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DE NED. GELOOFSBELIJDENIS EN DE RECHTVAARDIGING (1) 

 

Duidelijk komt de rechtvaardiging door het geloof alleen ook aan de orde in de Ned. Geloofs-

belijdenis. Men leze art. 22 en 23, waar we horen, dat de vrijspraak gelegen is in de vergeving der 

zonden om Jezus Christus' wil.  

Het geloof, dat de Heilige Geest ontsteekt in onze harten, omhelst Jezus Christus met al Zijn 

weldaden. Zo bezitten we onze gehele zaligheid. Christus is een volkomen Zaligmaker. Met 

nadruk wordt gezegd, dat het geloof geen tweede factor is in de rechtvaardiging. Het geloof richt 

zich op Christus alleen en zoekt niets anders buiten Hem. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, 

Rom. 3 : 28: "Dat wij door het geloof alleen", of "door het geloof zonder de werken 

gerechtvaardigd worden". Alle werken worden uitgeschakeld als ongenoegzaam: Alle wegen 

worden afgesneden als doodlopende wegen. Dán, ja dán wordt zichtbaar de weg des geloofs! Let 

goed op de afsnijdende weg in art. 22! Onze vaderen schrijven: "Nu, dat men zeggen zou, dat 

Christus niet genoegzaam is, maar dat er benevens Hem nog iets meer toe behoeft, ware een al te 

ongeschikte godslastering; want daaruit zou volgen, dat Christus maar een halve Zaligmaker 

ware". Ieder werk, elke weg naast Christus is een godslastering! Een onteren van de Vader, Die 

Zijn eigen Zoon geschonken heeft tot een volkomen Zaligmaker. Daarom is het zo noodzakelijk, 

dat we niet blijven lopen met een versje of met een voorkomende waarheid, maar dat we onze 

voeten mogen zetten in de rechtszaal Gods! Dan worden we afgesneden van alle eigen-

gerechtigheid. Dan zakken we door elke bodem, welke Christus niet is. Ingeleefd wordt: "Zo Gij, 

Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan?" In deze weg wordt de zondaar 

geleid naar het wonder: "Maar neen, daar is vergeving, altijd bij U geweest". Recht en genade, 

zonde en vergeving zijn de lijnen, die ook de Ned. Geloofsbelijdenis trekt. Deze lijnen dienen in 

de prediking helder naar voren te komen, opdat we niet met de zuurdesem der Farizeeën in de 

zomen van ons kleed blijven wandelen.  

Door het geloof alleen = zonder de wetswerken!  

Het geloof is dan ook niet een op zichzelf staande waardevolle en Gode aangename houding of 

kwaliteit. Het geloof is het geloof van de goddeloze, die zich totaal richt op Christus, de Weg, de 

Waarheid en het Leven. Het geloof is de richting op Christus alleen, het op Hem alleen gericht 

zijn. Niet het geloof rechtvaardigt, het is slechts een instrument, waarmee we Christus, onze 

gerechtigheid, omhelzen. Leest art. 22! Daar leest u de woorden eigenlijk en slechts in dit 

verband: "Doch wij verstaan niet, dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is, dat ons 

rechtvaardigt; want het is maar een instrument, waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, 

omhelzen".  

Het geloof is niet een aan de verzoening toegevoegde menselijke daad als complement van wat 

God doet in Zijn genade. Juist het tegenovergestelde wordt hier tot uitdrukking gebracht. Wat 

wordt dit toch door weinigen verstaan! Velen houden het geloof voor een bepaalde kwaliteit. Zij 

wringen zich in allerlei bochten om tot die houding te komen. We zijn zo Rooms in het 

opknappen van onszelf. Daarom dienen we in de bediening van het Woord alle vermogens van 

het schepsel af te hakken, de handen, de voeten en de tong. Doch dan leeft de zondaar nog! 

Luther zegt: "Ge moet hem vervolgens doden!" We moeten met alles en met onszelf in de dood 

terechtkomen. En juist tegen die weg verzet zich alles wat in ons is! We horen liever een 

liefelijke preek waar we honderd jaar onder kunnen worden! Afsnijdend, om zo voor de volle 

Christus plaats te maken, ja, dat mogen we niet, het wordt ons althans niet in dank afgenomen. 

Het is echter maar goed, dat we niet aan de mensen behoeven te vragen: "Hoe wilt u het hebben?" 

We dienen eerlijk het Woord te prediken. Eerlijk makende genade hebben we nodig om te 

worden een dienaar, een zondaar, in wiens geest geen bedrog woont. Dan gaan we eerlijk met 

elkaar, eerlijk met de zonde, eerlijk met God om. Want voor de zelfbedrieger en de huichelaar is 

er geen zaligheid!  

Zijn we oprecht voor God geworden? Dan kunnen we naar de hel. Neen, we zeggen niet, dat we 

dat willen. De hartelijke begeerte is om met God verzoend te worden. We liggen echter 

rechteloos aan de voeten Gods. En juist daar in de onmogelijkheid aan onze kant wordt het 
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wonder van het geloof geboren, daar wordt Christus ons geopenbaard en geschonken, daar wordt 

het hart op Hem gericht, daar worden we voor Hem ingewonnen, daar worden we door Hem 

overgenomen, Die onze ongerechtigheid gedragen heeft, door Wiens striemen ons genezing is 

geworden, de straf, die ons de vrede aanbrengt, was op Hem!! Zijn gerechtigheid wordt ons toe-

gerekend. En op grond van Zijn verdiensten wordt de zondaar vrijgesproken van schuld en straf 

en ontvangt hij een recht op het eeuwige leven.  

We ontvangen door het geloof in Christus een bewustheid van onze staatsverwisseling, van onze 

vredestaat met God, Die volkomen is voldaan door Christus' sterven aan het kruis en Die daar 

getuigenis van geeft in de opwekking van Christus uit de dood. Christus is gestorven om onze 

zonden en Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. O, welk een vrede doorstroomt ons hart, 

wanneer het oog op Hem is gericht! Doch daar is niet slechts het statelijke. Het geloof houdt ons 

ook in gemeenschap met Christus en met al Zijn goederen. Leest art. 22. Daar is ook het 

standelijke. In die stand van vrede houdt ons het geloof, het gericht zijn op Christus doet ons de 

voortgaande stroom van de vrede met God ervaren. Art. 22 zegt: "Dewelke - de goederen van 

Christus - de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van 

onze zonden". Het geloof is de gemeenschap met Christus. Hoe is het gesteld met onze omgang? 

De omgang van het verbondskind met de God aller genade? Gemeenschap, omgang, verbond. 

Kennen we de zaken van deze woorden? Dan wordt het loflied geboren op God en Zijn 

welbehagen: "Het is door U, door U alleen om het eeuwig welbehagen!" Dat loflied leert ons de 

Geest, Die het alles uit Christus neemt en aan de bedelaar geeft! De wereld is donker. Het hart 

van de zondaar is duister. Christus is het stralende middelpunt voor het volk in duisternis en in 

schaduw van de dood.  

We hebben stilgestaan bij art. 22. De inhoud is Paulinisch, dat is Bijbels, dat is Goddelijk. Welke 

waarde heeft deze kleinood voor u?  
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DE NED. GELOOFSBELIJDENIS EN DE RECHTVAARDIGING (2) 

 

In Artikel 23 lezen we, dat onze rechtvaardiging ligt in de vergeving onzer zonden: "Wij geloven, 

dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onzer zonden om Jezus Christus' wil, en dat 

daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is; gelijk David en Paulus ons leren, verklarende 

de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder de werken toe-

rekent, Rom. 4: 6-8.  

Het loflied wordt hier gezongen. Gode wordt al de eer gegeven. De vergeving der zonden is een 

Gods daad. In welke weg wordt nu deze vergeving ons deel? We lezen: "Ons vernederende en 

bekennende zodanigen als wij zijn, zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, 

steunende en rustende op de gehoorzaamheid des gekruisigden Christus alleen, dewelke onze is, 

wanneer wij in Hem geloven". De vergeving der zonden wordt geschonken in de weg der 

vernedering, in de afsnijding van onze werken, in de onmogelijkheid onzerzijds, in het gericht 

zijn op de gehoorzaamheid van de gekruiste Christus.  

Helder en klaar wordt ons de weg getekend in Artikel 23. We gebruiken een voorbeeld, dat we 

onlangs gebruikten op de catechisatie. De zondaar voor God is als een drenkeling, die dreigt weg 

te zinken in diep en donker water, in de kolken van Gods gerechtigheid. En dat rechtvaardig! De 

vraag wordt geboren: "Is er nog enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en weder tot 

genade te komen?" Is er hulp bij de engelen? Neen. Is er hulp bij de mensen? Neen. Kunnen goud 

en zilver baten? Neen. We zien op God. Hij is rechtvaardig. We zien op onszelf. We zijn zo 

schuldig. Is er nog een middel?  

Het Evangelie predikt: Er is een middel in de Middelaar Jezus Christus, Die door Zijn sterven de 

gerechtigheid heeft verworven en door Zijn opstanding de gerechtigheid aan het licht brengt en 

aan de verloren zondaar toepast door Zijn Geest.  

Hoe rijk en heerlijk is deze Christus! Artikel 23 zegt: "Die is genoegzaam om al onze ongerech-

tigheden te bedekken, en ons vrijmoedigheid te geven, de consciëntie vrij makende van vrees, 

verbaasdheid en verschrikking om tot God. te gaan, zonder te doen gelijk onze eerste vader 

Adam, dewelke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde".  

Ziet hier de overtuigde vreugdevolle belijdenis onzer vaderen. Mogen wij nu in deze vreugde 

staan? Hoe weinig wordt ze verstaan!I Waar ligt de oorzaak? Bij onszelf. Wij houden ons bezig 

met het nutteloos zoeken van eigen bedekking. Daar is het kleed van de godsdienst. Daar is het 

gewaad van de werken. Daar is de omhulling van onze tranen. Daar is de bedekking van onze ge-

stalte. Daar is de geborgenheid van onze ideeën, waarin we ons veilig achten. Daar zijn teksten en 

geloften, die we als een kleed naar ons toetrekken en aantrekken. Doch we hebben nimmer één 

voet gezet in de rechtszaal! Daar, voor de stoelen des gerichts moeten we komen! Met ons 

verstand, met onze inzichten, met onze goedwilligheid, met onze rechtzinnigheid, met onze 

speculaties, met onze wetenschap om ... gekruisigd te worden, om te sterven! Ons kunnen en 

kennen moet worden afgehakt als een boom, die verrot is. We kunnen voor God niet bestaan. We 

gaan eraan, wanneer Gods gerechtigheid in zijn eisen tot ons komt, op ons aankomt! We komen 

om en we gaan onder als een drenkeling, die bewusteloos geslagen wordt om ... gered te worden! 

Dat kan die drenkeling van tevoren niet bekijken. Hij mag het wonder der redding van achteren 

bewonderen. Het wonder der genade en de verwondering der aanbidding blijven over. Mijn God, 

mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan!!  

De kortste weg naar het Leven loopt door de dood. Het is de weg van schuldbelijdenis. De weg 

van geloof. De weg van uitgaan naar de gehoorzaamheid van Christus. Het is de weg van 

schuldbelijdenis. De weg van geloof. De weg van uitgaan naar de gehoorzaamheid van Christus. 

Het is de weg van de roeping Gods, Die ons doet uitgaan uit onszelf en ons voort leidt naar de ge-

kruiste Christus. Het is de weg van de dagvaarding Gods. Deze weg heeft Adam betreden, toen 

God tot hem kwam met de vraag: "Waar zijt gij?" De zondaar moet worden opgehaald, uit-

gehaald en gearresteerd. En worden teruggeleid! Anders loopt hij nog weg! We moeten vóór God 

geplaatst worden om de aanklacht van Artikel 23 te verstaan: "Voorwaar, indien wij voor God 

verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enige andere schepselen, hoe weinig het ook 
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ware, wij moesten (helaas) verslonden worden. Daarom moet een iegelijk zeggen met David: 

"Heere, ga niet in het gericht met Uw knecht, want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht 

rechtvaardig zijn".  

Vanuit dit slot van het Artikel over de rechtvaardiging door het geloof alleen is het begin van dit 

Artikel - de vergeving der zonden - opengegaan als een bloem. Ook deze bloem heeft een knop 

gehad. Haar knop is de roeping. In. de knop, in de roeping ligt alles besloten. Ook de 

rechtvaardiging door het geloof alleen ligt daarin begrepen. Het is als met de eikel. De gehele  

eikenboom ligt daarin besloten. Door groei en oefeningen komt de wasdom, het bewustzijn van 

de rechtvaardiging uit genade, door de verlossing, die in Jezus Christus is, Rom. 3: 24.  

Die Hij geroepen heeft, heeft Hij ook gerechtvaardigd. Dat ligt onderscheiden. Daar is roeping en 

vermaan. Daar is verslagenheid en roepen. Daar is bekering en geloof tot de vergeving der 

zonden in Christus. Daar is de gave des Heiligen Geestes. Dit was de weg der drieduizend op het 

eerste Pinksterfeest, Handelingen 2: 36 en volgenden.  

De gangen, die God met Zijn volk houdt, zijn waard om opgemerkt te worden. Niet in het minst 

het slot van Artikel 23, dat ons slot, ons einde moet worden, opdat we de gelukzaligheid in 

Christus mogen vinden, de vergeving onzer zonden.  

Klacht en aanklacht bidden we u toe, opdat er plaats kome voor de gezegende Voorspraak in de 

Hemel, Christus Jezus aan Wie de zonden van het volk zijn toegerekend, opdat Zijn gerechtigheid 

ons worde toegerekend, waar wij met ons rekenen aan een einde gekomen zijn. Zijn verdiensten 

zijn meer dan genoegzaam. Dat is de heerlijke bevinding des geloofs van hen, die met Luther 

belijden: "Bedelaars zijn wij en blijven wij". Deze bedelaars zijn rijk door de grote Bedelaar 

Jezus Christus, Die arm geworden is, opdat we door Zijn armoede rijk zouden worden. Is Hij 

onze rijkdom, onze enige rijkdom? De rechtvaardiging in Hem is één van de vele parels uit Gods 

schatkist.             

 

Ds. J. Catsburg 


