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2.   

WELKE PLAATS BEKLEEDT HET GELOOF IN DE RECHTVAARDIGMAKING?  
 
Opheldering wordt gevraagd. We antwoorden: Het geloof is middel en instrument om de 
toegerekende gerechtigheid aan te nemen. We worden gerechtvaardigd door het geloof, dat wil 
zeggen, dat alle werken van ons worden uitgesloten. 
 
Nu moet u goed opletten! Het rechtvaardig zijn voor God komt niet op uit de daad des geloofs. 
Het geloof is alleen het middel om de gerechtigheid van Christus aan te nemen en de uitspraak 
van Gods vonnis in ons geweten te ontvangen. Het geloof is de ledige hand, die de gerechtigheid 
van Christus ontvangt.  
 
Het geloof heeft geen enkele waardigheid of oorzakelijkheid in de rechtvaardigmaking. De 
rechtvaardigmaking is ook niet gehecht aan het geloof als een voorwaarde. Het geloof is een 
werktuig dat aanneemt en ontvangt.  
 
We worden niet gerechtvaardigd om het geloof, maar uit en door het geloof. Het rechtvaardig 
zijn voor God rust niet op ons geloof, maar op de toegerekende gerechtigheid van Christus. De 
geloofsdaden zijn niet altijd even sterk. Ja, het ongeloof kan zelfs overheersen.  
 
Als nu het rechtvaardig zijn voor God zou rusten op het geloof, is aan de rechtvaardigmaking de 
hechte grondslag ontnomen. Alle troost voor Gods volk wordt weggevaagd. Hoe dodig kunnen 
zij over de aarde gaan! Is dan ook hun gerechtigheid vervallen? Dat geenszins. Hun 
rechtvaardigstelling ligt verankerd in de volkomen genoegdoening van Christus.  
 
Het geloof is echter een grote genadegift vloeiend uit Christus' gerechtigheid. Door het geloof 
mag Sion op Christus zien met het oog en met de hand Christus en Zijn gerechtigheid aannemen 
en daardoor met bewustzijn voor eigen hart rechtvaardig voor God zijn.  
 
Doch aan dit geloof gaat wat vooraf! Wat we bedoelen? Wel, de Goddelijke toerekening en 
schenking van Christus' gerechtigheid. God rekent mij de volkomen genoegdoening van Christus 
niet toe, wanneer ik dadelijk geloofd heb. Het zou dan een middellijke toerekening zijn, een 
toerekening door het geloof. Doch de toerekening gaat vooraf, zij geschiedt onmiddellijk, zonder 
aanzien van iets, van enig geloof of andere goede gesteldheid in mij. De goddeloze staat voor 
zijn Rechter, hij staat daar niet met Christus noch omhangen met allerlei beloften. De Goddelijke 
toerekening geschiedt vanuit Gods soeverein welbehagen. God ziet de zondaar aan in Christus, 
Die door voldoening de verzoening heeft teweeggebracht. We behoeven geen hefoffer op te 
heffen voor het aangezicht Gods. God heeft verzoening en genoegdoening gevonden in het enige 
offer van Zijn Zoon. 
U vraagt waar dan Christus is? Christus is verborgen achter het recht Gods. Dat recht moet de 
zondaar veroordelen. Maar ziet nu het grote wonder in het Goddelijk rechtsgeding: Dit recht is 
het verheerlijkt recht door Christus' bloed. En vanuit en door dit recht wordt de zondaar 
vrijgesproken van schuld en straf in Christus' bloed. Ik word lijdelijk gerechtvaardigd. O, welk 
een Goddelijk wonder vindt daar plaats aan de zondaar, die onder God terecht is gekomen! God 
komt de volkomen genoegdoening van Christus mij toe te rekenen als had ik geen zonde gedaan 
noch gekend, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht. Christus wordt mij geschonken 
met al Zijn verdiensten. En dan gaat God er ook nog wat bij geven: Het geloof om de van God 
geschonken weldaad aan te nemen. Hier hebt u de functie van het geloof in de 
rechtvaardigmaking: het ontvangt en neemt aan in de ledige hand. De vrijspraak rust derhalve 
niet op mijn geloof. Zij steunt op het volbrachte werk van Christus. Deze objectieve grond willen 
we voor geen enkele subjectieve grondslag inruilen. O, hoe vast ligt toch de vrijspraak van Sion! 
Sion zal door recht verlost worden. 
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Het luistert nauw. De remonstranten spreken vaneen voorgezien geloof inzake de verkiezing. Zij 
stellen de grond in het geloof inzake de rechtvaardigmaking. Maar de schuldovernemende 
Borgtocht wordt Gods kinderen toegerekend zonder het geloof als voorwaarde. Doch dit vonnis 
moet in het hart worden overgebracht, de weldaad moet worden toegeëigend en omhelsd. 
Daartoe werkt de Heilige Geest het geloof om langs verscheidene trappen Christus' gerechtigheid 
deelachtig te worden. De Heilige Geest schept een oog om dit heil te aanschouwen, een oor om 
dit heil te horen, een hand om de vrijbrief aan te nemen om zo in Christus rechtvaardig te zijn 
voor God.  
In de rechtvaardigmaking gaan niet wij met Christus tot God, maar God komt met Zijn Christus 
tot de zondaar. Niet de. gelovige in Christus wordt gerechtvaardigd. Hoe moet ik dan verstaan, 
dat God de goddeloze rechtvaardigt? Een gelovige als gelovige aangemerkt is geen goddeloze 
meer. In de toerekening wordt de zondaar als een goddeloze aangemerkt. In de aanneming van 
deze gerechtigheid wordt hij gezien als een gelovige. 
Het geloof volgt op de toerekening. De gave gaat voor de aanneming. God gaat voor en wij 
volgen. Probeert toch niet de gerechtigheid, die uit God is, te gronden op uw veranderlijke 
geloofsdaden. We hebben een vaster fundament: Christus' volkomen genoegdoening. Dit 
fundament staat. Het geloof neemt het grote geschenk aan en maakt onze staat van onze zijde 
vast. Het geloof beïnvloedt de Goddelijke toerekening niet. Die toerekening van Gods 
gerechtigheid valt eeuwig vrij. De toerekening neemt het geloof mee. Hoe helderder de 
toerekening is des te klaarder zal. het geloof zijn. Daarom is het zo noodzakelijk dat we elkaar 
brengen en dagen voor de rechterstoel Gods. Daar gaan we zalig verloren om verloren zalig te 
worden! 
Een vraag ten besluite. Zijn we reeds aan de wet gestorven om in Christus te mogen leven? Dat 
houdt wat in: Sterven om het recht en het heil in Christus te vinden door het geloof. Het geloof 
gaat Christus binnen, Zijn gerechtigheid ontvangen hebbende. We ontvangen hiermede de 
vrijbrief der rechtvaardiging.  
Ik weet, dat onze vaderen over de werkzaamheden van het geloof in het stuk van de 
rechtvaardiging op onderscheidene wijzen spreken. Maar hierin zijn ze één: De toerekening is 
eerst en het aannemen volgt. Laat ons niet twisten, maar ernaar staan om de rechtvaardiging van 
de goddeloze met het hart te kennen. We hebben ons in dit stukje laten leiden door de 
aanmerkingen over de vijf Walcherse Artikelen door Jan Jacob Brahé. We mogen hierop 
hartelijk amen zeggen. 
 
Ds. J. Catsburg in “Om Sions Wil” van 5 oktober 1979 
 


