Bijbelse doctrines
Doctrine van de redding – les 3- rechtvaardiging
Lucas 18:9-14; Romeinen 5:1-11
INTRODUCTIE
Vandaag zullen we het hebben over rechtvaardiging, een zeer essentieel onderdeel van de heilsleer.
Zie Handelingen 13: 38-39 en merk op dat we door te geloven "vergeving van zonden" ontvangen (v.
38) en "gerechtvaardigd" zijn (v. 39). Rechtvaardiging is meer dan vergeving; Het is het verwijdering
van alle schuld en vrij zijn van alle oordeel. In een aardse rechtbank kan een rechter een man niet
tegelijkertijd vergeven en hem rechtvaardigen, omdat als hij hem vergeeft, de man schuldig moet zijn
en daarom niet kan worden gerechtvaardigd; Aan de andere kant, als je hem rechtvaardigt, heb je
geen vergeving nodig. God onderneemt zich echter zowel om zonde te vergeven als om de zondaar
te rechtvaardigen; dat wil zeggen, vergeving van de schuldige en veroordeelde zondaar en plaatsing
van hem in een nieuwe positie waar er geen aanklacht tegen hem is (Romeinen 8:1).
1. HOE ZIJN WE RECHTVAARDIGD?
Het woord van God maakt duidelijk dat niemand wordt gerechtvaardigd door zijn eigen inspanning
of werken: Zie Romeinen 3:20; Galaten 2:16 en 3:11. Dit was de fatale vergissing die de Farizeeën
in de gelijkenis van onze Heer maakten: Lucas 18:11-12. Geen enkel werk, geen goede resolutie of
hervorming kan ons rechtvaardigen of een beetje aan onze rechtvaardiging bijdragen. Het is alsof
een moordenaar die spijt heeft van zijn misdaad waardoor die alle goede daden mogelijk doet
denkend dat hierdoor volgens de wet gerechtvaardigd zou zijn en gered worden van een oordeel.
Alle goede daden in de wereld zouden niets kunnen rechtvaardigen. Evenzo kunnen alle goede
werken van een zondaar niets doen om het te rechtvaardigen. In het Nieuwe Testament wordt
rechtvaardigheid in de volgende opzichten gepresenteerd:
Wij worden gerechtvaardigd door GOD: de AUTEUR van Rechtvaardiging. Zoek Romeinen
3:26 op; 4:5 en 8:33, waar ons wordt verteld dat God de rechtvaardiger is.
We worden rechtvaardig door GENADE; het BEGINSEL van rechtvaardiging. Dit betekent
dat we gerechtvaardigd zijn zonder enige verdienste van onze kant - zoek Titus 3: 7 en Romeinen
3:24 op. Het woord 'vrij’ of ‘niet ' geeft aan dat er niets in ons is om het te verdienen, en geen
middel waarmee we het kunnen verdienen.
We worden gerechtvaardigd door het BLOED: de GROND van rechtvaardiging. Een heilige
God moet een rechtvaardige basis hebben om goddeloze zondaars te rechtvaardigen, en dit wordt
gevonden in het bloed van het kruis. De mens, als een veroordeelde zondaar, kan alleen voor zijn
zonde boeten door de doodstraf te betalen (Romeinen 6:23). Omdat "allen gezondigd hebben"
(Romeinen 3:23), vereist de wet van God dat iedereen moet sterven. God houdt echter zo van ons
dat door de dood van zijn Zoon, die onze plaats aan het kruis heeft ingenomen, volledig is voldaan
aan alle rechtvaardige eisen van de wet tegen de zondaar, en aan alle claims van Gods heiligheid is
voldaan.
Wij worden gerechtvaardigd door GELOOF: de MIDDEL van rechtvaardiging. De enige
menselijke voorwaarde om gerechtvaardigd te worden is geloven in de Heer Jezus Christus - zoek
Romeinen 3: 22-28 op en vergelijk Romeinen 5: 1; 4: 5 en Galaten 2:16.
We worden gerechtvaardigd door de OPSTANDING: de GARANTIE voor Rechtvaardiging.
In Romeinen 4:25 wordt ons verteld dat de opstanding van de Heer Jezus het zichtbare bewijs was
dat God tevreden was met zijn volbrachte werk, dat rechtvaardiging beschikbaar is voor alle
mensen, en dat alle gelovigen gerechtvaardigd zijn.

Rechtvaardiging leidt tot goede WERKEN: de BEWIJS van rechtvaardiging. Als we
Romeinen 3:20 en Jacobus 2:24 vergelijken, zijn we geconfronteerd met wat een tegenstrijdigheid
lijkt te zijn, maar er is geen tegenstrijdigheid; Zie wat Jakobus 2:20 zegt. Werken zijn het bewijs
van geloof. Waar er echt geloof is, het zal worden gevolgd door werken-Zie Jakobus 2:18. Als men
een oprecht reddend geloof heeft, zal hij goede daden doen. Efeziërs 2:10.
2. WAT ZIJN DE RESULTATEN VAN DE RECHTVAARDIGING?
1. “We hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus” (vers 1). "Wij waren Gods vijanden"
(vers 10), maar op Golgotha verzoende onze Heer Jezus Christus ons met God (Romeinen 5:10) en
brachten vrede (Colossenzen 1:20).
2. Wij worden als kinderen van God aangenomen. Galaten 4:4-7
3. We hebben het eeuwige leven. Romeinen 6:22-23
4. God geeft ons de inwoning van de Heilige Geest. Romeinen 8:9-10
5. We produceren goede werken. Efeziërs 2:10. We beginnen te wandelen in goede daden eens
gerechtvaardigd. God had ze al klaar voor ons.
6. God heeft zijn liefde in ons hart uitgestort (Romeinen 5:5). Dit is zijn liefde in vier dimensies:
Efeziërs 3:17-18; En met zijn liefde in ons hart houden we van elkaar (1 Johannes 3:14).
Conclusie
Hoe meer we verdiepen in het woord van God, des te meer onze liefde voor onze God groeit. We
begrijpen dat we door middel van rechtvaardiging niet alleen de vergeving van de zonden hebben,
maar we ontvangen alle voordelen die met de rechtvaardiging worden geleverd.

