Serie: Heidelbergse Catechismus
HC4: God doet recht.
Schriftlezingen: Psalm 51:1-11, Gal. 3:9-18 Tekst: Psalm 51:6
Zingen: Ps. 32:1 en 6, Ps. 51:2, Ps. 130:2, Ps. 85:1 en 4, Ps. 103:4
Hoofdpunten van de preek
In HC4 is een oprecht christen aan het woord: voor hem kan God alleen maar goed doen.
1 God is rechtvaardig [v&a9, Psalm 51:6]
Ondertussen kan je deze oer-menselijke vraag wel hebben: is het wel eerlijk...? Of is het
zelfs geen vraag meer: God is de schuld van alle ellende. ik ben ontoerekeningsvatbaar.
De vraag kan ons niet troosten. Wie eerlijk gemaakt is (zoals David) vlucht niet in
ontkenning, maar erkenning: U bent rechtvaardig. God heeft ons goed gemaakt (zie v&a6).
Waarom het dan fout gegaan is, blijft onverklaarbaar. We hebben onszelf willens en wetens
door ongehoorzaamheid beroofd van de gaven om God en onze naaste lief te hebben.
2 God doet rechtvaardig [v&a10, Rom. 1:18]
Straft God de zonde wel? Ook dat kan in een wereld vól onrecht echt de vraag zijn. Het
oordeel blijft uit... Uitstel (genadetijd) betekent geen afstel. En ja, God wil en zal zeker...
Als kind weet je hoe de Vader over zonde denkt. Gods toorn (het vuur van Zijn gepasseerde
liefde) is schrikwekkend. God is niet onverschillig over hoe we zijn en wat we doen.
God wil én zal straffen. Naar Zijn Woord. God strafte David tijdelijke (Ps.32:4) om hem
niet eeuwig te straffen. Voor ‘vervloekten’ is er genade bij dé Vervloekte (Gal.3:13).
3 God is één [v&a11, Ex. 34:6 en 7]
Dát God straft kan (oprechte) vragen oproepen: ‘Ja, maar God is toch liefde?’ Gods
barmhartigheid en gerechtigheid zijn niet met elkaar in tegenspraak. God is één.
Mijn getrouwe Zaligmaker laat beide eigenschappen van God zien: God is barmhartig én
rechtvaardig. Christus neemt uit liefde onze zonde voor Zijn rekening. Hij maakt het goed.
God doet recht. Hij kan niet leven met onrecht. Als zelfs Zijn onmetelijke liefde en het
offer van Zijn Zoon wordt afgewezen, blijft Gods eeuwige toorn (Joh. 3:16,18).
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