
Hfd. 15
Van de rechtvaardigmaking (1)

• Er is een orde in de toepassing van de weldaden van 
het Genadeverbond:

– “De orde des heils” of “de gouden keten der zaligheid
– Geen schakel kan daarin gemist worden

• We vinden deze “keten” in:
– Rom. 8:30: En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 

geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; 
en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt.

• Na de verkiezing (tevoren verordineerd),  de krachtdadige, 
onwederstandelijke, inwendige roeping volgt:

– de rechtvaardigmaking (v/a 1)
• Deze weldaad uit het genadeverbond wordt behandeld 

in 2 lessen
• De leer van de rechtvaardigmaking wordt genoemd “het 

hart van Gods Kerk”.  Daarom zoveel dwalingen



Van de rechtvaardigmaking (2)

• Adam was rechtvaardig en kon het eeuwige leven 
verwerven

• Heeft in de zondeval beiden verloren (en wij met hem)
– Rom. 3:19: opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld  voor 

God verdoemelijk zij.

• Niemand kan zichzelf nog rechtvaardigen
• Alleen in Christus is er een weg en een middel

– Rom. 10:14: Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 
degenen, die geheiligd worden

• Hij heeft volkomen aan Gods recht voldaan
– Dan. 9:24 en om een eeuwige gerechtigheid aan te  brengen,

• In Hem wordt de uitverkoren zondaar als rechtvaardig 
aangemerkt

– Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede 
bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

– Rom. 8:33-34: Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen 
Gods? God is het Die rechtvaardig maakt



Van de rechtvaardigmaking (3)

• Rechtvaardigmaking is een gerichtshandeling 
(nadere  uitleg zie blz. 6)

– Zach. 3:1-5: Daarna toonde Hij mij Josua, den hogepriester, staande 
voor het aangezicht van den Engel des HEEREN; ………

• De inwendig geroepenen ontvangen deze 
weldaad

• Waarmee ze persoonlijk ingelijfd worden in het 
Genadeverbond

• Deze weldaad houdt in (v/a 2):

1. Een vrijspraak van schuld en straf
– Rom. 4:7: Zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en  

welker zonden bedekt zijn;

2. Een recht op het eeuwige leven
– Rom. 5:19 alzo zullen ook door de gehoorzaamheid  van Enen velen 

tot rechtvaardigen gesteld worden.



Van de rechtvaardigmaking (4)

• Onderscheid rechtvaardigmaking en heiligmaking(v/a 3)

• Rechtvaardigmaking geschiedt:
– buiten de mens;
– neemt de schuld weg
– en is in dit leven een volmaakt werk

– Romeinen 5:1  Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben 
vrede bij God,

– In de rechtvaardigmaking is de schuld voor alle zonden (erf-
en dadelijke zonden) volkomen betaald

• Heiligmaking geschiedt:
– binnen de mens;
– neemt de smet weg
– en geschiedt bij trappen

– 1 Petr. 1:15 : zo wordt ook gijzelven heilig in al uw wandel;

– In de heiligmaking wordt de zondaar gewassen van de smet = 
de vuiligheid van de zonde



Van de rechtvaardigmaking (5)

• Onderscheid (vervolg v/a 3)

• De rechtvaardigmaking verandert de staat van de 
mens van geestelijk dood naar levend

– Efeze 2:1: En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart
– Joh. 5:25: doden zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord 

hebben, zullen  leven.

– Er zijn maar twee mogelijkheden. De mens is geestelijk dood 
OF levend

• De heiligmaking ziet op de stand van het 
genadeleven

– 1 Petr. 2:2: zijt zeer begerig naar de redelijke  onvervalste melk, opdat gij 
door dezelve moogt opwassen;

– Mal. 4:2: en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

– De heiligmaking is een “ernstige lust en liefde om naar den wil 
Gods in alle goede werken te leven” HC antw. 90

• Rechtvaardigmaking en heiligmaking niet los van elkaar



Van de rechtvaardigmaking (6)

• Rechtvaardigmaking is een gerichtshandeling
• ‘Vierschaar ‘ is  beeld van burgerlijke rechtspraak; v/a 5)

• Daarin komen voor:
A. Een  rechter (die een oordeel – vonnis – uitspreekt)
B. Een gedaagde (verdachte)
C. Aanklagers (officier van justitie en getuigen)
D. Een advocaat (die de verdachte  verdedigt)
E. Een griffier (die alles schriftelijk vastlegt) 

A. De Rechter is God de Vader (v/a 8)
– Jac. 4:12: Er is een enig Wetgever, Die behouden kan en verderven.
– Jes. 43:25-26: Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om 

Mijnentwil, en Ik gedenk  uwer zonden niet. Maakt Mij indachtig, laat 
ons te zamen richten …

B. De gedaagde is de uitverkoren zondaar
– Ps. 50:21: Ik zal u straffen, en zal het ordentelijk voor uw ogen  stellen.



Van de rechtvaardigmaking (7)

C. Aanklagers en getuigen zijn:
1. De Satan

– Openb. 12:10: want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde  
voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.

2. De Wet
– Rom. 1:32: Dewelken, daar zij het recht Gods weten, namelijk, dat 

degenen, die zulke dingen doen, des doods waardig zijn)
– Gal. 3:19: Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil 

daarbij gesteld,

3. Eigen geweten
– Rom. 2:14-15: Als die betonen het werk der wet geschreven in hun 

harten, hun geweten  medegetuigende,
– Luk. 18:13: maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God! wees mij  

zondaar genadig!

D. Christus is hun Advocaat, Borg en Middelaar (v/a 9)
– 1 Joh.2:1 wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, 

den Rechtvaardige



Van de rechtvaardigmaking (8)

• In dit rechtsgeding eist Christus vrijspraak
• Hij kan dit doen omdat Hij: 

– De straf gedragen heeft;
– Jes. 53:5: de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem

– De schuld betaald heeft;
– Hebr. 10:14 Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 

degenen die geheiligd worden 

– Door voldoening een volkomen verzoening heeft 
teweeg gebracht
– Job 33:24: Ik heb verzoening gevonden. 

• De gedaagde:
– erkent onvoorwaardelijk schuld

– Ps. 51:5-6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, en gedaan, dat kwaad is 
in  Uw ogen; 

– en billijkt de straf
– Ps. 51:2: Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.



Van de rechtvaardigmaking (9)

• De uitspraak is: Vrijspraak!
– Welke overwegingen leiden tot die uitspraak? 

• God de Vader handhaaft Zijn recht
– Mal. 3:6: Want Ik, de HEERE, word niet veranderd;

• Hij eist volkomen gerechtigheid
– Matth. 5 :26: Gij zult daar geenszins uitkomen, totdat gij den  

laatsten penning zult betaald hebben

• Maar daaraan is volledig voldaan, want: 
– Christus volbracht wat van de uitverkoren 

zondaar rechtvaardig geëist werd
– Plaatsbekledend

– Jes. 43:25:  Ik, Ik ben het, Die uw overtredingen uitdelg, om 
Mijnentwil, en Ik gedenk uwer zonden niet.

– Borgtochtelijk (als Borg)
– Hebr. 7:22: Van een zoveel beter verbond is Jezus Borg geworden.



Van de rechtvaardigmaking (10)

E. De Heilige Geest (griffier):
– Verzegelt deze vrijspraak aan het hart van de 

gelovige (v/a 10)

• Waardoor deze ook verzekerd is van zijn 
rechtvaardigmaking (v/a 11)
– Rom.8:16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen 

Gods zijn.

– Schenkt het geloof om deze vrijspraak aan te 
kunnen nemen (v/a 20-21)

• Daarmee is het geloof geen grond voor vrijspraak, 
maar een middel om deze weldaad aan te kunnen 
nemen
– Joh.1:12  Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht 

gegeven kinderen Gods te worden, 
– NGB Art.22 Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het 

geloof zelf is dat ons rechtvaardigt; want het is maar een instrument …. 



Van de rechtvaardigmaking (11)

• Rechtvaardigheid wordt niet inwendig ingestort
– Is een roomse dwaling

• wordt stellig afgewezen in v/a 4-7
– Is strijdig met de Bijbel 

– Rom. 8:33-34: God is het, Die rechtvaardig maakt. Wie is het, die 
verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer  is, Die ook 
opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook  voor ons bidt.

– Psalm 32:1-2: Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens 
zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de HEERE de 
ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.

• In deze teksten is geen sprake van “verdienende 
goede werken”, maar van een rechterlijke daad van 
God

• Rome plaats de heiligmaking voor de rechtvaardigmaking.
• Door goede werken (heiligmaking) zou de 

rechtvaardigmaking “verdiend”  kunnen worden.



Van de rechtvaardigmaking (12)

• Rechtvaardigmaking is een rechterlijk vonnis
– Ps. 75:8 Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen.

– En geen inwendige verandering van de mens (v/a 4) 
– Rom.7:14 maar ik ben vleselijk, verkocht  onder de zonde.

– Dat  zegt de Bijbel
– Efeze 2:8-9 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en 

dat niet uit  u, het is Gods gave; Niet uit de werken, opdat niemand 
roeme.

– En wordt beleden in o.a. de H.C. en NGB
– H.C. v/a 62. Vr. Maar waarom kunnen onze goede werken niet de 

gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? 
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan kan, 
gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn moet 
(a), en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met 
zonden bevlekt zijn.

– NGB Art. 24: Zo doen wij dan goede werken; maar niet om te verdienen 
(want wat zouden wij verdienen?); 



Van de rechtvaardigmaking (13)

Huiswerkvraag

De leer over de rechtvaardigmaking 
wordt het ‘hart’ van de Kerk genoemd. 
Waarom? 



Van de rechtvaardigmaking (14)

• Geloofsleer spreekt over rechtvaardigmaking: 
1. Voor het geloof
2. Door het geloof; te onderscheiden in: 

• Dadelijke rechtvaardigmaking
• Lijdelijke rechtvaardigmaking

3. Na het geloof
• Geen filosofisch verzinsel van Dr. A. Comrie waar Ds. 

Kersten en Dr. Steenblok hem kritiekloos in gevolgd zijn
• Door betrouwbare oudvaders geleerd

– Zie de Catechismus van Gisb.Voetius (aangehaald door ds. 
Kersten in “Kort Begrip” 32e druk, Hfd. 8.3, blz. 133) 

• Onderscheid is benadrukt in de strijd met Remonstranten
– Zij kunnen niet overnemen dat “vijanden met God verzoend 

worden” omdat ze menen zelf genade aan te kunnen nemen 
of af te kunnen wijzen.



Van de rechtvaardigmaking (15)

• Rechtvaardigmaking is een rechterlijke uitspraak:
1. Voor het geloof:

A. In de Raad des Vredes beslecht
– Hebr. 4:3: hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al 

volbracht  waren.
– 2 Tim.1:9: maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons  

gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen;

B. Bij de opstanding van Christus bevestigd
– 1 Kor. 15:22:  Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in 

Christus  allen levend gemaakt worden
– Rom. 4:25: en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

• Degenen die de rechtvaardigheid van eeuwigheid in Gods 
besluiten ontkennen, halen de eerste schakel - het 
fondament - weg uit de “Orde des heils” 

– Rom. 8:30: En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook 
geroepen; en  die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook 
gerechtvaardigd;



Van de rechtvaardigmaking (16)

1. Rechtvaardigmaking voor het geloof 
– Rom. 4:24: Welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om 

onze rechtvaardigmaking.

• Dus geen dadelijke rechtvaardigmaking meer 
nodig door het geloof (in de wedergeboorte)? 

– Dit is de dwaling van neo-calvinisten als Abr. 
Kuyper)

• Die leerde een veronderstelde wedergeboorte. 
– Ontkent de noodzaak van een “staatsverwisseling” 

• De mens is geestelijk dood
– en moet geestelijk levend worden

– Joh. 3:3: tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het 
Koninkrijk Gods niet zien

• Daarom is een dadelijke rechtvaardigmaking door 
het geloof noodzakelijk 



Van de rechtvaardigmaking (17)

2. Rechtvaardigmaking door het geloof
A. De dadelijke rechtvaardigmaking
– Dit is de persoonlijke toepassing van de Christus ‘ 

gerechtigheid  in de uitverkoren zondaar
– Waar meteen in de inwendige roeping de 

wedergeboorte (in engere zin) en de levendmaking 
in de zondaar gewerkt wordt 

– Tegelijkertijd wordt het zaligmakend geloof 
ingeplant  (als “hebbelijkheid” volmaakt; in de 
“dadelijkheid” in voortgaande oefening)

– Waardoor de levengemaakte zondaar geschiktheid 
ontvangt om onder de bediening van de Heilige 
Geest Gods Woord geestelijk te verstaan en te 
aanvaarden (Dr. St. v/a 1865)



Van de rechtvaardigmaking (18)

2. Rechtvaardigmaking door het geloof (vervolg)

A. De dadelijke rechtvaardigmaking
• Helder verklaard in H.C. Zondag 23:

– H.C. v/a  59: Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? 
Antw.: Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben, en een erfgenaam 
des eeuwigen levens (zie ook v/a  60, 61)

B. Lijdelijke rechtvaardigmaking is: 
• een nadere weldaad na de dadelijke 

rechtvaardigmaking
– Wordt ook genoemd:

• De rechtvaardigmaking in de vierschaar van de 
consciëntie

• Daarbij wordt de ontdekte, door de wet verbrijzelde, 
zondaar gedaagd voor Gods rechterstoel

– Jes. 1:18: Komt dan, en laat ons samen rechten



Van de rechtvaardigmaking (19)

B. In de lijdelijke rechtvaardigmaking wordt de gedaagde
– Door Gods Wet veroordeelt en vervloekt

– Gal. 3:10: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al  hetgeen 
geschreven is in het boek der wet

– De Satan wijst op de “vuile klederen” 
– Zach. 3:1: en de satan stond aan zijn rechterhand, om  hem te 

wederstaan.

– Het geweten stemt alle beschuldigingen toe
– Psalm 106:6:  Wij hebben gezondigd,

• Er wordt niets anders verwacht, en van harte 
goedgekeurd, dan de eeuwige dood

– Dan treedt de Middelaar tussenbeide en eist 
vrijspraak

– Job 33:24 Ik heb verzoening gevonden

– De Heilige Geest verzegelt de vrijspraak
– Jes. 54:9 alzo heb Ik  gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u 

schelden zal.



Van de rechtvaardigmaking (20)

3. Rechtvaardigmaking na het geloof
• Hiermee wordt bedoeld: 

• Een publieke rechtvaardiging van de uitverkoren 
Kerk bij de wederkomst ten oordeel van de 
Heere Jezus Christus.

– Daar zal Hij wijzen op O.T. en N.T. beloften:
– Jes. 18:8: Ziet, ik en de kinderen, die mij de HEERE gegeven heeft,
– Joh. 17:24: Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij 

gegeven  hebt; opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij 
Mij gegeven  hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de grondlegging 
der wereld.

• Deze vrijspraak van schuld en straf (alles is door en in 
Christus voldaan)

– betreft alle erf- en dadelijke zonden (v/a 12)
– Jes. 1:18 al waren uw zonden  als scharlaken, zij zullen wit worden als 

sneeuw



Van de rechtvaardigmaking (21)

• Om Wiens wil de gerechtvaardigd? 
– God de Zoon heeft zich in de Raad des Vredes Borg 

gesteld voor de uitverkoren Kerk
– Zij zijn Hem gegeven en Hij wil dat ze gerechtvaardigd 

worden (v/a 13)
– Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing,  die in Christus Jezus is;
– Zie ook Joh. 17:24

• Rechtvaardigding  om eigen geloof of goede werken is 
onmogelijk (v/a 14)

– Rom. 3:28: Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof 
gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

– De mens is daartoe ook geheel onbekwaam
– Jer. 4:22: wijs zijn zij om kwaad te doen, maar goed te doen weten zij niet.

– Al zou de mens de gehele wet volbrengen, dan nog:
– Luk. 17:10`: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar 

gedaan,  hetgeen wij schuldig waren te doen.



Van de rechtvaardigmaking (22)

• Gerechtvaardigd worden door eigen werken onmogelijk

• Waarom (v/a 15)
– HC Antw. 62 Daarom, dat de gerechtigheid die voor Gods gericht bestaan 

kan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig zijn 
moet, en dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met 
zonden bevlekt zijn

– Gal 3:10-11: En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor 
God, is openbaar; 

– Jes. 64:6: en al onze gerechtigheden zijn als  een wegwerpelijk kleed;
– Jac.3:2  wij struikelen allen in vele

• God kan met de zonde geen gemeenschap hebben
– Jes. 33:14: Wie is er onder ons, die bij een eeuwigen gloed wonen kan?

• Dat kan alleen wanneer de zondaar Christus  
aangezien wordt (v/a 16)

– Jer. 23:6: en dit zal  Zijn naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De 
HEERE: ONZE GERECHTIGHEID.

– 1 Kor. 1:30: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is 
wijsheid  van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;



Van de rechtvaardigmaking (23)

• Verdiensten van Christus voor Zijn volk (v/a 17):

1. Door toerekening (schenking) (v/a 18)
2. Door aanneming (v/a 19)

1. Toerekening en schenking
– Een rechterlijke daad van God

• Aan de uitverkoren zondaar
– Waarmee Hij de gerechtigheid van Christus

• Schenkt en toerekent
– HC Antw. 60: … nochtans God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit 

louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en 
heiligheid van Christus schenkt en toerekent , evenals had ik nooit zonde 
gehad noch gedaan, ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht 
die Christus voor mij volbracht heeft ….

– Deze toerekening – schenking is volkomen



Van de rechtvaardigmaking (24)

• Verdiensten van Christus voor Zijn volk
2. Door aanneming (v/a 19)

– Deze aanneming  geschiedt door het geloof 
– HC Antw. 60: …. zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem.
– Phil. 3:9:  namelijk de  rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;

– In deze aanneming zijn trappen
– Phil. 3:12 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; 

maar ik jaag  er naar

– Het geloof geen verdienende oorzaak, maar middel
– NGB Art.22 Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het 

geloof zelf is dat ons rechtvaardigt; want het is maar een instrument, 
waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen.

– D.L. III/IV. 12 Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens, door de 
genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert.

• Door deze genadige toerekening en aanneming moeten 
Christus’ verdiensten de onze worden

– Romeinen 4:25  Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om 
onze rechtvaardigmaking



Van de rechtvaardigmaking (25)

• De Heilige Geest maakt dit elke uitverkorene bekend
– Romeinen 8:16  Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij 

kinderen Gods zijn

• Verzekert hen van volkomen verzoening voor al hun 
zonden

– Ps. 65:2 “Al mijn misdaden en mijn zonden …”  (Datheen) 

– Waardoor de Heere niet meer op hun “toornen” zal:
– Jes. 54:9 alzo heb Ik  gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u 

schelden zal.

• Zij blijven zondaars, maar zullen tegen de zonde strijden
– Rom. 7:19  Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik 

niet wil,  dat doe ik.

• Gods volk zondigt “niet goedkoop”
– Jes. 59:2  Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen 

ulieden en tussen uw  God, en uw zonden verbergen het aangezicht van 
ulieden, dat Hij niet  hoort.

• Hoewel zij dagelijks struikelen zullen ze weder opstaan
– Micha 7:8  Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin! wanneer ik gevallen 

ben, zal  ik weder opstaan;



Van de rechtvaardigmaking (26)

• Door en uit, maar nooit om het geloof!
– De uitverkoren zondaar wordt gerechtvaardigd

1. door toerekening van Christus’ gerechtigheid
– NGB Art.23 … verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat 

God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent….

2. Door aanneming van Christus’ gerechtigheid
– Joh. 1:12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij 

macht gegeven kinderen  Gods te worden,

• Hoe kan een zondaar deze weldaad aannemen?
– Door het geloof

• Het geschonken (ingestorte) geloof is als een hand of 
instrument waarmee deze genadeweldaden 
aangenomen kunnen worden (v/a 20-21).

– NGB art. 23: Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, 
het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt; want het is maar een 
instrument, waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen



Van de rechtvaardigmaking (27)

• Vruchten van de rechtvaardigmaking:
– Vrede en blijdschap in God
– Gemeenschap met God de Vader in Christus
– Aanneming tot kinderen
– Heiligmaking en volharding
– Eeuwige heerlijkheid

• Daarom! Haast en spoed u
– Zef. 2:2 Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij)

Huiswerkvraag
Wat is het onderscheid tussen de 
dadelijke en lijdelijke rechtvaardigmaking?


