
Studie 3 – Gods Rechtvaardigheid

Inleiding:
De rechtvaardigheid van God is een van de eigenschappen van God. Dat

is het mooie van onze God, Hij is niet alleen liefdevol, barmhartig, genadig, geduldig,
maar ook rechtvaardig, trouw en waarachtig! Heerlijk dat God deze eigenschappen
tegelijk heeft en uitvoert. Laten we eens kijken naar de rechtvaardigheid van God.
Wat houdt dit precies in? 

1. Wat houdt rechtvaardigheid in volgens jou? Zie je dit  als een negatieve of
positieve eigenschap? Wat heb je nodig om rechtvaardig te zijn?

Negatief(?):
Rechtvaardigheid wordt vaak door menselijke ogen gezien als een negatieve

eigenschap, waarmee straf en veroordeling samenhangen. Het volgende gedeelte is
hier een voorbeeld van. Mozes, een trouwe vriend van God was 40 jaar gehoorzaam
in het leiden van het volk Israël naar het beloofde land. Het einde van de lange trek
was in zicht, en toen ging het mis - Mozes was verboden om het land binnen te gaan.

Lees Numeri 20:2-12:
 

2. Waarom was het zo belangrijk dat God Mozes strafte? 
3. Kun  jij  de  rechtvaardigheid  van  God  door  dit  Bijbelgedeelte  goed

samenvatten?

Postief(?):
          Is er een positieve kant van Gods rechtvaardigheid? Micha 3 laat een aantal
voorbeelden zien waar God woedend is op de leiders van het volk Israël omdat het
volk niet eerlijk behandeld wordt. (1-4) “ Luister, leiders van het volk Israël. U zou het
verschil tussen recht en onrecht moeten kennen. Toch bent u juist degenen, die het
goede haten, en het kwade liefhebben. U stroopt mijn volk de huid af en verwijdert
het vlees tot het bot. U eet zijn vlees op, vilt mijn volk, breekt zijn beenderen en snijdt
het in stukken als vlees, dat de kookpot in moet. U zult de Here smeken u te helpen
in  moeilijke  tijden!  Denkt  u  echt  dat  Hij  dan  zal  luisteren?  Hij  zal  Zich  voor  u
verbergen vanwege uw slechte daden!” . Dit is natuurlijk niet letterlijk bedoeld, de
sociale onrechtvaardigheid wordt vergeleken met kannibalisme om de hebzucht en
het egoïsme van de leiders te illustreren.

4. Zie jij dit als een positieve kant van rechtvaardigheid?
5. Wat is de motivatie achter het benoemen van rechtvaardigheid als positief of

negatief? 

Door  rechtvaardigheid  als  positief  of  negatief  te  benoemen beoordelen wij
Gods motivatie. Eigenlijk spiegelen wij Gods rechtvaardigheid aan ons eigen beeld
ervan. Als het in overeenstemming is met elkaar, wordt het positief genoemd; als het
niet in overeenstemming is, wordt het negatief genoemd.

Lees Ezechiël 33: 1-20

6. Wat houdt Gods rechtvaardigheid in? Waar zie je dit terug in de tekst?
7. Waarom wordt God onrechtvaardig genoemd?



God waarschuwt het volk Israël en geeft het de kans om zich te bekeren. God
is rechtvaardig, maar tegelijkertijd ook erg geduldig, Hij houdt van het volk en wil zo
graag dat zij zich weer naar Hem toekeren. 

Relaties en Rechtvaardigheid 

In Ezechiël hebben we net gelezen dat de mensen in het OT verantwoordelijk zijn
voor hun eigen daden, en door zich te bekeren van hun zonden en God te dienen
zullen ze leven.  De wet  in het OT legt precies uit  hoe mensen voor hun zonden
moeten betalen - door het brengen van dierenoffers. In het NT is dit offer al betaald,
door  het  bloed van Christus  en als  wij  zijn  offer  accepteren zijn  wij  rechtvaardig
gemaakt (Rom 5:19, Heb 9:14) en worden we kinderen van God (Joh. 1:12).

8. Hoe zie jij je relatie met God? Zie jij God als een vader of als een rechter? Wat
zijn de verschillen in verband met het streven om rechtvaardig te zijn? Maak
een lijstje en noteer de verschillen.

9. Wat  is  onze  verantwoordelijkheid  als  vrijgekochte  kinderen  van  God  om
rechtvaardigheid na te streven? Rom 6:15-19. Hoe doe je dit? Verandert deze
verantwoordelijkheid ook tegelijk met het groeien in je relatie met God? 

10.Wat is onze verantwoordelijkheid om rechtvaardigheid na te streven in relatie
met onze naasten? In de maatschappij? In de wereld?  

Gebedstip: vraag God om zijn beeld van rechtvaardigheid aan jou te laten zien en
om de kracht om hiernaar te streven in een kromme en onrechtvaardige wereld (Phil.
2:15). 
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