gelovenleren
Heidelbergse catechismus
Vraag 9: Doet God dan de mens geen onrecht als Hij in zijn
Wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, want God heeft
de mens zo geschapen dat hij hiertoe in staat was. Maar
de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen op
aanstichten van de duivel en door moedwillige
ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd.
Vraag 10: Wil God zo’n ongehoorzaamheid en afval ongestraft
laten? Volstrekt niet. Hij is hevig vertoornd, zowel over de
zonden die ons aangeboren zijn, als die wij bedrijven en
Hij wil die door een rechtvaardig oordeel nu en eeuwig
straffen, zoals Hij gesproken heeft: ‘Vervloekt is een ieder
die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt’ [Galaten
3,10].
Vraag 11: Is God dan niet ook barmhartig? God is wel
barmhartig, maar Hij is ook rechtvaardig. Zijn
gerechtigheid eist dat de zonde die tegen Gods
allerhoogste majesteit begaan is, ook met de hoogste, dat
is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt.

6 Bijbelgedeelten (voor de rest van de week)
Genesis 3
Exodus 34,4-8
Ezechiël 33,1-11
Galaten 3,6-14
1 Johannes 4,7-16
Lucas 15,11-32 (luistertip, preek van C.J.H. Wright:
https://allsouls.org/Media/PlayMedia.aspx?download=file&med
ia_id=208916&file_id=222114)

| Wie ben ik? (2)
Door God serieus genomen
Hij neemt ook ons serieus, Hij doet ons recht,
zoals niemand anders.
Direct na de zondeval (‘val’ klinkt misschien teveel
als een ongelukje, maar het was pure opstand), merk
je dat God niet onverschillig reageert. Integendeel.
Hij zoekt ons op, Adam en Eva die zich hadden
verstopt uit schaamte. Waar ben je? riep God. En Hij
dagvaardde de mens. Wat heb je gedaan?

rechtvaardig
Door onze zonden werd alles in God geraakt… Zijn
toorn ontbrandde (zoals je vaak leest in de Bijbel).
Maar dat is geen drift of kille woede. Maar dat is, dat
God met alles wat in Hem is zich keert tegen het
kwaad. Zich keert tegen de ontrouw. Tegen de
onliefde.
God bestraft de zonde. Is God zó? Ja… maar Hij is
niet ten diepste zo. Dat betekent niet dat we Hem dus
maar niet zo serieus hoeven te nemen als Hij spreekt
over zijn oordeel. Maar het betekent wel dat we niet
moeten denken dat Hij hardvochtig is, onbewogen,
wreed o.i.d. “Zo waar Ik leef – spreekt God, de HEER -, de
dood van een slecht mens geeft Me geen vreugde, Ik wil
dat Hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch
terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen, keer
om, want waarom zouden jullie sterven, volk van
Israël?” zegt de HEER in Ezechiël 33,11.

barmhartig
Gods liefde is echt, puur. Niet snel en
makkelijk, maar bloedserieus. God blijft
zichzelf trouw, neemt zichzelf serieus. Maar

‘Is God dan ook niet barmhartig?’ klinkt als een
tegenstelling. ‘God is rechtvaardig’; akkoord, máár
Hij is toch ook barmhartig?! God is het allebei:
rechtvaardig én barmhartig.
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God is rechtvaardig. Dat betekent dat Hij ons serieus
neemt. Maar ook dat Hij zichzelf serieus neemt en
dus trouw blijft aan zichzelf en aan ons. God
verandert niet. Ook niet door onze zonden, door al
het kwaad in de wereld. God verandert niet. En dat
geldt ook voor zijn barmhartigheid.
Hosea 11 laat dat indrukwekkend zien. God is wie
Hij is. De geschiedenis laat zien wie Hij voor Israël
werd: zijn liefde, als bevrijder, Hij leerde Israël
lopen, leidde het, droeg het, verloste en verzorgde
het. Israël werd zíjn volk. En God verandert niet!
Ook niet toen Israël zich vastbeet in ontrouw aan
Hem.
God is rechtvaardig. Hij kan de ontrouw en de
zonden niet laten bestaan: zijn oordeel dreigde.
Maar dan blijkt God onveranderlijk barmhartig. Er
gebeurt iets in zijn hart. Zijn ontferming wordt
bewogen. Hij is God en geen mens…

genadig
Gods liefde is rechtvaardig en barmhartig en zo
genadig.
> Genade betekent dat God rechtvaardig is en blijft.
> Genade betekent dat God barmhartig is en blijft.
> Genade gaat over de worsteling in Gods hart.
Genade is wat God uiteindelijk heeft laten zien op
Golgota, toen Gods Zoon stierf. Toonbeeld van Gods
rechtvaardigheid. Toonbeeld van Gods
barmhartigheid.
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