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Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)
In 1 Johannes 3:10 hebben we twee groepen mensen: “Hieraan zijn de kinderen van God en de
kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God,
evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft”. Lees nu Genesis 4:1-8: Kaïn was zo’n kind van de
duivel.
In Johannes 8 lezen we over de conversatie tussen Jezus en de Farizeeën (de religieuze leiders van
de Joden). Hierna de verzen 37-47 uit dit hoofdstuk
Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent, maar u probeert Mij te doden, omdat Mijn woord in u
geen plaats krijgt.
38 Ik spreek over wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; u doet dus ook wat u bij uw vader gezien hebt.
39 Zij antwoordden en zeiden tegen Hem: Abraham is onze vader. Jezus zei tegen hen: Als u Abrahams kinderen was, zou u de werken van Abraham doen.
40 Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van
God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
41 U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij
hebben één Vader, namelijk God.
42 Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
43 Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg? Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
44 U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de
vader van de leugen.
45 Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.
46 Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?
47 Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet, omdat u niet uit God bent.
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Deze mannen trachtten de Heer Jezus te doden (vers 37, 40). Zij dachten dat Abraham hun vader
was (vers 39), en dat is ook zo naar het vlees, maar naar hun geest was hun vader in feite de duivel
(vers 44)! De Farizeeën geloofden niet de waarheid die Jezus sprak (vers 45). Zij konden Jezus’
woorden niet begrijpen omdat ze Zijn woorden niet konden horen, niet konden uitstaan (vers 43).
Als een mens Gods Woord niet hoort en gelooft is hij geen kind van God (vers 47). De Farizeeën
hoorden en geloofden Gods Woord niet omdat zij niet uit God waren (vers 47).
De Farizeeën waren niet tevreden met wat de Heer hen vertelde, en wilden Hem doden, maar ze
waren daartoe niet in staat: “Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg
Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg” (vers 59).
Lees Efeziërs 2:1-3. Hieruit leren we dat wij niet door fysische geboorte een kind van God worden.
Een mens wordt een kind van God door te geloven in de Heer Jezus: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn
Naam geloven” (Johannes 1:12). Als een persoon wordt gered wordt hij onmiddellijk een lid van
Gods gezin. Hij geniet dan een relatie met God die hij eerder niet had, en hij is in staat uit te roepen:
“Abba, Vader!” (Romeinen 8:15-16; Galaten 4:6). Het woord “Abba” is een erg familiaire, intieme
term die ons doet denken aan een jong kind dat bij zijn vader komt en zegt: “papa”. Ook de Heer
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Jezus gebruikte deze term: “En Hij zei: Abba [Gr. Abba], Vader [Gr. Pater], alle dingen zijn mogelijk voor U” (Markus 14:36).
Volgens Efeziërs 6:1 en Kolossenzen 3:20 hebben kinderen de verantwoordelijkheid om hun ouders
te gehoorzamen. Als kinderen van God hebben wij dat ook te doen. Wij moeten wandelen als gehoorzame kinderen: “Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er
vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren” (1 Petrus 1:14).
In Efeziërs 5:1 leren we: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen”. Kinderen volgen
vaak het voorbeeld van hun ouders. Als gelovige kinderen in Christus moeten wij onze Hemelse
Vader navolgen:


1 Petrus 1:15-16: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel
uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig”



Lukas 6:36: “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is”.



Mattheüs 5:48: “Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is”.



Efeziërs 4:32: “maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”.



1 Johannes 3:3: “En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, zoals Hij rein is”

Verder wil God dat Zijn kinderen het volgende doen:


1 Petrus 2:2: “En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het
Woord, opdat u daardoor mag opgroeien”.



2 Petrus 3:18: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus”.

Ik werd gerechtvaardigd (Romeinen 3:24; 1 Korinthiërs 6:11)
Romeinen 3:10 zegt “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één”. De enige rechtvaardige is de Heer
Jezus Christus (1 Johannes 2:1; 1 Petrus 3:18). Hij is Gods Rechtvaardige Knecht (Jesaja 53:11).
Hij leed voor onrechtvaardigen door hun ongerechtigheden te dragen op het kruis (Jesaja 53:11 en 1
Petrus 3:18)
Lees 1 Korinthiërs 6:9-11: “Of weet u niet dat onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen
beërven? 10 Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die
met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk
van God niet beërven. 11 Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar
u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van
onze God”.
Vers 10 beschrijft de manier waarop de Korinthische gelovigen leefden voordat zij gered waren.
Maar vers 11 zegt wat God voor hen deed op het moment dat zij gered werden. Niet enkel werden
zij schoongewassen en geheiligd, maar zij werden ook gerechtvaardigd. Het woord rechtvaardigen
betekent “rechtvaardig verklaren” of “rechtvaardig beschouwen”. Volgens Romeinen 4:5 is God in
staat de “goddeloze” te rechtvaardigen. God is ook in staat om een zondige tollenaar (= belastingontvanger) te rechtvaardigen, zoals bv. Mattheüs. God kan onrechtvaardigen rechtvaardigen (1
Korinthiërs 6:9-11)
In Romeinen 5:1 leren we: “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door
onze Heere Jezus Christus”. Wij, gerechtvaardigden, zijn niet langer Gods vijanden. Vóór onze redding echter wél (Romeinen 5:10).
Alhoewel wij niet rechtvaardig zijn in onszelf, zal een persoon die gelooft in de Heer Jezus Christus, door God aanzien worden als rechtvaardig IN CHRISTUS! Wij zijn rechtvaardig IN Gods
rechtvaardige Zoon. 1 Korinthiërs 1:30: “Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is
geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing”.
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Christus is voor mij:
MIJN LEVEN (Kol 3:4)
WIJSHEID VAN GOD (1Kor 1:30; Kol 2:2-3)
GERECHTIGHEID (1Kor 1:30; Rom 10:1-4; 2Kor 5:21)
HEILIGING (1Kor 1:30; 2Thess 2:13)
VERLOSSING (1Kor 1:30; Rom 3:24; Efez 1:7; Kol 1:14)
Omdat God ons ziet IN Zijn Zoon zijn wij rechtvaardig! 2 Korinthiërs 5:21: “Want Hem Die geen
zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid
van God in Hem”. God aanziet de rechtvaardigheid van Christus als behorend tot de gelovige.
Dus lezen we in Romeinen 4:3: “En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend” – het woordje “het” verwijst naar het geloof van Abraham. Zijn geloof werd tot gerechtigheid
gerekend, evenals ons geloof (zie vers 5).

“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden
worden gerechtigheid van God in Hem” (2 Korinthiërs 5:21).
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Lees Romeinen 5:9: “Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door
Hem behouden worden van de toorn”. Omdat Christus voor ons stierf (Romeinen 5:6-11) is God
vrij om genadig te zijn en de gerechtigheid van Christus op onze rekening te zetten. Wij zijn niet
langer schuldige, veroordeelde zondaars omdat wij nu IN CHRISTUS zijn.
Omdat God, in Zijn genade, mij rechtvaardigde, moet ik nu een ander leven leiden. Titus 2:11-14:
Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,
13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en
onze Zaligmaker, Jezus Christus.
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
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1 Johannes 2:29 zegt: “Als u weet dat Hij rechtvaardig is [zie 1 Johannes 2:1], dan weet u dat ieder
die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is”. Als iemand werkelijk is wedergeboren dan
zal hij ook de praktijk van de rechtvaardigheid beoefenen.
1 Johannes 3:7 zegt: “Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet [=
juist leven, denken, handelen], is rechtvaardig, zoals Hij rechtvaardig is”.
Wat te zeggen van de persoon die de rechtvaardigheid niet praktiseert. Zo iemand behoort God niet
toe; zie 1 Johannes 3:10: “Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God”.
Hoe kunnen we, in overeenstemming met vorige verzen uit 1 Johannes, zeggen of iemand werkelijk
gerechtvaardigd werd? Als iemand een rechtvaardig leven leeft, en Gods Woord gehoorzaamt, dan
geeft hij een goed bewijs dat wijst op het feit dat hij gerechtvaardigd is.
Noot: Het is waar dat enkel God het hart kan zien, en enkel God is ultiem Rechter over wie is gered
of niet gered, maar toch zei de Heer Jezus: “Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen” (Mattheüs 7:15-23). Als een persoon werkelijk gered is, zal hij dat niet enkel WETEN maar hij zou dat
ook moeten TONEN (zie Jakobus 2:14-16). Geredde personen leven niet altijd zo correct als zij
zouden moeten doen, en zij wordstelen nog steeds met zonde, maar zij hebben een nieuw leven dat
verschilt van het leven dat zij eens leefden toen zij niet gered waren (1 Korinthiërs 6:9-11).
Lees andermaal 1 Johannes 2:29 en 3:7, 10. Verlangt u ernaar een rechtschapen leven te leiden en
Gods Woord te gehoorzamen? Als u hier niet naar verlangt, hoe kan u dan beweren gered te zijn?
wees niet misleid! Een rechtvaardig man is gekend door zijn rechtschapen leven!
Zie Romeinen 6:13: “En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God”.
Zie Romeinen 6:16-18: “Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot gerechtigheid? Maar God zij dank: u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u
van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En,
vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid”.
Efeziërs 4:29: “Laat er geen vuile taal uit uw mond komen”! Jakobus 1:26: “Als iemand onder u
denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn
godsdienst zinloos”.
Het eerste ding dat Paulus Timotheüs zegt na te jagen is: “U echter, o mens die God toebehoort,
ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding
en zachtmoedigheid na” (1 Timotheüs 6:11). En: “Maar ontvlucht de begeerten van de jeugd. Jaag
rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na, samen met hen die de Heere aanroepen uit een
rein hart” (2 Timotheüs 2:22). Jaagt u ernstig en ijverig de deugden na die in deze verzen genoemd
worden?
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Lees 1 Petrus 2:24: “Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij,
voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen”.
Lees 2 Timotheüs 3:16: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid”. In de Bijbel
vinden wij instructies voor het leven van een rechtvaardig leven dat God aangenaam is.
Lees 5:10-12 en 1 Petrus 3:14. Als wij rechtschapen leven, zullen wij een slechte behandeling van
anderen moeten verwachten. Lees Johannes 15:18: “Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder
dan u gehaat heeft”. Lees Johannes 15:19-21: als wij Christus toebehoren zal de wereld ons behandelen op dezelfde manier zoals zij Hem behandeld hebben. 1 Johannes 3:13: “Verwonder u niet,
mijn broeders, als de wereld u haat”.
Tot slot: het woord RECHTVAARDIGEN betekent dat God de gelovige ZIET als volmaakt rechtvaardig IN CHRISTUS. Dat is zijn positie in Christus. Dit betekent echter niet dat een gerechtvaardigd man niet kan zondigen. Het is afwachten tot de Opname/Opstanding waarbij wij een onverderfelijk lichaam zullen krijgen om onze toestand gelijk te maken aan onze positie in Christus.
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