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RECHTVAARDIGHEID DIE GOD 
ONS AANBIEDT. 
 
Het is de leugen van godsdienst en 
de duivel dat de rechtvaardigheid 
kan komen van het onrecht- 
vaardige.  
De RECHTVAARDIGHEID die God 
VEREIST is de RECHTVAARDIG- 
HEID die hij AANBIEDT. 
 
Godsdienst leert ons dat we rechtvaardig 
kunnen worden door te veranderen, ons 
best te doen, vergeving van zonden te 
vragen, etc., etc. Laten we eens zien wat 
de bijbel ons leert: 
"Want zulke valse apostelen zijn 
bedriegelijke arbeiders, zich veranderende 
in apostelen van Christus. En het is geen 
wonder; want de satan zelf verandert zich 
in een engel des lichts. Zo is het dan niets 
groots, indien ook zijn dienaars zich 
veranderen, als waren zij dienaars der 
gerechtigheid; van wie het einde zal zijn 
naar hun werken." (2 Korinthiërs 11:13-15) 
 
Satan wil ons middels godsdienst laten 
geloven dat we iets kunnen doen wat God 

behaagt, terwijl het enige wat God behaagt 
is: ZIJN ZOON!! 
De bijbel leert ons dat de mens geheel 
corrupt is en zonder enige waarde om te 
worden verlost. Desondanks houdt God 
van ons: "Maar God bevestigt Zijn liefde 
jegens ons, dat Christus voor ons 
gestorven is, toen wij nog zondaars 
waren." (Romeinen 5:8) 
 
Laten we de toestand van de mens zien in 
overeenstemming met de bijbel:  
"Doch wij allen zijn als een onreine, en al 
onze gerechtigheden zijn als een 
wegwerpelijk kleed; en wij allen vallen af 
als een blad, en onze misdaden voeren 
ons weg als een wind." (Jesaja 64:6) 
"Gelijk geschreven is: Er is niemand 
rechtvaardig, ook niet één;"  
(Romeinen 3:10) 
"Want zij hebben allen gezondigd, en 
derven de heerlijkheid Gods;"  
(Romeinen 3:23) 
 
Dit is de toestand waarin God ons vindt. 
Wat we niet hebben en wat we nodig 
hebben is rechtvaardigheid. Wat God ons 
aanbiedt is Zijn rechtvaardigheid: 
"Want Hem, Die geen zonde gekend heeft, 
heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat 
wij zouden worden rechtvaardigheid Gods 
in Hem." (2 Korinthiërs 5:21) 
"Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die 
ons geworden is wijsheid van God, en 
rechtvaardigheid, en heiligmaking, en 
verlossing; Opdat het zij, gelijk geschreven 
is: Die roemt, roeme in de Heere."  
(1 Korinthiërs 1:30,31) 
 
Deze rechtvaardigheid, verkregen op het 
moment dat iemand Christus ontvangt als 
zijn/haar Verlosser, verzekert ons niet 
alleen een plaats in de hemelen, maar 
dient tevens om ons te bemoedigen, want 
we weten dat we niet kunnen falen "in 
Christus". 
 
(Bron: 
www.floridagrace.com/biblestudy/060.htm) 
 


