iets wat we die ander niet mogen onthouden.



Deze misjpat is als het ware 'corrigerende gerechtigheid'. Dit zien we bijvoorbeeld in Job 29:12-17 -
"Want ik bevrijdde de ellendige die om hulp riep, en de wees die geen helper had. De zegen van 
hem die verloren ging, kwam over mij; en het hart van de weduwe deed ik vrolijk zingen. Ik 
bekleedde mij met gerechtigheid, en die bekleedde mij; mijn recht was als een mantel en een 
tulband. Voor de blinde was ik als ogen, en voor de kreupele was ik als voeten. Ik was een vader 
voor de armen, en de aanklacht die ik niet kende, onderzocht ik. Ik brak de hoektanden van wie 
onrecht deed, en rukte de prooi uit zijn tanden." (HSV) Job zegt: ik schoot te hulp, ik zocht zelfs 
actief het recht van de ander - zonder dat ik zelf deel had aan deze ongerechtigheid. Misschien heeft
iemand nu een kort getuigenis van hoe jij in een situatie te hulp schoot voor een ander?

In Kol 1:15-20 schrijft Paulus: "Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de 
schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het 
onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong 
is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn: in hem heeft heel de volheid willen 
wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de 
hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis." Een prachtige lofzang over Jezus. 
Duidelijk is ook dat het verzoeningswerk van Jezus niet enkel gaat over het vergeven van onze 
zonden, maar dat het Gods doel is dat hierdoor alles - de hele schepping zal worden hersteld.

Goed om een moment te nemen voor gebed. Laat God dan tot je hart spreken. Zoals de tekst van 
lied 681: "Raak mijn hart met wat U raakt". Wellicht brengt Hij bij jou nu al in gedachten mensen 
of situaties waar jij weet van hebt, waar jij toeschouwer was, maar waar jij mogelijk actief te hulp 
kunt schieten of recht kunt (helpen) zoeken voor die ander, vooral die kwetsbare ander. Lied 471 is 
ook zo mooi: "Heer, raak mijn hart aan, maak mij bereid uw pijn te voelen om wie er lijdt, uw 
tranen te huilen, bewogen te zijn; o, kom raak mijn hart aan, Heer, maak mij bereid."

Frans Blok


