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 Thomas Watson 

 

 

Over de rechtvaardigheid Gods 
 

De volgende eigenschap is Gods rechtvaardigheid. Al Gods eigenschappen zijn identiek, zij zijn 

hetzelfde als Zijn Wezen. Hoewel Hij verscheiden eigenschappen heeft waardoor Hij Zich aan 

ons bekendmaakt, heeft Hij toch maar één Wezen. Een cederboom kan verscheidene takken 

hebben, maar het is toch maar één boom. Zo zijn er verscheidene eigenschappen van God 

waardoor wij een bevatting van Hem krijgen, maar Hij heeft toch maar één enig Wezen. Wel, 

nu wat betreft Zijn rechtvaardigheid. Deuteronomium 32:4 "Rechtvaardig en recht is Hij." "De 

Almachtige, Die kunnen wij niet vinden; Hij is groot en vol van gerechtigheid", Job 37:23 (Eng. 

vert.). Er staat, dat Gods woning in gerechtigheid is. "Gerechtigheid en gericht zijn de vastigheid 

Uws troons", Psalm 89:15. In God ontmoeten macht en gerechtigheid elkaar. Macht hanteert 

de scepter, en gerechtigheid handhaaft het evenwicht. 

 

I. Wat is Gods rechtvaardigheid?  

Antwoord. "Gerechtigheid geeft ieder wat hem toekomt." Gods rechtvaardigheid is de 

oprechtheid van Zijn natuur, waardoor Hij bewogen wordt om te doen wat recht en billijk is. 

"Hij zal den mens vergelden naar zijn werk", Spreuken 24:12. God is een onpartijdig Rechter. 

Hij oordeelt de zaak. De mensen oordelen vaak de persoon, maar niet de zaak; wat geen 

gerechtigheid is, maar verdraaidheid. "Ik zal nu afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot 

Mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben", Genesis 18:21. Als de Heere een strafzaak 

behandelt, legt Hij de zaken in de weegschaal, Hij straft niet overhaast, Hij handelt met 

overtreders niet in het wilde weg, maar in een rechte weg. 

Ik zal betreffende Gods rechtvaardigheid deze zes stellingen neerleggen: 

 

1. God kan niet anders dan rechtvaardig zijn. Zijn heiligheid is de oorzaak van Zijn 

gerechtigheid. De heiligheid zal niet toelaten dat Hij iets anders doet, dan wat recht is. Hij 

kan evenmin onrechtvaardig zijn als onheilig. 

2. Gods wil is de hoogste regel van het recht, het richtsnoer van rechtvaardigheid. Zijn wil is 

wijs en goed. God wil niets anders dan wat recht is. Daarom is het rechtvaardig, omdat Hij 

het wil. 

3. God oefent vrijwillig gerechtigheid. Rechtvaardigheid vloeit voort uit Zijn natuur. Mensen 

kunnen onrechtvaardig handelen, omdat men hen omkoopt of dwingt. God kan niet 

omgekocht worden krachtens Zijn rechtvaardigheid en Hij kan niet gedwongen worden 

wegens Zijn macht. Hij doet recht uit liefde tot het recht. "Gij hebt gerechtigheid lief", 

Psalm 45:8. 

4. Rechtvaardigheid is de volmaaktheid van de Goddelijke natuur. Aristoteles zegt: 

"Rechtvaardigheid behelst alle deugden." Als men uitspreekt: God is rechtvaardig, wil dat 
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ook zeggen dat Hij in alles uitmuntend is; de volmaaktheden komen samen in Hem als 

lijnen in één punt. Hij is niet slechts rechtvaardig, maar de rechtvaardigheid Zelf. 

5. God heeft nooit enig onrecht aan Zijn schepselen gedaan en zal dat ook nooit doen. Gods 

recht is geschonden, maar Hij heeft Zelf nooit onrecht gedaan. God handelt nu nog niet 

naar summum jus, de uiterste gestrengheid van de wet; Hij laat iets van Zijn gestrengheid 

vallen. Hij zou nog zwaarder straffen kunnen opleggen dan Hij doet. "Gij hebt ons minder 

gestraft dan onze ongerechtigheden verdienen", Ezra 9:13 (Eng. vert). Onze zegeningen zijn 

groter dan wij verdienen en onze straf minder. 

6. Gods rechtvaardigheid is zodanig, dat het mens noch engel betaamt om met Hem erover te 

twisten of naar de redenen van Zijn daden te vragen. God heeft niet alleen het gezag aan 

Zijn zijde maar ook het recht. "Ik zal het gericht stellen naar het richtsnoer en de 

gerechtigheid naar het paslood", Jesaja 28:17. Het is beneden Zijn waardigheid om ons 

rekenschap van Zijn handelingen te geven. Wat is van deze twee gepaster: dat Gods recht-

vaardigheid wordt uitgevoerd, of het menselijk redeneren? "Maar toch, o mens, wie zijt gij, 

die tegen God antwoordt?", Romeinen 9:20. Het dieplood van ons verstand is te kortom de 

diepte van Gods rechtvaardigheid te peilen. "Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen", 

Romeinen 11:33. Wij dienen Gods rechtvaardigheid te aanbidden, ook als wij niet de reden 

ervan kunnen zien. 

 

II. Gods rechtvaardigheid loopt door twee kanalen. Men ziet het in twee dingen: het uitdelen 

van beloning en van straf. 

1. In het belonen van hetgeen deugdzaam is. "Immers is er vrucht (Eng. vert.: een beloning) 

voor den rechtvaardige", Psalm 58:12. De kinderen Gods zullen Hem niet voor niets 

dienen, Hij zal hun gebeden en tranen belonen. Hoewel zij het voor Hem verliezen, zullen 

zij toch van Hem geen verlies lijden. "Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou 

vergeten en den arbeid der liefde, die gij aan Zijn Naam bewezen hebt", Hebreeën 6:10. Hij 

geeft een beloning, niet omdat zij het verdiend hebben, maar omdat Hij het beloofd heeft. 

2. Hij is rechtvaardig in het straffen van overtreders. Hij is rechtvaardig, omdat Hij zondaren 

naar de wet straft. "Waar geen wet is, daar is ook geen overtreding", Romeinen 4:15. Maar 

God heeft de mens een wet gegeven, en zij hebben die verbroken; daarom straft Hij hen 

rechtvaardig. God is rechtvaardig als Hij de goddelozen straft, omdat Hij hen nooit straft 

dan na een duidelijk bewijs en getuigenis. Wat is een beter bewijs dan dat het eigen geweten 

van een mens tegen hem getuigt! Er is niets dat God een zondaar ten laste legt, of het 

geweten zet het zegel van de waarheid er op. 

 

Eerste gebruik. 

Zie hier weer een parel aan Gods kroon: Hij is rechtvaardig en recht. Hij is het grote Voorbeeld 

van recht.  

 

Maar hoe kan het bestaan met Gods rechtvaardigheid, als het de goddelozen goed gaat in de wereld? 

Antwoord. "Waarom is der goddelozen weg voorspoedig?", Jeremia 12:1. Dit is altijd al een 

groot struikelblok geweest en het heeft velen doen twijfelen aan Gods rechtvaardigheid. 

Degenen die uitmunten in de zonde, hebben gewoonlijk de grootste macht. Toen Diogenes zag 

dat Harpalos, een dief, voorspoed had, zei hij: "God heeft zeker de regering van de wereld van 

Zich afgeworpen en het deert Hem niet hoe het hier beneden toegaat." 

(1) De goddelozen kunnen wel eens instrumenten zijn om Gods werk te doen. Hoewel zij Zijn 

eer niet bedoelen, kunnen zij die toch bevorderen. Kores, Ezra 1:7 werd als middel gebruikt 

om Gods tempel te Jeruzalem te bouwen. Het is in zekere zin rechtvaardig, dat zij een 

tijdelijke beloning ontvangen. De Heere laat degenen onder wier bescherming Zijn 
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kinderen vertoeven wel eens voorspoedig zijn. God wil geen schuld bij de mens maken. "Gij 

steekt het vuur niet aan op Mijn altaar om niet", Maleáchi 1:10. 

(2) God laat de mensen wel eens doorgaan met zondigen en geeft hen nog voorspoed ook, 

opdat zij zeker niet te verontschuldigen zullen zijn. "Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich 

zou bekeren van haar hoererij", Openbaring 2:21. God stelt het gericht uit, en rekt Zijn 

lankmoedigheid tegenover zondaren. Als zij zich niet bekeren, zal Zijn geduld tegen hen 

getuigen en dan zal Zijn rechtvaardigheid des te helderder uitkomen in hun veroordeling. 

"Opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken en rein zijt in Uw richten", Psalm 51:6. 

(3) God laat niet altijd de goddelozen voorspoed hebben in hun zonden. Sommigen straft Hij 

openlijk, opdat men Zijn rechtvaardigheid opmerke. "De HEERE is bekend geworden, Hij 

heeft recht gedaan", Psalm 9:17. Dat wil zeggen, dat men Zijn rechtvaardigheid ziet als Hij 

mensen dadelijk op hun zondige daad doodt. Zo sloeg Hij Zimri en Cozbi, terwijl zij 

onreinheid bedreven. 

(4) Als God mensen in hun zonden een tijdje in voorspoed laat begaan, wordt de fiool van Zijn 

toorn in diezelfde tijd gevuld; Zijn zwaard wordt in diezelfde tijd gewet. Maar hoewel God 

mensen een tijd kan verdragen, toch is lang geduld geen vergeving. Hoe langer het duurt 

voor God Zijn slag toebrengt, hoe zwaarder deze uiteindelijk zal zijn. Zolang de eeuwigheid 

duurt, heeft God de tijd om met Zijn vijanden af te rekenen. Het recht kan als een slapende 

leeuw zijn, maar tenslotte zal de leeuw ontwaken en brullend op de zondaar aanvallen. 

Hebben Nero, Julianus en Kaïn thans niet met Gods rechtvaardigheid te doen? 

 

Maar Gods eigen volk lijden onder grote verdrukkingen, men doet hun onrecht aan en ze worden vervolgd. 

"Dewijl ik den gansen dag geplaagd ben; en mijn straffing is er alle morgens", Psalm 73:14. Hoe is dat te 

rijmen met Gods rechtvaardigheid? 

Antwoord. 

1 Het is een ware stelling van Augustinus: "Gods wijze van oordelen is soms verborgen, maar 

nooit onrechtvaardig." De Heere verdrukt Zijn volk nooit zonder oorzaak, zodat Hij niet 

onrechtvaardig kan zijn. De goddelozen verdrukken de Godzaligen omdat er wat goeds in hen 

wordt gevonden. God verdrukt hen omdat er ook kwaad in hen gevonden wordt. Gods 

kinderen hebben ook hun vlekken. "Bij ulieden zijn schulden tegen den HEERE uw God", 2 

Kronieken 28:10. Hebben die geestelijke juwelen geen gebreken? Lezen wij niet van de 

schandvlekken van Gods kinderen, Deuteronomium 32:5. Zijn zij niet schuldig aan veel 

hoogmoed, veroordeling van anderen, drift en wereldsgezindheid? Hoewel zij, krachtens hun 

belijdenis, schijnen gelijk te zijn aan de paradijsvogels die omhoogvliegen en van de dauw des 

hemels gevoed worden, toch likken ze ook het stof, als de slang. En deze zonden van Gods 

kinderen verwekken de Heere meer tot toorn dan van anderen. "Uit toornigheid tegen Zijn 

zonen en Zijn dochteren", Deuteronomium 32:19. De zonden van anderen doorsteken de zijde 

van Christus, maar deze doorwonden Zijn hart. Is God daarom niet rechtvaardig in alle kwaad 

dat hun overkomt? "Uit alle geslachten des aardbodems heb Ik ulieden alleen gekend; daarom 

zal Ik al uw ongerechtigheden over ulieden bezoeken", Amos 3:2. Ik zal u spoediger, raker en 

pijnlijker straffen dan anderen. 

 

2 De beproevingen en het lijden van Gods kinderen hebben ten doel hen te reinigen en te 

louteren. Gods oven staat in Sion, Jesaja 31:9. Is er enige onrechtvaarigheid in dat God Zijn 

goud in de oven legt om het te louteren? Is er enige onrechtvaardigheid bij God als Hij Zijn 

volk verdrukt om hun Zijn heiligheid deelachtig te maken?, Hebreeën 12:10. Wat verkondigt 

meer Gods getrouwheid dan zo'n weg met hen te houden, waardoor zij beter worden? "Gij hebt 

mij uit getrouwheid verdrukt", Psalm 119:75. 
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3 Wat is er voor onrechtvaardigheid in God als Hij een mindere straf oplegt om een zwaardere 

te voorkomen? De besten van Gods kinderen hebben iets dat hun helwaardig maakt. Doet God 

hun enig onrecht als Hij slechts de roede gebruikt waar zij de schorpioen verdiend hebben? Is 

een vader onrechtvaardig als hij slechts zijn kind tuchtigt, terwijl het verdiend heeft onterfd te 

worden? Nu God zo genadig met Zijn kinderen handelt, doet Hij alleen alsem in hun beker, 

terwijl Hij er vuur en zwavel in zou kunnen doen. Zij moesten liever Zijn genade bewonderen 

dan over Zijn onrechtvaardigheid klagen. 

 

Hoe komt het overeen met Gods rechtvaardigheid, dat Hij de ene mens voorbijgaat en de andere redt, 

terwijl alle mensen toch van nature even schuldig zijn? Waarom behandelt Hij hen niet allen gelijk? 

Antwoord. "Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre", Romeinen 9:14. "Zou de 

Almachtige de gerechtigheid verkeren?", Job 8:3. 

1. God is niet verplicht rekenschap te geven van Zijn daden aan Zijn schepselen. Als niemand 

tegen een koning behoort te zeggen: "Wat doet gij?", Prediker 8:4, dan nog veel minder tegen 

God. Het moet voldoende voor ons zijn dat God de Opperheer is; Hij heeft een soevereine 

macht over Zijn schepselen en kan derhalve geen onrecht doen. "Of heeft de pottenbakker geen 

macht over het leem, om uit dezelfden klomp te maken het ene vat ter ere, en het andere ter 

onere?", Romeinen 9:21. God is in Zijn hart geheel vrij om de één te behouden en de ander 

niet. Zijn rechtvaardigheid wordt daardoor niet in het minst bevlekt of geschaad. Als twee 

mensen u geld schuldig zijn, kunt u, zonder enig onrecht, de ene de schuld kwijtschelden en 

het van de ander eisen. Als twee kwaaddoeners ter dood veroordeeld worden, kan de koning de 

ene pardon schenken en de ander niet. Hij is niet onrechtvaardig als hij de één laat lijden 

omdat hij de wet heeft overtreden en de ander vrijlaat, omdat hij gebruik wil maken van zijn 

privilege als koning. 

 

2. Hoewel sommigen behouden worden en anderen verloren gaan, is er toch geen 

onrechtvaardigheid in God, want wie verloren gaat, gaat om eigen schuld verloren. "Het heeft u 

bedorven, o Israël", Hoséa 13:9. God biedt Zijn genade aan, maar de zondaar weigert het. Is 

God verplicht genade te verlenen? Als een chirurg de wonde van iemand wil genezen en deze 

wil niet genezen worden, is de chirurg dan nog verplicht hem te helen? "Ik heb geroepen en 

gijlieden hebt geweigerd", Spreuken 1:24. 

"Israël heeft Mijner niet gewild", Psalm 81:12. God is niet verplicht Zijn genade aan de mens op 

te dringen. Als zij moedwillig zich verzetten tegen het aanbod van genade, is hun zonde te 

beschouwen als de oorzaak van hun verderf en niet Gods rechtvaardigheid! 

 

Tweede gebruik. 

Beschouw het verschil tussen God en een groot deel van de wereld. De meesten daarvan zijn 

onrechtvaardig. 

1. In hun gerechtshoven verdraaien zij het recht. "Zij zetten ongerechte inzettingen in", Jesaja 

10:1. Het Hebreeuwse woord voor de toga van een rechter betekent dubbelzinnigheid, 

bedrog, onrecht, hetgeen vaker waar is voor de rechter dan voor de toga. Wat is toch een 

goede wet zonder goede rechter? Onrecht bestaat in twee dingen: óf niet te straffen waar een 

overtreding is, óf te straffen waar geen overtreding is.  

2. Nogmaals, de mensen zijn vaak onrechtvaardig in hun handelingen. Dat komt uit, ten 

eerste in het gebruik van valse gewichten. "In des koopmans hand is een bedrieglijke 

weegschaal", Hoséa 12:8. Het is droevig als men in de ene hand de bijbel houdt en in de 

andere valse gewichten. Ten tweede komt het uit in het vervalsen van koopwaren. "Uw wijn 

is vermengd met water", Jesaja 1:22. Als men bijvoorbeeld goed graan vermengt met slecht 

graan en het als zuiver graan verkoopt. 
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Ik kan niet geloven dat iemand oprecht is in de eerste tafel van de wet, die het niet is in de 

tweede. Wie niet oprecht is kan niet Godvrezend zijn. Hoewel God niet van u eist 

alomtegenwoordig te zijn zoals Hij, vraagt Hij wel van u om rechtvaardig te zijn. 

 

Derde gebruik. 

Zoekt God gelijk te zijn in rechtvaardigheid. Laat men de gulden regel van Christus in praktijk 

brengen: "Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo", 

Matthéüs 7:12. Gij wilt niet dat men u onrecht zou doen, doet gij het een ander ook niet; lijdt 

liever onrecht dan dat gij onrecht doet. "Waarom lijdt gij niet liever ongelijk?", 1 Korinthe 6:7. 

O, wees een voorbeeld in rechtvaardigheid! Laat het recht uw sieraad zijn! "Ik bekleedde mij 

met gerechtigheid" (d.i. rechtvaardigheid), Job 29:14. Een kleed is hier voor sierlijkheid en 

schoonheid, en dat trok ik aan: "Ik was gekleed met gerechtigheid." Een rechter doet zijn toga 

aan en legt die 's avonds weer af, maar Job deed de gerechtigheid zodanig aan, dat hij deze pas 

bij zijn dood aflegde; hij was er steeds mee bekleed. Wij moeten dit kleed van gerechtigheid ook 

niet afleggen voor onze tabernakel wordt afgebroken. Als gij iets van God in u hebt, wilt u ook 

op Hem gelijken. Door elke onrechtvaardige daad verloochent gij uzelf als christen, u besmet de 

heerlijkheid van uw belijdenis. Heidenen zullen in het gericht tegen u opstaan. De zon zou 

eerder van zijn loop kunnen afwijken, dan dat God van Zijn recht zou afwijken. 

 

Vierde gebruik. 

• Aangezien God rechtvaardig is, zal er een dag des oordeels komen. Nu is alles van zijn 

plaats: de zonde tiert weelderig, de kinderen van God doet men onrecht aan. Zij worden 

dikwijls in een rechtzaak betrokken en men doet hun hier geen recht omdat het recht in 

alsem is veranderd; maar er komt een dag dat God alle dingen op z'n plaats zal zetten. Hij 

zal ieder recht doen: Hij zal de rechtvaardigen kronen en de goddelozen veroordelen. "Hij 

heeft een dag gesteld", Handelingen 17:31. 

• Aangezien God rechtvaardig is, zal Hij wraak oefenen. God heeft de mensen een wet 

gegeven om naar te leven, maar zij hebben die verbroken. Er moet een dag komen om de 

straf over de overtreders te volvoeren. Een wet die niet uitgevoerd wordt, is als een houten 

zwaard dat slechts voor sieraad is. Op de laatste dag zal Gods zwaard uitgetrokken worden 

tegen de overtreders; dan zal Zijn recht voor de gehele wereld geopenbaard worden. "God 

zal rechtvaardiglijk oordelen", Handelingen 17:31. "Zou de Rechter der ganse aarde geen 

recht doen?", Genesis 18:25. De goddelozen zullen een zee van toorn drinken, maar zij 

zullen geen enkele droppel onrecht opdrinken. In die dag zullen alle monden gestopt 

worden en Gods recht zal ten volle gehandhaafd worden tegenover alle gekijf en gekrakeel 

van onrechtvaardige mensen. 

 

Vijfde gebruik. 

Troost voor de ware boetvaardigen. Aangezien God rechtvaardig is, zal Hij hun vergeving 

schenken. Homo agnostic, Deus ignoscit. 'Als de mens zijn zonde erkent, spaart de Heere hem.' 

"Indien wij onze zonden belijden,, dat is belijden en laten Hij is getrouw en rechtvaardig, dat 

Hij ons de zonden vergeve", 1 Johannes 1:9. Hij is niet alleen genadig, maar ook rechtvaardig. 

Waarom ook rechtvaardig? Omdat Hij beloofd heeft dezulken te vergeven, Spreuken 28:13. Als 

uw hart om en over de zonde verbroken is, kunt u niet alleen pleiten op Gods genade, maar 

ook op Zijn rechtvaardigheid om uw zonden te vergeven. Toon Hem Zijn handschrift en zegel, 

want Hij kan Zichzelf niet verloochenen! 

 

 

 


