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Thomas Watson over de rechtvaardigmaking 
 

 

33 Vraag. Wat is de Rechtvaardigmaking? 

Antwoord. Rechtvaardigmaking is een werk van Gods vrije genade, waarin Hij al onze zonden 

vergeeft, Rom. 3:24, 25 ; 4:6-8, en ons als rechtvaardig in Zijn ogen aanneemt, 2 Kor. 5:19, 21, 

alleen om Christus' gerechtigheids wil ons toegerekend, Rom. 5:17-19, en alleen door het 

geloof aangenomen, Gal. 2:16; Filipp. 3:9. 

 

"En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade", Romeinen 3:24. 

De rechtvaardiging is dé spil en dé pilaar van het christendom. Een dwaling omtrent de 

rechtvaardigmaking is even gevaarlijk als een gebrek in een fundament. De rechtvaardiging 

door Christus is een fontein van het water des levens. Als men in deze fontein het vergif van 

een verderfelijke leer werpt, is dat dodelijk. Het was een gezegde van Luther, dat na zijn dood het 

leerstuk van de rechtvaardigmaking vervalst zou worden. Later hebben ook de Arminianen en de 

Socinianen een dode vlieg geworpen in deze doos met kostelijke zalf. 

1. Ik zal trachten de leidraad van de Schrift te volgen om me door deze verborgen zaak heen te 

leiden. 

 

Wat wordt bedoeld met rechtvaardiging? 

Antwoord. Het is (verbum forense) een rechterlijke daad, een woord ontleend aan de 

rechtspraak, waardoor iemand die gedaagd is, rechtvaardig verklaard wordt en openlijk 

vrijgesproken wordt. In de rechtvaardigmaking "verklaart" God dat iemand rechtvaardig is en 

beschouwt hem alsof hij niet had gezondigd. 

 

Wat is de bron van de rechtvaardiging? 

Antwoord. De (causa) oorzaak, de innerlijke drijfveer of de grond van de rechtvaardiging is de 

vrije genade Gods: "om niet gerechtvaardigd, uit vrije genade." Ambrosius verklaart dit als 

volgt: "Niet uit de genade die in ons gewerkt is, maar uit de vrije genade Gods." Het eerste rad 

dat alle andere raderen in beweging brengt is de liefde en genade van God; zoals een koning 

een misdadiger gratie verleent. Rechtvaardigmaking is een weldaad gesponnen in de 

ingewanden van vrije genade. God rechtvaardigt ons niet omdat wij het waardig zijn, maar 

door ons te rechtvaardigen maakt Hij ons waardig. 

 

Wat is de grond, waarop een zondaar gerechtvaardigd wordt? 
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Antwoord. De grond van onze rechtvaardiging is de voldoening van Christus die Hij Zijn 

Vader heeft opgebracht. Als er gevraagd wordt, hoe het kan bestaan met Gods 

rechtvaardigheid en heiligheid, als Hij ons onschuldig verklaart terwijl wij schuldig zijn, dan is 

het antwoord dat God, op grond van recht en gerechtigheid, ons rechtvaardig kan verklaren, 

omdat Christus voor onze zonde heeft voldaan. De schuldeiser handelt naar recht als hij een 

schuldenaar van schuld ontslaat, warweer er voldaan is door de borg. 

 

Maar hoe kon Christus' voldoening verdienstelijk zijn en voldoende om te rechtvaardigen? 

Antwoord. Vanwege Zijn Goddelijke natuur. Als Mens heeft Hij geleden, als God heeft Hij 

voldaan. Door Christus' dood en verdiensten is Gods rechtvaardigheid genoegzamer voldaan 

dan dat wij eeuwig de pijnen der hel zouden hebben geleden. 

Op welke wijze wordt men gerechtvaardigd? 

Antwoord. Door de toerekening van Christus' gerechtigheid. "Dit zal Zijn Naam zijn, 

waarmede men Hem zal noemen: Jehowah Tsidkennu, Hebreeuws. De HEERE, ONZE 

GERECHTIGHEID", Jeremia 23:6. "Die ons geworden is tot rechtvaardigheid", 1 Korinthe 

1:30. Deze gerechtigheid van Christus, waardoor men gerechtvaardigd wordt, is een betere 

gerechtigheid dan van de engelen, want die van hen is een gerechtigheid van het schepsel, 

maar deze is Gods gerechtigheid. 

 

Wat is het middel of instrument waardoor men gerechtvaardigd wordt? 

Antwoord. Het geloof. "Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof', Romeinen 5:1. De 

waardigheid ligt niet in het geloof als genadegave, maar het geloof is instrument, omdat het 

Christus' verdiensten aangrijpt. 

 

Wie is de werkende oorzaak van onze rechtvaardigmaking? 

Antwoord. De gehele Drie-eenheid. Al de Personen in de gezegende Drie-eenheid zijn 

betrokken bij de rechtvaardiging van een zondaar. Van God de Vader staat geschreven: "God is 

het, Die rechtvaardig maakt", Romeinen 8:33. Van God, de Zoon, staat ook dat Hij 

rechtvaardigt: N: r, "Door Dezen een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt", Handelingen 

13:39. En van God, de Heilige Geest, staat dat Hij rechtvaardigt: "Maar gij zijt gerechtvaardigd 

in den Naam van den Heere Jezus en door den Geest onzes Gods", 1 Korinthe 6:11. God, de 

Vader, rechtvaardigt, als Hij rechtvaardig verklaart; God, de Zoon, rechtvaardigt, als Hij Zijn 

gerechtigheid toerekent en God, de Heilige Geest, rechtvaardigt, als Hij die rechtvaardiging 

opklaart en verzegelt tot de dag der verlossing. 

 

Wat is het doel van de rechtvaardiging? 
Antwoord. Het doel is: 

a. Dat God de eer moge ontvangen. "Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade", Efeze 1:6. 

Hiermee verheft God de eeuwige zegetekenen van Zijn eigen eer. Wat zal de 

gerechtvaardigde zondaar de liefde van God verkondigen en de hemel doen galmen van 

Zijn lofprijzingen. 

b. Dat de gerechtvaardigde persoon de eeuwige heerlijkheid mag beërven. "Die Hij 

gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt", Romeinen 8:30. Als God een ziel 

rechtvaardigt, spreekt Hij die niet alleen vrij van schuld, maar verhoogt hem ook in eer: 
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zoals Jozef, die niet alleen uit de gevangenis werd verlost, maar heerser van het koninkrijk 

werd gemaakt. De rechtvaardiging krijgt haar bekroning in de heerlijkmaking. 

 

Is men van eeuwigheid gerechtvaardigd? 

Antwoord. Nee, want van nature liggen wij onder het vonnis van veroordeling, Johannes 3:18. 

Wij zouden nooit veroordeeld kunnen liggen, als wij van eeuwigheid zouden gerechtvaardigd 

zijn. De Heilige Schrift beperkt de rechtvaardiging tot degenen die geloven en zich bekeren. 

"Bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden", Handelingen 3:19. Derhalve zijn de 

zonden niet weggedaan en is men niet gerechtvaardigd, tenzij men zich bekeert. Hoewel God 

ons niet rechtvaardigt om onze bekering, gaat het ook niet zonder. 

De Antinomianen houden aan hun dwaling vast, dat men van eeuwigheid gerechtvaardigd is. 

Deze leer opent een deur voor allerlei losbandigheid; want waarvoor moeten zij zich zorgen 

maken als ze zondigen, zolang ze vasthouden dat ze van eeuwigheid gerechtvaardigd zijn, of ze 

zich nu bekeren of niet? 

 

2. Voor ik tot de toepassing kom, zal ik vier stellingen over de rechtvaardiging voordragen. 

(1) De rechtvaardigmaking brengt de persoon die gerechtvaardigd is waarachtig nut. De 

vrijspraak en kwijtschelding van de schuldenaar, krachtens de voldoening die door de Borg 

tot stand gebracht is, brengt een waarachtig nut voor hem mee. Een mantel der 

gerechtigheid en een kroon der rechtvaardigheid zijn wezenlijke weldaden. 

(2) Alle gelovigen zijn evenveel gerechtvaardigd. De rechtvaardiging wordt aan de één niet in 

meerdere mate toegepast dan aan de ander. Hoewel er graden zijn in de genade, zijn die er 

echter niet in de rechtvaardigmaking: de één is niet méér gerechtvaardigd dan de ander. De 

zwakste gelovige is zowel volkomen gerechtvaardigd als de sterkste. Maria Magdaléna is 

evenveel gerechtvaardigd als de maagd Maria. Dit kan een hartsterking zijn voor een zwak 

gelovige. Hoewel u maar een greintje geloof hebt, bent u even waar gerechtvaardigd als 

degene die de hoogste stand in Christus mag hebben. 

(3) Wie door God gerechtvaardigd is, wordt ook geheiligd. "Maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd", 1 Korinthe 6:11. De roomsen lasteren de protestanten: zij zeggen van 

hen, dat zij stellen dat mensen die in de zonde blijven leven, gerechtvaardigd zijn, terwijl 

toch al onze protestantse schrijvers verklaren, dat de toegerekende gerechtigheid tot 

rechtvaardigmaking en de inklevende gerechtigheid tot heiligmaking onafscheidelijk met 

elkaar verbonden zijn. Heiligheid is weliswaar niet de oorzaak van de rechtvaardigmaking, 

maar wel gaat deze ermee gepaard. Zoals de warmte in de zon niet de oorzaak is van het 

licht, maar ze gaat ermee samen. Het is dwaasheid te denken dat God een volk zou 

rechtvaardigen en dat zij toch door zouden gaan in de zonde. Als God een volk zou 

rechtvaardigen en niet heiligen, zou Hij een volk rechtvaardigen dat niet verheerlijkt zou 

kunnen worden. Een heilig God kan niet een zondaar aan Zijn boezem leggen. Het metaal 

wordt eerst gezuiverd vóór het stempel van de koning erop gezet wordt. Zo wordt ook de 

ziel eerst gezuiverd door heiligheid, vóór God het koninklijk stempel erop zet. 

(4) Rechtvaardigmaking is onvervreemdbaar. Het is iets vast en blijvends; men kan het nooit 

meer verliezen. De Arminianen houden vast aan een afval uit de rechtvaardigmaking, 

vandaag gerechtvaardigd, morgen weer niet gerechtvaardigd; vandaag een Petrus, morgen 

een Judas; vandaag een lid van Christus, morgen een duivelskind. Dit is een zeer 

troosteloze leer. Gerechtvaardigde personen kunnen gedeeltelijk van de genade vervallen, 
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zij kunnen hun eerste liefde verlaten, zij kunnen Gods gunst voor een tijd verliezen, maar 

zij kunnen niet hun rechtvaardigmaking verliezen. Als zij gerechtvaardigd zijn, zijn ze ook 

verkoren en men kan evenmin uit de rechtvaardigmaking vallen als uit de verkiezing. Als 

men gerechtvaardigd is, is men verenigd met Christus en kan een lid van Christus worden 

afgebroken? Als één gerechtvaardigde van Christus kan afvallen, kunnen ze dat allemaal; 

dan zou Christus een Hoofd zijn zonder lidmaten. 

 

 

Eerste gebruik. 

Merk uit het bovenstaande op, dat er niets in ons is dat ons zou kunnen rechtvaardigen, maar 

iets buiten ons; geen inklevende gerechtigheid, maar toegerekende. Wij zouden evengoed 

kunnen zoeken naar een ster in de aarde als naar rechtvaardiging door onze eigen 

gerechtigheid. De roomsen zeggen dat men door de werken gerechtvaardigd wordt, maar de 

apostel weerlegt dat, want hij zegt: "Niet uit de werken, opdat niemand roeme", Efeze 2:9. De 

roomsen zeggen: "Werken die gedaan worden door een onwedergeboren iemand, kunnen hem 

weliswaar niet rechtvaardigen, maar werken die gedaan worden door een wedergeborene 

kunnen wel rechtvaardigen." Dit is geheel vals, wat zowel met een voorbeeld als door rede 

bewezen kan worden. 

a. Met een voorbeeld. Abraham was een wedergeborene, maar Abraham is niet 

gerechtvaardigd door werken, maar door het geloof. "Abraham geloofde God, en het is 

hem tot rechtvaardigheid gerekend", Romeinen 14:3.  

b. Door de rede. Hoe kunnen werken die ons verontreinigen ons rechtvaardigen? "Onze 

gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed" (als vuile vodden, Eng. vert.), Jesaja 64:6. 

Goede werken zijn niet als een wegbereider die aan de rechtvaardiging voorafgaat, maar als 

een dienstmaagd die volgt. 

 

Maar zegt de apostel Jakobus niet dat Abraham door de werken gerechtvaardigd is? 

Antwoord. Het antwoord is eenvoudig. Goede werken laten blijken dat wij rechtvaardig zijn 

voor de mensen, maar ze maken ons niet rechtvaardig voor God. Goede werken zijn bewijzen 

van onze rechtvaardigmaking, maar zijn niet de oorzaak. De enige Naam die op de gouden 

plaat van Christus, onze Hogepriester gegraveerd is, moet zijn: DE HEERE, ONZE 

GERECHTIGHEID. 

 

Tweede gebruik, tot vermaning. 

1. Aanbid de oneindige wijsheid en goedheid Gods die een weg heeft uitgedacht om ons door 

de rijkdom der genade en de dierbaarheid van het bloed te rechtvaardigen. Wij lagen allen 

onder de schuld besloten, niemand van ons zou kunnen ontkennen schuldig te zijn en door 

onze schuld lagen wij onder het vonnis des doods. Nu de Rechter Zelf een weg zou vinden om 

ons te rechtvaardigen en de Schuldeiser Zelf een weg zou bedenken om de schuld te laten vol-

doen teneinde de schuldenaar niet te benauwen, moet ons dit vervullen met verwondering en 

liefde. De engelen bewonderen de verborgenheid van vrije genade in deze wijze van 

rechtvaardigen en zaligen van verloren zondaren, 1 Petrus 1:2, en zouden dan degenen die er 

nauw bij betrokken zijn en over wie deze weldaad is gekomen niet met de apostel uitroepen: 

"O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods!", enz, Romeinen 11:33. 
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2. Sta toch naar dit hoge voorrecht van rechtvaardigmaking. Er is balsem in Gilead; Christus 

heeft Zijn bloed gestort tot een prijs voor de rechtvaardiging. Hij heeft Zichzelf en al Zijn 

verdiensten opgeofferd om zondaren te rechtvaardigen. Hij nodigt ons tot Hem te komen; Hij 

heeft Zijn Geest beloofd om ons in staat te stellen te doen wat vereist wordt. 

Zondaars, waarom wilt u dan niet naar dit grote voorrecht van rechtvaardigmaking zoeken? 

Waarom wilt u de hongerdood sterven bij zoveel overvloed? Waarom wilt u omkomen terwijl 

er een middel is om u te behouden? Zou men niet denken dat iemand krankzinnig is, aan wie 

vergeving wordt aangeboden, als hij slechts zijn zonde bekent en beterschap belooft, en hij zou 

de koning verzoeken zijn pardon voor zichzelf te houden? Zo iemand heeft toch zijn banden en 

boeien lief en wil daarin sterven? 

U bent deze dwaze persoon, die de rechtvaardiging, die u om niet door Christus in het 

Evangelie wordt aangeboden, veronachtzaamt. Zal men de liefde van Christus verachten? Is uw 

ziel, is de hemel u niets waard? O, zoek toch naar de rechtvaardiging door het bloed van 

Christus. 

 

(1) Overweeg ten eerste de noodzakelijkheid om gerechtvaardigd te worden. Als wij niet 

gerechtvaardigd zijn, kunnen wij niet verheerlijkt worden. "Die Hij gerechtvaardigd heeft, 

dezen heeft Hij ook verheerlijkt", Romeinen 8:30. Iemand die vogelvrij verklaard is en 

wiens goederen allemaal verbeurd verklaard zijn, moet eerst weer in de gunst van zijn vorst 

teruggebracht worden, vóór hij weer hersteld kan worden i11 zijn vorige rechten en 

vrijheden. Zo moeten onze zonden vergeven zijn en moeten wij teruggebracht worden in 

Gods gunst door de rechtvaardigmaking, vóór wij hersteld kunnen worden in de vrijheid 

der kinderen Gods en een recht verkrijgen op dat geluk dat Adam verbeurd heeft.  

(2) Overweeg ten tweede het nut en voordeel daarvan. Door de rechtvaardiging ervaren wij vrede 

in onze consciëntie, een rijker juweel dan welke vorst ook in zijn kroon draagt: "Wij dan 

gerechtvaardigd zijnde, hebben vrede bij God", Romeinen 5:1. Die vrede kan al onze 

verdrukkingen verzoeten; die verandert water in wijn, Hoe gelukkig is iemand die 

gerechtvaardigd is: hij heeft de macht van God tot zijn bewaring en de vrede Gods tot zijn 

vertroosting! 

De vrede die uit de rechtvaardiging voortvloeit, is een tegenwicht tegen de vrees voor dood 

en hel. "God is het, Die rechtvaardigt, wie is het, die verdoemt?", Romeinen 8:33, 34.  

O, sta derhalve naar deze rechtvaardiging door Christus. Deze weldaad wordt verkregen 

door het geloof in Christus. "Door Dezen een iegelijk die gelooft, gerechtvaardigd wordt", 

Handelingen 13:39. "Welken God voorgesteld heeft tot een Verzoening door het geloof in 

Zijn bloed", Romeinen 3:25. Het geloof verenigt ons met Christus en als wij met Zijn 

Persoon verenigd zijn, hebben wij deel aan Zijn verdiensten en aan de heerlijke 

gelukzaligheid die door Hem verkregen wordt. 

 

Derde gebruik, ter vertroosting van hen die gerechtvaardigd zijn 

(1) Het is een troost in struikelingen. Wat zijn Gods kinderen, helaas, vol gebreken. Er 

ontbreekt zoveel aan hun plichten. Maar hoewel zij onder hun gebreken behoren 

vernederd te zijn, moeten ze toch niet moedeloos zijn. Zij worden niet gerechtvaardigd 

door hun plichten en genadegaven, maar door de gerechtigheid van Christus. Hun 

plichten zijn vermengd met zonden, maar die gerechtigheid die hen rechtvaardigt is een 

volkomen gerechtigheid.  
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(2) Troost voor het geval dat men hard geoordeeld wordt. De wereld veroordeelt Gods 

kinderen als trotsen, hypocrieten en beroerders in Israël. Maar hoewel de mensen degenen 

die God vrezen, oordelen en veroordelen, God heeft hen echter gerechtvaardigd en zoals 

Hij hen nu heeft gerechtvaardigd, zal Hij hen openlijk rechtvaardigen op de oordeelsdag 

en hen voor engelen en mensen vrijspreken. God is zo'n rechtvaardige en heilige Rechter, 

dat Hij Die Zijn volk eens gerechtvaardigd heeft, hen nimmermeer zal veroordelen. 

Pilatus rechtvaardigde Christus, zeggende: "Ik vind geen schuld in Hem", en toch 

veroordeelde hij Hem daarna. Maar God Die Zijn kinderen openlijk heeft 

gerechtvaardigd, zal hen nimmermeer veroordelen, want: "die Hij gerechtvaardigd heeft, 

dezen heeft Hij ook verheerlijkt." 

 

 

 
 


