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❑ maar wat is nu "Gods gerechtigheid?"
▪ Luther: 'de gerechtigheid die voor God geldt'

o ik ben niet in staat aan Gods eisen te 
voldoen en heeft Christus voor mij... 
• tijdens zijn leven de wet betracht
• en voor mijn ongerechtigheden geboet

❑ in deze toespraak wil ik duidelijk maken dat Gods 
gerechtigheid betekent:
1. God doet recht aan zijn belofte;
2. door Christus op te wekken;
3. en in Hem, volmaakt leven aan allen te geven 



Romeinen 1

16 Want ik schaam mij het evangelie niet
(...)

of: het Evangelie beschaamt mij niet
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Romeinen 1

17 Want gerechtigheid Gods 
wordt daarin geopenbaard...

GOD doet recht... aan zijn belofte!
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21 Thans is echter buiten de wet om
gerechtigheid Gods openbaar geworden, 
waarvan de wet en de profeten getuigen,

= los van menselijke prestaties
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22 en wel gerechtigheid Gods 
door het geloof in van Jezus Christus, 

voor allen die geloven; 
want er is geen onderscheid.

Jezus Christus geloofde dat God recht 
zou doen aan wat Hij beloofd had, nl...

op te wekken uit de doden!
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22 en wel gerechtigheid Gods 
door het geloof in van Jezus Christus,

voor allen die geloven; 
want er is geen onderscheid.

hoe komt het tot allen - door geloof
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23 Want allen hebben gezondigd 
en derven de heerlijkheid Gods,

24 en worden om niet gerechtvaardigd 
uit zijn genade, 

door de verlossing in Christus Jezus.

= niemand uitgezonderd
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23 Want allen hebben gezondigd 
en derven de heerlijkheid Gods,

24 en worden om niet gerechtvaardigd
uit zijn genade, 

door de verlossing in Christus Jezus.

allen... hebben gezondigd
allen... derven de heerlijkheid GODS
allen... worden om niet gerechtvaardigd
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Romeinen 10

2 Want ik getuig van hen, 
dat zij ijver voor God bezitten, 

maar zonder verstand.

= Israël (9:31)

3



Romeinen 10

2 Want ik getuig van hen, 
dat zij ijver voor God bezitten,

maar zonder verstand.

Gr. EPI-GNOSIS = besef
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3 Want onbekend met Gods gerechtigheid
en trachtende hun eigen gerechtigheid 

te doen gelden, 
hebben zij zich aan 

de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

= dat GOD recht gedaan heeft aan zijn belofte
(lees: de Messias heeft opgewekt
> de steen in Sion gelegd; 9:31)  
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3 Want onbekend met Gods gerechtigheid
en trachtende hun eigen gerechtigheid 

te doen gelden, 
hebben zij zich aan 

de gerechtigheid Gods niet onderworpen.

GOD vervult zelf zijn belofte
OF 

je probeert zelf rechtvaardig te worden  
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