Zondag

Heidelbergse catechismus -

God is liefde, schrijft Johannes
in 1 Johannes 4,8-9. Gods
Zoon werd een mens van vlees
en bloed. Maar waarom is dát
liefde? Wat betekent Gods
liefde?
Gods
liefde
is
rechtvaardig,
barmhartig
én
genadig.
Rechtvaardig
God kijkt vanuit de hemel naar de
mensen om te zien of er één
verstandig is, één die God zoekt.
Allen zijn afgegleden…’ zegt Psalm
14 (en 53). Dan kun je vragen:
Maar als de zaken er dan zo
voorstaan, is het dan wel eerlijk als
God van ons eist dat we zijn wet
volbrengen. We kunnen het
immers niet meer? Gaat God wel
eerlijk met ons om?
Om Adam en Eva’s liefde vrij te
laten zijn en niet gedwongen, gaf
God hun de boom van kennis van
goed en kwaad. Daarvan mochten
ze niet eten. De kennis van goed
en kwaad moesten ze aan God
overlaten en zich helemaal door
Hem laten leiden. Zo zouden ze
laten zien dat ze God liefhadden
door zich door Hem te láten
liefhebben.
Maar
terwijl
God
hen
zo
hartstochtelijk
liefhad,
wezen
Adam en Eva, en wij met hen, die
liefde even hartgrondig af. Wij
zondigden... tegen zijn liefde!
En Gods liefde is puur, zuiver.
100%. Hij kan het niet hebben, dat
zijn liefde wordt afgewezen. Hij
houdt zoveel van mensen, zo heilig
en puur, dat als zijn liefde wordt
afgewezen en Hij door hen wordt
veracht, Hij niet anders kan dan
goddelijk emotioneel reageren en
hen in zijn toorn straffen.
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Vraag 9 Doet God dan de mens geen onrecht als Hij in zijn wet van
Hem eist wat hij niet kan volbrengen?
Nee, want God heeft de mens zo geschapen, dat hij hiertoe in
staat was. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op
ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van
deze gaven beroofd.
Vraag 10 Wil God deze ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten?
Volstrekt niet. Hij is zeer vertoornd zowel over de zonden die
ons aangeboren zijn als die wij zelf bedrijven en Hij straft die
door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig, zoals Hij gesproken
heeft: Vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat
geschreven is in het boek der wet om dat te doen (Galaten 3,10).
Vraag 11 Is God dan ook niet barmhartig?
God is wel barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Zijn
gerechtigheid eist, dat de zonde die tegen de allerhoogste
majesteit Gods begaan is, ook met de hoogste, dat is de eeuwige
straf aan lichaam en ziel gestraft wordt.

Lees de Bijbel:
Genesis 3; Exodus 34,6-7; Psalm 103,8-13; Johannes 3,16-18; Romeinen 3,2026; 2 Korintiërs 5,19-21; Efeziërs 2,1-10; 1 Johannes 4,9-10.

God die liefde is, is ook een God die toornt
(vgl. Psalm 7,12 en Efeziërs 2,3). Maar als
Hij in zijn toorn straft, kun je nooit
zeggen: U straft mij, omdat U mij niet
liefheeft. Maar moet je zeggen: U straft
mij, omdat ik uw liefde heb geminacht en
U niet heb geëerd maar onteerd. U straft
vanwege uw liefde!
Gods liefde gaat hand-in-hand met zijn
rechtvaardigheid. Hij neemt zichzelf en
ons volstrekt serieus. Trouw aan zichzelf
en aan ons kan en wil Hij niet anders dan
de zonden straffen. Tegelijk blijft ook dan
zijn liefde ons geluk.
Barmhartig
Gods liefde is rechtvaardig én barmhartig.
God maakte in de eeuwigheid het plan om
mensen te redden van de gevolgen van
de zonden. Dat wordt wel de eeuwige
vrederaad of verbond van de verlossing
genoemd. De drie-enige God besloot om
zondaren te redden!
Dat beloofde God direct na de zondeval al
in Genesis 3,15. Die belofte wordt wel de
moederbelofte genoemd.
Die toen al beloofde mens bleek Gods
eigen Zoon die mens werd om verzoening
te doen voor de zonden. Zodat mensen
weer bij God terug kunnen komen en Hij

zonden kan vergeven. Schrapt God
daarvoor zijn rechtvaardigheid? Nee! God
deed dat in zijn liefde en barmhartigheid
terwijl Hij helemaal rechtvaardig bleef.
Vgl. Romeinen 3,20-26.
Gods liefde vraagt om geloof in Jezus
Christus. Voor de mensen om ons heen in
het evangelisatiewerk, maar even hard
voor ons geldt dat je Gods liefde,
waarmee Hij je aanvaardt en weer voor
eeuwig tot zijn kind maakt, alleen
ontvangt als je voor de vergeving van je
zonden in Jezus gelooft.
Genadig
Genade is een soort samenvatting van
Gods liefde.

Genade is dat God je niet geeft
wat je wel verdient (de straf). En
dat Hij je wel geeft wat je niet
verdient (vergeving, eeuwige
leven enz.).
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