
Vrijheid in Christus 
 

I. Gerechtigheid Gods door het geloof alleen. 

 

1. De apostel Paulus legt in Romeinen 1:16,17 uit waar het in het geloof in de Messias 

Jezus om gaat. Hij kiest als de tekst van zijn preek Habakuk 2:4: “Maar de 

rechtvaardige zal uit het geloof leven.” Dat geldt zowel de jood als de Griek. Dat 

evangelie wil hij verkondigen tot zaligheid voor een ieder die het hoort en gelooft, 

zowel voor de Jood als voor de Griek.  

 

2. Wie is rechtvaardig voor God? Niemand! Noch de Jood, noch de Griek is uit zichzelf 

rechtvaardig voor God. Niemand staat recht voor God, zonder dat Hij iets op hem of 

haar heeft aan te merken.  De apostel heeft zowel Joden als heidenen beschuldigd, 

“dat zij allen onder de zonde zijn “(Rom. 3:9b) en “dat zij allen om niet 

gerechtvaardigd worden, door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.” . 

(Rom. 3: 9-20, 23,24) Niet door eigen verdienste dus, maar door geloof alleen. (Rom. 

10:4).  

 

3. Deze gerechtigheid is door God Zelf beloofd en tot stand gebracht. Als voorbeeld 

gebruikt de apostel Paulus de aartsvader Abraham. Hij werd niet uit werken 

gerechtvaardigd voor God, maar uit geloof. Want er staat geschreven: “En Abraham 

geloofde God en het is hen tot gerechtigheid gerekend.”God rekende het hem toe, 

zonder verdienste, uitsluitend uit genade, Onverdiend. (Rom. 4:1-5) “Zoals ook David 

de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: Welzalig 

zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonde bedekt zijn, 

welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent .”(Rom. 4: 6-8, Ps. 32:1) 

 

4. Deze gerechtigheid werd Abra(ha)m toegerekend, toen hij nog onbesneden was. 

Daarom kon hij ook een vader van alle onbesneden gelovigen zijn (heidenen), zoals 

hij ook een vader is van alle besneden gelovigen. Dat zijn de Joden, die ook wandelen 

in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham, dat hij had, toen hij nog 

onbesneden was. “Want niet door de wet is de belofte van Abraham of zijn 

nageslacht gedaan dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de 

gerechtigheid van het geloof .” (Rom. 4:12-14)   

 

5. De vrucht van deze rechtvaardiging uit het geloof is vrede met God door onze Heere 

Jezus Christus.(Rom. 5:1, Ef. 2:14)  Door één mens, Adam, “is de zonde in de wereld 

gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood over alle mensen gekomen, in 

wie allen gezondigd hebben.”(Rom. 5:12) In deze 1e Adam, die ook wel het eerste 

verbondshoofd wordt genoemd, zijn alle mensen meegenomen, zowel Jood als 

heiden.  Want zegt de apostel Paulus “Zoals dus door één overtreding de 

veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één 

rechtvaardigheid  de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. 

Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars 
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aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de Ene velen als 

rechtvaardigen aangemerkt worden. ( Rom. 5:17-19) Dus wat de eerste mens, de 

eerste Adam, heeft misgedaan, waardoor de zonde in de wereld gekomen is en ons 

allen aankleeft, omdat ook wij allen gezondigd hebben, heeft de tweede Adam, door 

Zijn gehoorzaamheid , plaatsvervangend lijden, sterven en opstanding hersteld, 

goedgemaakt. Wat wij in het paradijs verloren hadden, Gods gerechtigheid heeft 

Jezus de Messias, Gods Eigen Zoon ons weer aangebracht en geschonken. Niet door 

onze goede werken, maar door Zijn liefde, genade en volbrachte werk aan het kruis. 

 

6. In de tijd van Jezus, maar ook in onze tijd is een deel van Israël (Rom.11:5-7) aan 

deze gerechtigheid van God niet toegekomen, omdat zij de wet van de gerechtigheid 

najaagde.  “Waarom niet?” vraagt de apostel Paulus. En hij antwoord: “Omdat zij die 

gerechtigheid niet uit het geloof zochten, maar als uit werken der wet.” (Rom. 9:31,32) 

Zij hebben ijver voor God, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de 

gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te 

brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het 

einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft “(Rom. 

10:3,4) 

 

II. De vrijheid in Christus. 

 

1. Waarom is de Messias het einddoel van de wet? “De wet (=de Thorah) is immers 

heilig en het gebod is rechtvaardig, heilig en goed. “(Rom. 7: 12)  Dat komt omdat wij 

zondaars zijn, die de heerlijkheid van God (en zijn gerechtigheid) missen. (Rom. 

3:9,10,21, 7:14) Door de wet leren we onze zonde kennen (Rom. 7:7-13, Gal 3:19a) en 

ontdekken we, dat we tegen alle geboden van God gezondigd hebben. (Rom. 7:24)  

 

2. Christus Jezus is gekomen, niet om de wet af te schaffen, maar te vervullen. (Matth. 

5:17)  Hij is gekomen om de ware gerechtigheid, de eeuwige gerechtigheid te 

brengen. (1 Kor. 1:30, Dan 9:24)  Hij “heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door 

voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven vervloekt is ieder die niet 

blijft bij alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen.” (Gal. 3:10ev, 

Deut. 27:26) Jezus Christus heeft ons met God verzoend “in het lichaam van Zijn vlees, 

door de dood,” om ons “heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te plaatsen.” 

(Kol. 1:19ev) Hij heeft “Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout, opdat 

wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven.“ (1 Pt. 2:24) Wat een 

barmhartigheid van God, dat Hij “Hem voor ons tot zonde” gemaakt heeft, “opdat wij 

zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Kor.5:21)  Hij in plaats van 

mij/ons (Jes. 53:5-7) 

 

3. Door en in Hem zijn wij (ben ik) vrijgekocht van de vloek der wet, doordat Hij voor 

ons(mij) tot een vloek geworden is (Gal. 3:13) “Christus is geboren uit een vrouw, 
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geboren onder de wet, om hen, die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de 

aanneming tot kinderen zouden ontvangen. “(Gal. 4:4,5) Wij zijn (ik ben) daarom niet 

meer onder de wet, maar onder de genade. (Rom. 6:14) “Ik ben door de wet voor de 

wet gestorven opdat ik voor God zou leven. Met Christus ben ik gekruisigd; en niet 

meer ik leef, maar Christus leeft in mij.” (Gal. 2:19,20a) Jeshua Hamasjiach heeft de 

kracht van de wet, de vloek van de wet, de eis van Gods gerechtigheid buiten werking 

gesteld/teniet gedaan, door het doen van de wet en de straf op de zonden te dragen. 

In onze plaats! 

 

4. Daarom zijn wij niet meer onder de wet, maar onder de genade. (Rom. 6:14,15) Om 

niet meer onder de wet te leven, maar voor Hem alleen. “Want wat voor de wet 

onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij 

heeft Zijn eigen Zoon gezonden, in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en de 

zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou 

worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. “(Rom. 8:3,4)  

 

5. Door Zijn Geest verwachten wij “uit het geloof Zijn gerechtigheid, de gerechtigheid 

van God, waarop wij hopen.” (Gal 5:5) Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God 

genoten, ik roem in vrije gunst alleen. Jezus is onze (mijn) gerechtigheid voor God. 

(1 Kor. 1:30, Jer. 23:.5,6.) 

 

6. Zoals Abraham God geloofde en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, (Gen. 

15:6) zo wordt het ook ons toegerekend, door geloof alleen. God maakte met 

Abraham een eeuwig verbond, “dat rechtsgelding was gemaakt met het oog op 

Christus” (Gal. 3:17) Dat is met het oog op Zijn gerechtigheid en waarheid. Wij zoeken 

daarom alleen in Christus de gerechtigheid van God, niet in welk eigen werk / 

ceremonieën/ gehoorzaamheid onder de wet dan ook. Calvijn zegt hierover in ene 

van zijn commentaren op het boek Galaten:  “Wie nog hoe weinig ook 

gerechtvaardigd wil worden uit werken der wet is losgeraakt van Christus, uit de 

genade gevallen. ( n.a.v. Gal. 5:4,5)  

 

7. De Geest stelt de apostel Paulus tegen de uitwendige ceremonieën gesteld (als je 

daardoor zalig wil worden!) De komst van Christus heeft aan de ceremoniën een 

einde gemaakt. “Christus is het einde /doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder 

die gelooft .” (Rom. 10:4)  Het gaat dus om geloof in Christus door de Geest, “dat in 

liefde werkende is .”(Gal. 5:6) WE mogen de ceremonieën zien als in Christus vervuld. 

(ook hier is het leven vanuit de schaduw of in de werkelijkheid = Christus. (Kol 2:17). 

Laten we waakzaam zijn, want ook hier geldt dat een weinig zuurdeeg het deeg zuur 

maakt. (Gal 5:9)  
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III. De gerechtigheid door het geloof van Christus (samengevat door Calvijn) 

 

a. N.a.v. Hab. 2:4, Gen.15:6, Gal. 3:6 

1. Door de genade van God worden wij gerechtvaardigd,( Rom. 3:9,10,21, 

10:9 -CHeN) 

2. waarbij Christus onze rechtvaardigheid is voor God (1 Kor.1:30- Ha-

Masjiach) 

3. Gods barmhartigheid is de oorzaak van onze rechtvaardigheid, (Ex. 34:6, 

Jona 4:2, Ps. 86:15 -RaCHaM) 

4. die Christus door Zijn dood en de opstanding verworven heeft. (Rom. 

4:25,  2 Kor. 5:21- KoFer/ TeKumaH)) 

5. Zijn gerechtigheid wordt ons gegeven door het evangelie. 

6. die we door het geloof verkrijgen. (EMeN)  

 

b. N.a.v. Ef. 2:8,9 

1. De rechtvaardigheid van God is uitsluitend vanwege/ door Gods 

barmhartigheid (RaCHaM), door Zijn verkiezende liefde. (Rom. 9,11:4ev, Ef 

1:4,5): 

2. Hij biedt het ons aan in en door Zijn geliefde Zoon, onze Heere Jezus 

Christus.  

3. Door Zijn komst, gehoorzaamheid, lijden, sterven en opstanding is de 

Messias, de Rechtvaardige, onze rechtvaardiging voor God (1 Kor. 1:30, 

6:11) 

4. Dat wordt ons door het evangelie verkondigd (Rom. 10:17, 1 Th. 1:9) 

5. De Rechtvaardige en Zijn rechtvaardiging wordt ons deel, wordt door ons 

verkregen door ‘t geloof alleen (Ef. 2:8,9) 

6. Zonder enige goed werk onzerzijds,  uit genade (Tit 2:11) 

7. opdat niemand zal roeme en God de eer krijgt. Rom. 11:6 
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