Een preek van W Gadsby: De tong die gerechtigheid vermeldt
Uitgesproken in de Zoar Kapel, Great Alie street, Londen, op donderdagavond 1 juni 1843.
overgenomen van www.theologienet.nl
‘Zo zal mijn tong vermelden Uw gerechtigheid, en Uw lof den gansen dag’ (Psalm 35:28).
Misschien zegt een of ander kind van God: ‘Nou, een tekst zoals deze laat niets van mij heel,
wortel noch tak; want ik beschouw haar als de taal van een kind van God; en ik kan, ik durf niet
te zeggen dat mijn tong Gods gerechtigheid en lof vermeldt, de ganse dag’!
Toch moet u bedenken, arm kind van God die door de nacht verrast is, dat het voor Gods volk
niet altijd dag is. Er bestaat zowel een nacht als een dag. En wanneer de nacht valt, verschijnt
de duisternis en komen de roofdieren opdagen. Ongeloof, vleselijk verstand en goddeloze
gevoelens doemen op, talrijk en walgelijk. In deze toestand zien we erg weinig in de ziel om ons
van Gods gerechtigheid te doen spreken, of van Zijn lof. Als we al iets zeggen, blijkt het om
niets dan wat zelfbeklag te gaan. We willen beklaagd worden en we willen dat anderen ons
geval beklagenswaardig vinden. Als we enige van onze broeders tegenkomen en hen ons geval
meedelen, en ze beklagen ons niet, vinden we hen erg hard en erg onvriendelijk jegens ons.
Maar zodra de Zon der gerechtigheid verrijst en op onze zielen schijnt, zodra de dag aanbreekt
en we ertoe gebracht worden lieflijk en geestelijk licht te zien in Gods licht (Psalm 36:10) en met
zalving geleid worden in de verborgenheden van Zijn genade weten we een beetje wat het voor
de mond van de stomme is te spreken en voor de tong van de stamelenden om los gemaakt te
worden en duidelijk te spreken; zodat we ons, zolang het dag in onze zielen is, gezegend
bezighouden met het vermelden van Gods gerechtigheid en lof. ‘Mijn tong zal Uw gerechtigheid
vermelden, en Uw lof den gansen dage.’
Maar ik zal in verband met dit deel van Gods Woord, als de Heere mij leidt:
I.
II.

Enkele aanwijzingen geven met betrekking tot de natuur van Gods gerechtigheid.
Een korte beschrijving geven van de tong die deze gerechtigheid vermeldt, en
vervolgens
III. Een opmerking maken over wat het is God te loven en hoe de tong bezig is Zijn lof te
vermelden
I. Enkele aanwijzingen geven met betrekking tot de natuur van Gods gerechtigheid.
Wat moet ik over de gerechtigheid van God zeggen of waar moet ik beginnen? We zullen naar
drie betekenissen ervan kijken.
1. Eerst naar de gerechtigheid die God naar de rijkdom van Zijn genade toerekent aan Zijn volk,
die Hij hen aandoet en waarin Hij hen volledig en om niet rechtvaardigt.
2. Ten tweede naar de plechtige, rechtvaardige daden van God (en plechtig zijn ze in het
voltrekken van Zijn oordelen over Zijn vijanden en de vijanden van Zijn volk.
3. En ten derde, naar de plechtige daden van God in het meedelen van bijzondere weldaden
aan Zijn volk, in het voorzien in hun noden en in het beschermen van hen temidden van al de
beproevingen en de moeilijkheden die zij het hoofd moeten bieden. Ik ben van mening, dat elk
van deze dingen vervat is in ‘Gods gerechtigheid'.
1. Wat is dan de natuur van de rechtvaardigheid van God die is ‘tot allen, en over allen, die
geloven’ (Rom. 3:22) en over het hart van elke arme zondaar, die gevoelig is gemaakt over zijn
diep verderf, verloren en goddeloze toestand? (En moge God de waarheid vanavond aan onze
zielen toepassen).
Ik zou hiervan tot zo’n arm schepsel willen zeggen, dat hij even vanzelfsprekend verstoken is
van heiligheid in en van zichzelf als de hel zelf. Maar hier wordt de ziel volledig en om niet
gerechtvaardigd van al haar vijanden die tegen haar opkomen, met als grote oorzaak Gods
gerechtigheid. Het is met deze plechtige reden dat God zegt: ‘Zo is er dan nu geen
verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn.’ (Rom. 8:1)
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Toch zijn u en ik, ik weet tenminste voor mijzelf dat het zo is, van nature geneigd een
gerechtigheid van onszelf mee te brengen. We willen wat goed werk van onszelf om ons bij
God aan te bevelen. Maar wat levert het op wanneer we alles gedaan hebben wat we kunnen
doen? Een wegwerpelijk kleed, bij een onreine aangedaan! (Jes. 64:6) Arme, verdorven
ellendelingen, we voor God willen verschijnen als een onreine, bekleed met dit wegwerpslijk
kleed, opdat God hierom een welgevallen aan ons zou hebben. Maar dat heeft Hij niet! Wat
doet Hij? Hij steekt het in brand natuurlijk en verbrandt het geheel. U zult soms merken dat
satan, wanneer u voor de Heere wilt verschijnen met een betamelijk werk van uzelf, aan uw
rechterhand staat om u te weerstaan, zoals hij bij Jozua deed toen die gekleed was in vuile
klederen. (Zach. 3:1-3) Hij zal met u doen zoals hij met hem deed. Hij zwaaide zijn vuile
klederen door zijn consciëntie heen en weer en zei: ‘Verschijnt u zó voor God? Pleit u bij God’?
Hebt u hoop op God? Wat! Zo'n vuile ellendeling als u bent? Schaamt u! Zwijg, doe uw mond
nooit meer open, zo'n verachtelijk, walgelijk, afschuwelijk schepsel als u bent’!
Zo staat de arme zondaar voor de Heeresp het punt te besluiten dat er geen hoop meer is.
Totdat het God behaagt te voorschijn te komen in de rijkdom van Zijn genade en hem te laten
zien dat hij gekleed is in Zijn gerechtigheid. (Jes. 61:10) Wanneer Hij die aan de consciëntie
toepast, ons met zalving te kennen geeft dat we met de gerechtigheid des Heeren bekleed zijn
en met de kracht des Heeren getooid zijn en dat het de Heere Zelf is die ons rechtvaardigt, ik
zeg, wanneer de Geest van de levende God dit aan het hart openbaart, maakt dat de tong
gaande om te spreken over Gods gerechtigheid en om Zijn lof uit te galmen. Ook al zouden al
de duivels in de wereld in de weg staan, dan nog zou dat hem er niet van kunnen weerhouders.
Want wanneer het hart onder de gezegende zalving van de Heilige Geest verkeert en de
heerlijkheid van Christus gerechtigheid voelt, die is ‘tot allen, en over allen, die geloven’, doet
dat de tong zeker de verbazende wonderen van Gods weergaloze genade verkondigen!
Misschien zegt een belijder die zeer begaafd is: ‘Wat mij betreft, dat vergeet ik nooit, maar ik
zing steeds over de gerechtigheid van Christus. Een andere wil ik niet. Hier blijf ik en rust ik en
kan ik erover spreken, wat er ook gebeurt. Wat betreft de zonde en het wegwerpelijk kleed
waarover u spreekt, dat alles kan ik te boven komen’!
Ik zou bijna willen zeggen dat u dan boven de duivel uit kunt komen, want de duivel moet onder
de zonde wegzinken. Ik geloof van harte dat sommige belijders meer onbeschaamdheid
hebben dan de duivel zelf. Maar wanneer God er een eind aan maakt en ze voor Hem komen te
staan, zullen ze merken dat hun valse vertrouwen niet maar een hersenschim is, maar een
grote hersenschim; dat ze eraan overgegeven zijn een leugen te geloven en tot de ontdekking
zullen komen dat hun toevlucht een ‘toevlucht der leugen’ was en er voor hen in het geheel
geen schuilplaats is. (Jes. 28:15)
Maar de ziel die God onderwijst en die Hij met deze gerechtigheid bekleedt, wordt ertoe
gebracht werkelijk te voelen wat een verloren en totaal bedorven zondaar hij is, wat een zwakke
en schuldige zondaar, wat een verachtelijke, walgelijke en vuile zondaar. Hij wordt ertoe
gebracht te zeggen: ‘Denkt u dat er ooit een zondaar geweest is zoals ik’? Sommigen zeggen
dat ik nooit tot zondaars preek. Maar lieve help, ik vind niets anders dan zondaren om tegen te
preken! Als ik een mens zou tegen komen die geen zondaar was, zou ik niets voor hem
hebben. Er is geen greintje in mijn bediening dat geschikt voor hem zou zijn. Een zondaar die
dat voor zijn gevoel werkelijk en waarlijk is, zoals God zegt dat hij is, is een heilige! Hij wordt
plechtig voor de Heere en door de Heere afgezonderd. Hij is, zoals ik hem noem, een heilig
zondaar. Zo iemand zal de weergaloze gerechtigheid en heerlijkheid van God verkondigen, Die
zijn ziel gezegend heeft. Een dergelijke zondaar vindt Gods gerechtigheid gepast voor zijn staat
en toestand. Wanneer het God behaagt Jezus Christus bekend te maken als zijn
Vertegenwoordiger, als Degene Die wat de wet betreft in zijn plaats gestaan heeft tussen een
beledigde God en hem; wanneer het God behaagt bekend te maken hoe Hij Christus Zich
verbonden heeft aansprakelijk te zijn voor al zijn zondige praktijken en overtredingen. En hoe
Hij Zich verplicht heeft een gerechtigheid uit te werken die in elk opzicht voldoet aan de eisen
van de wet en aan de aanspraken op gerechtigheid; hoe Hij Zich verplicht heeft de deugden
van God te eren en te verheerlijken en die gerechtigheid aan hem toe te rekenen tot volkomen
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rechtvaardiging voor de Heere, dán moet hij Zijn gerechtigheid en lof wel vermelden en zich
erover verheugen dat hij ‘om niet wordt gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die
in Christus Jezus is.’ (Rom. 3:24)
Als de wet uw consciëntie dan in haar greep krijgt en Gods Geest deze gerechtigheid op
hetzelfde moment zou openbaren, zal ze voldoen aan alle eisen van de wet die tegen u
opkomen. Laten we er enkele ogenblikken naar kijken. De wet zegt: ‘Gij zult den HEERE, uw
God, liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.’ (Deut. 6:5)
Welnu, ik verzeker u, als u voor God geen gerechtigheid kunt aanvoeren die hieraan voldoet,
staat uw ziel op het punt in zwarte wanhoop weg te zinken. En waar zult u haar vinden? Er zijn
er die de wet proberen te matigen. Ze zeggen: ‘Als we oprecht zijn in onze begeerten, zal God
onze oprechtheid aanvaarden.’ Zo wordt Christus met hun wijze van gehoorzaamheid op de
achtergrond geplaatst. Maar dit is niet genoeg. We moeten een gerechtigheid hebben, waaraan
niet alleen u en ik geen smetje kunnen vinden, maar waaraan ook God geen smetje kan vinden.
Als we zelf niets dan zonde zien in ons zelf, als we gebreken vinden in het allerbeste wat we
kunnen doen; als we moeten zeggen dat al onze gerechtigheid maar een wegwerpelijk kleed is,
hoe hartverscheurend moet het dan aanvoelen zo'n gerechtigheid voor te stellen aan oneindige
reinheid en volmaaktheid! We moeten een gerechtigheid hebben, waaraan Jehovah Zelf geen
smetje kan vinden. Een gerechtigheid die Jehovah niet kan verbeteren en een gerechtigheid die
zonde noch satan kan ontsieren. Tenzij we een gerechtigheid van deze aard aanhebben,
kunnen we de gelukzaligheid van de toekomende wereld nooit binnengaan.
Waar moeten we die dan vinden? Eeuwige lof zij de weergaloze barmhartigheid van een
verbonds-God, we hebben die in de gezegende Persoon, het heerlijke werk en de vlekkeloze
gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus! Omdat het van wezenlijk belang voor Hem was
voor Zijn volk te voorzien in de gehele gerechtigheid, had Hij de Heere Zijn God lief met Zijn
ganse hart, met Zijn ganse ziel en met al Zijn krachten. Hij begon bij het begin en doorliep
heilig, rechtvaardig en gestaag elke stap van de wet van God, alles in recht en gerechtigheid.
Hij vervulde elke jota en verleende haar onsterfelijke heerlijkheid en eer. De wet kon alleen
volmaakte gehoorzaamheid eisen van een volmaakt mens, maar Hij gaf haar de volmaakte
gehoorzaamheid van de God-Mens en stempelde er voor eeuwig een heilige waardigheid en
majesteit op, om te openbaren dat Zijn heerlijke gerechtigheid gepast is voor de toestand van
elke zondaar en voor al hun noden en om al de deugden van God te eren en te verheerlijken.
Zo heeft Hij ‘in eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd werden’, al degenen die voor Hem
Zelf werden afgezonderd. (Hebr. 10:14) Zij worden in eeuwigheid volmaakt in Zijn eigen
gezegen e gehoorzaamheid en vlekkeloze gerechtigheid. Deze gerechtigheid, die God geeft,
zal eeuwig blijven.
Wat betreft u, die een gerechtigheid van uzelf hebt, u kunt nooit uw behoefte aan Christus'
gerechtigheid voelen. Iemand u zou beledigen door die te vermelden; zó behaaglijk gaat u op in
uw eigen goede werken, dat het een belediging voor uw waardigheid zou zijn om de Zijne te
krijgen. Zoals het ook een belediging voor de koningin zou zijn als u een mand met lisdodden
zou maken en haar die zou voorstellen ais iets erg waardevols. Zij zou die niet uit uw handen
aannemen. Zo zou het met u gaan, wanneer we over deze gezegende gerechtigheid spreken.
U kent uw behoefte eraan niet en het is een belediging voor uw trots haar te noemen.
Maar wat betreft het arme schepsel dat zich een walgelijke, verachtelijke en bedorven zondaar
voelt en dat ertoe gebracht wordt bevindelijk te voelen wat hij is voor een hartdoorzoekend God,
dat elke jota van de wet tegen hem is, als God hem deze gerechtigheid geeft, hem die aandoet
en de kracht ervan aan zijn ziel meedeelt, zal die hem tot zo'n gezegend genot van Gods
gerechtigheid verheffen en verhogen, dat zijn tong luidkeels zingt en lof vermeldt tot eer en
heerlijkheid van Zijn gezegende Naam. Hij zal zeggen: ‘Mijn ziel verheugt zich in mijn God; Ik
zal mij verheugen in den God mijns heils. Want den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij
omgedaan en Hij heeft mij versierd met de klederen des heils.’ Engelse vertaling Jes. 61:10. ‘En
zo zal zijn tong Gods gerechtigheid vermelden en Zijn lof de ganse dag.’
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Welnu, laat ik u eens vragen: ‘Past deze gerechtigheid u?’ Want let op, wanneer zij in de
consciëntie wordt verwezenlijkt door het geloof door het onderwijs van de Geest, zal de zondaar
zijn goedheid of waardigheid niet naar voren brengen om een soort ruil te doen met God. Want
hij leeft op dat moment in, wat de Heilige Geest zegt: ‘Dengene nu, die niet werkt, maar gelooft
in Hem, Die rechtvaardigt.’ Wie? De vromen? Nee! De heiligen? Nee! De goeden? Nee! Wie
dan? ‘De goddeloze!’ Wat! Een goddeloze wereld? Ja, degenen die ertoe gebracht worden in
hun consciënties te voelen dat ze verachtelijk en goddeloos zijn, en dat ze voor eeuwig verloren
moeten gaan zonder een betere gerechtigheid dan die van zichzelf! ‘Dengene, die niet werkt,
maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardig, wordt zijn geloof gerekend tot
rechtvaardigheid.’ Een arme ziel als deze heeft gewerkt tot hij niet langer kon werken. Hij heeft
gewerkt tot hij zich in de ellende heeft gewerkt. Hij heeft gewerkt tot hij zich in vertwijfeling heeft
gewerkt, hij heeft gewerkt tot hij zich in wanhoop heeft gewerkt. Er is hem nu niets
overgebleven om tot God te brengen. Zijn ziel is te terneergeslagen om nog langer te werken
en hij moet blijven liggen waar hij is, zonder iets van zichzelf om de Heere voor te stellen. Hij
moet komen als een arme, bedorven, verachtelijke en verloren zondaar! God rekent deze
gerechtigheid aan een dergelijke ziel toe. Hij doet ze al degenen aan die ertoe zijn gebracht om
in Jezus Christus te geloven met een levend geloof. Deze gerechtigheid wordt hen
toegerekend. Zo staan zij volmaakt voor de Heere, zoals geschreven staat: ‘Gij zijt in Hem
volmaakt.’ (Kol. 2:10) Deze gezegende gerechtigheid maakt de zondaar rechtvaardig voor Hem.
Ik zal u vertellen hoe ik haar vond. Voordat het God behaagde haar aan mijn consciëntie te
openbaren kon ik nooit vrede vinden. Voordat u er een deel van in uw hart hebt gekregen, kunt
u nooit een ernstig vertrouwen op God krijgen. Want ongetwijfeld zal satan u bij elke
gelegenheid te sterk zijn. Hij zal u vertellen dat u blind bent en niet kunt zien. Hij zal u vertellen
dat u kreupel bent en niet kunt lopen. Hij zal u vertellen dat u stom bent en niet kunt spreken.
Hij zal u vertellen dat u hard van hart bent, dat u niet kunt bidden, dat u niet langer gewaakt
hebt, dat de wereld u te pakken heeft gekregen en dat u probeert de wereld te pakken te
krijgen. Hij zal u vertellen dat u, als u de wereld liefheeft, de liefde van de Vader niet bezit. En
zo zal hij ervoor zorgen dat u de moed verliest en u zult niets ten voordele van uzelf te zeggen
hebben. Maar als de Heere u zegent met een geloofsoog op het Middelaarswerk van Jezus,
met de dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid van Jezus, en u laat zien dat al Zijn oneindige
zuiverheid en volkomen gehoorzaamheid aan de wet van God de uwe is, dat Hij de deugden
van God voor u verheerlijkt heeft en uw consciëntie zegent met een besef daarvan, … kunt u
tegen satan zeggen: ‘ik erken dat al uw beschuldigingen waar zijn, satan. Ik schaam me en
beken dat ik niets dak een verachtelijke, kruipende, zondige worm ben. Maar anderzijds,
gelovend in en rustend op Jezus, is de gerechtigheid van God tot en over allen die geloven.’
Zodat u nu bereid bent u te onderwerpen aan de volgende beschrijving van uw staat: u bent als
een onreine en al uw ‘gerechtigheden zijn slechts als een wegwerpelijk kleed’; zodat u ertoe
wordt gebracht u af te vragen wat uw zonden wel moeten zijn als uw gerechtigheid en uw beste
werken slechts als een wegwerpelijk kleed zijn. Wat moeten uw schuldige daden zijn, wanneer
de beste die u doen kunt niets dan een wegwerpelijk kleed zijn. Zo ziet u dat het beste en het
slechtste van u, beide als iets onreins zijn. Dit brengt u er dan toe door de weergaloze
barmhartigheid en genade van God met overgave en plechtig te gaan in en te rusten op de
volmaakte gehoorzaamheid van Christus. Wanneer uw geloof, door het gezegende onderwijs
van, zo wordt gevestigd op de Heere, kunt u God de vlekkeloze gehoorzaamheid en volmaakte
gerechtigheid van Jezus tonen als uw kwitantie voor God en de grond van uw toekomstige
gelukzaligheid en vreugde. Satan kan hier niet binnenkomen. Geen van uw vijanden kan hier bij
u in de buurt komen. Hier bestaat geen tekortkoming, geen onvolkomenheid. In de volmaakte
gehoorzaamheid van. Christus ontbreekt niets. De zondaar, die elke andere schuilplaats wordt
uitgeworpen, kruipt hier noodgedwongen naar binnen. Hier staat hij volmaakt voor de Heere,
‘begenadigd in den Geliefde.’ (Efeze 1:6) De Heere verklaart dat hij sierlijk is door de
schoonheid die Hij hem heeft aangedaan. O, hoe verheugt de ziel zich dan in deze zaligheid, in
deze heerlijke gerechtigheid die de goddelozen rechtvaardigt! ‘Mijn tong zal Uw gerechtigheid
vermelden, en Uw lof den gansen dag.’
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Welnu, misschien zijn er hier die maar weinig licht hebben, ik bedoel geestelijk licht, en die de
noodzakelijkheid van de toerekening van deze gerechtigheid nooit op een leerstellige manier
gekend hebben. Ik zeg dit vanuit enkele gevoelens uit het verleden. Ik herinner me de periode
dat ik me verheugde in Christus en in staat werd gesteld de wonderen van Zijn zaligheid te
bezingen. Maar ik wist niets over de leer van de toegerekende gerechtigheid. Een
boezemvriendin uit die tijd zei bij gelegenheid eens: ‘Nou, William, we worden om niet door een
Ander gerechtvaardigd, door de gerechtigheid van Christus die ons wordt toegerekend.’
Ik zei tegen mijzelf: ‘Wat bedoelt ze? Is dat een nieuwe leer’? Maar ik kon het niet aan haar
vragen, want ik was bang. Dus zei ik: ‘Goedenacht’, en ging naar huis met een bezwaard
geweten, omdat ik wilde weten wat het zijn kon dat mijn rechtvaardigmaking moest zijn. En
aangezien ik niet wist wat het was, meende ik dat ik wellicht toch bedrogen was en tenslotte
verloren zou gaan! Dit bezwaarde mijn ziel zo, dat ik ertoe gebracht werd ijverig te zoeken naar
de kennis van deze gerechtigheid van God, de toegerekende gerechtigheid van Christus. Na
enig grondig onderzoeken van bet Woord en roepen tot de Heere, begon ik te denken: ‘Het
moet de volmaakte gerechtigheid van Christus wel zijn’; maar ja, daar was het woord
‘toegerekend’, waar ik geen hoogte van kon krijgen, aangezien ik er niet meer vanaf wist dan
een zuigeling; zo'n ‘knappe’ leerling was ik. Ik zei: ‘Wat kan dit woord ‘toegerekend', - wat
volgens haar onze rechtvaardiging voor God moet zijn aangezien de zondaar zonder die
toerekening in de hel moet verzinken - betekenen’? Ik was enige tijd zo in de war over dit woord
‘toegerekend’, dat ik bij een buurman een woordenboek liet lenen om achter de betekenis van
het woord te komen. Maar toen ik het kreeg, hielp het mij op de een of andere manier niet,
aangezien ik zo’n arme, dwaas was, dat het mij meer in verwarring leek te brengen. Totdat het
de Heere tenslotte behaagde mij met kracht het volgende gedeelte van de Schrift, en enkele
andere duidelijk te maken: ‘Dien, Die geen zonde gekend heeft, werd zonde voor ons gemaakt
opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem’! Ik zei: ‘O, het zou me niet verbazen
als dit de betekenis van het woord ‘toegerekend' is! Christus Die onze zonden neemt en ons
Zijn gerechtigheid geeft’!
Na enige tijd leidde de Heere mij stap voor stap verder, totdat Hij mij tenslotte toonde dat het
een Goddelijke overdracht was, een wegnemen van mijn schuldigheid en een aandoen van de
gerechtigheid van Christus, zodat ik volmaakt voor de Heere mocht staan, zonder zonde!
Inderdaad, ik had deze waarheid reeds naar de geest geloofd, maar ik wist niet dat dit de
betekenis van ‘toegerekende gerechtigheid’ was. Ik geloof dat velen die dit naar de letter niet zo
kunnen begrijpen dat ze het kunnen uitleggen, de geest en heerlijkheid ervan in hun zielen
hebben, terwijl honderden, die dit nooit naar de geest hebben ontvangen, die in de godsdienst
niet meer dan speculanten zijn, het naar de letter goed hebben en ervoor kunnen strijden. Maar
wanneer God het in de consciëntie openbaart en ze ertoe gebracht worden het door het
onderwijs van de Geest te verstaan, hebben ze het zowel naar de geest als naar de letter. Dan
zal de arme ziel noodgedwongen komen en op Christus bouwen, op Christus rusten en op
Christus alléén vertrouwen.
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Godvruchtig rusten in en vertrouwen op Christus. Neem Christus weg en u moet voor eeuwig
verzinken. Hoe kunt u de wet onder ogen zien of hoe kunt u de gerechtigheid onder ogen zien
zonder Christus? Maar met Christus kunt staat u onherroepelijk vast. Als de Heere, de Geest, u
ertoe gebracht heeft dit te voeler, als Hij u hiervan heeft verzekerd, arme, bevende zondaar, is
deze gerechtigheid de uwe. U zult op des Heeren eigen gezegende tijd ten volle in de
verborgenheid ervan indringen en de rijkdom van Gods heerlijke genade verkondigen. ‘Mijn
tong zal Uw gerechtigheid vermelden, en Uw lof den gansen dag.’
2. Maar we merken verder op dat David in deze psalm spreekt over de goddelozen, over zijn
vijanden, over de weerstand die zij hem geboden hadden en over Gods oordelen die over hen
voltrokken werden. Welnu, als er hier vanavond een vijand zou zijn die behagen schept in de
vervolging van de Kerk van God en in het lasteren van de reputatie van Gods volk en die
plannen maakt en complotten smeedt om hen te eren en in de ellende te brengen door een strik
te spannen om hen te laten struikelen, dan zeg ik u in de Naam des Heeren in
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overeenstemming met wat in deze psalm wordt bekendgemaakt, dat uw eigen voet juist in de
strik, juist in de valstrik terecht zal komen die gij voor hen gespannen hebt. Om de reputatie van
Zijn volk van blaam te zuiveren zal God rechtvaardig en verdiend aan u ten uitvoer leggen alles,
wat gij tegen Christus en Zijn Kerk hebt beraamd. Want denk erom, al uw woede en toorn,
gericht tegen de Kerk van God of tegen een individuele gelovige, wordt beschouwd als gericht
tegen Christus, aangezien Hij zegt: ‘In al hun benauwdheid was Hij benauwd’ (Jes 63:9) en, ‘die
ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.’ (Zach. 2:8) Zodat een ieder die de Kerk van God
vervolgt, Christus vervolgt. Daarom zegt de Heere, de Verlosser, tegen Saulus: ‘Saul wat
vervolgt gij Mij’? (Hand. 9:4)
We mogen aannemen dat Paulus had kunnen zeggen: ‘Ik vervolg u niet, Heere. Het gaat
slechts om een paar dwepers, wat arme, misleide schepselen die de omgeving in beroering
brengen. Ik wil die onruststokers alleen maar uiteendrijven om Jeruzalem te kalmeren en van
deze dwepers af te raken’.
Maar de Heere zegt: ‘Waarom vervolgt gij Mij’? En wanneer hij antwoordt: ‘Wie zijt Gij, Heere’?
Zegt Hij: ‘Ik ben Jezus, Dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan.’
Zondaar, eigengerechtigde zondaar, die God onteert en de gelovige veracht, die plannen maakt
en complotten smeedt om de Kerk van God in diskrediet te brengen, en die doet wat gij kunt om
het volk des Heeren te krenken, pas op! Want een heilig God wet Zijn zwaard ter vergelding en
weldra zal Hij tevoorschijn komen en u niet sparen. Hij zal u neermaaien, u in stukken hakken
en u verslaan. En we zullen de gerechtigheid van God zien in het feit dat Hij Zijn wraak voltrekt
en u naar de hel zendt vanwege uw vervolgingen van Zijn volk! Zo zal de Kerk van God er
onder de onderwijzingen van de gezegende Geest toe gebracht worden met ernst over Zijn
machtige daden te spreken.
Nu, dit was het geval met de Kerk van vroeger tijden. Ze zongen van Gods oordelen vanwege
het feit dat Hij Zijn wraak over Zijn vijanden voltrok en ‘Farao met zijn heir in de Schelfzee’
stortte, ‘want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid’; en ‘heerlijke koningen’ vernietigde,
‘want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid'. (Ps. 136:15)
‘Wat, zeggen sommigen, was het goedertierenheid van God de Egyptenaren te verdrinken, en
was het goedertierenheid van God deze heerlijke koningen te vernietigen’? Alles gebeurde als
heilig en rechtvaardig oordeel. Wanneer Gods rechtvaardige oordelen worden voltrokken tot
vernietiging van de goddelozen, gebeurt dat altijd uit goedertierenheid jegens Zijn eigen volk.
Dit was de reden dat zij tot hoop werden verwekt en dat hem werd getoond dat de Heere hun
een Hoog Vertrek was. Hier vonden ze Zijn eeuwigdurende goedheid jegens hen, vanwege het
feit dat Hij deze oordelen over de goddelozen én over hun vijanden bracht. Dus zongen ze over
Zijn gerechtigheid in Zijn heilige oordeelshandelingen. ‘Mijn tong zal Uw gerechtigheid
vermelden, en Uw lof den gansen dag.’
Ik zal u iets vertellen dat ik ondervonden heb, en het is goed voor de Kerk van God dat het zo
is. U en ik zijn misschien op nog andere vijanden gestuit die plannen gemaakt en complotten
gesmeed hebben tegen ons en valkuilen gegraven hebben om ons te doen ondergaan; die in
het geheim en op andere momenten openlijker bezig zijn geweest om ons kwaad te doen. Maar
Gods oog is op hen gevestigd en er staat geschreven: ‘Mij komt de wraak toe, en ik zal het
vergelden, zegt de Heere’! Maar in het boek van Jesaja wordt gezegd: ‘Hij, die gelooft zal niet
haasten.’ Welnu, misschien geloven we één of twee ogenblikken dat God Zijn woord gestand
zal doen. Maar als we geroepen worden lang wachten en er komt vertraging in het gestand
doen van Gods woord, worden we haastig en vinden dat Hij er zo lang over doet, dat we het
zelf beginnen te doen. Maar voor elke klap die we onze vijanden geven, geven we ons zélf een
dozijn klappen. Dat is een gezegende daad van barmhartigheid, want hier zien we dat de Heere
Zijn rechtvaardige oordelen over onze vijanden zal voltrekken, zal verschijnen ter verdediging
van Zijn volk en ervoor zal zorgen dat we de eer van Zijn Naam verkondigen. ‘Mijn tong zal Uw
gerechtigheid vermelden, en Uw lof den gansen dag.’
3. Maar we merken nog meer op. Een andere tak van deze gerechtigheid is een openbaring
van de rechtvaardige daden van Gods genade aan zulke arme zondaren als wij zijn. Ik weet
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niet wat u voelt bij wat ik nu ga zeggen, maar er is zo'n heilige ongelijkheid tussen God en ons
zelf, dat de ziel ertoe gebracht wordt zich erover te verwonderen hoe God rechtvaardig kan zijn
zonder haar naar de hel te sturen! Dit is het verschil tussen het arme kind van God en een
eigengerechtigde aanhanger van de vrije wil. Een eigengerechtigde aanhanger van de vrije wil
meent dat God niet rechtvaardig kan zijn als Hij hem geen kans geeft om gered te worden. Het
arme kind van God wil weten hoe Hij rechtvaardig kan zijn zonder hem te verdoemen! Welnu,
bent u hier ooit geweest? Ik herinner me het moment waarop de volgende tekst met grote
kracht aan mijn ziel werd toegepast: ‘Een rechtvaardig God, en een Heiland.’ (Jes. 45:21) En:
‘Indien wij onze zonden belijden, tij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonde vergeve,
en ons reinige van alle ongerechtigheid. (1 Joh. 1:9) Hebt u dit ingeleefd?
Ik herinner me dat een oude vriend van ons in zijn stervensuur tegen de broeders zei: ‘Het heeft
God behaagd die tekst op wonderlijke wijze aan mijn ziel te zegenen! O, wat wonderbaarlijk dat
Hij getrouw en rechtvaardig is, niet alleen in het vergeven van zonden, maar ook in het
vergeven van mij! Het verwondert me dat het niet getrouw en rechtvaardig van Hem is mij te
verdoemen!’
Het arme kind van God weet wat het is zich voor een hartdoorzoekende God zo overtuigd van
zijn zonde en zondigheid te voelen, dat hij weet dat het getrouw en rechtvaardig van God zou
zijn hem te verdoemen als Hij met hem in het gericht zou treden. Maar de arme ziel die ertoe
gebracht wordt zoet en geestelijk te zien dat het Hem behaagt hem de zonde niet toe te
rekenen, dat Hij behagen schept in Zijn barmhartigheid, dat Hij hem al zijn zonden en
overtredingen vergeven heeft, dat het Hem behaagt de vergeving in zijn consciëntie te
verzegelen en hem ertoe te brengen verzoening te voelen door het bloed van het Lam, wordt
ertoe gebracht Zijn eer en lof te verkondigen vanwege Zijn rechtvaardige daden doordat Hij
hem zo de zaligheid brengt; zodat hij zowel Zijn gerechtigheid als Zijn barmhartigheid eert. Hier
ziet hij, dat het werk volmaakt is. Wanneer God deze dingen in de consciëntie bevestigt door de
onderwijzingen van de gezegende Geest, bezingt de ziel Gods gerechtigheid en Zijn lof de
ganse dag.
Welnu, bent u nooit in zeer grote moeilijkheden gebracht wat betreft uw ziel, uw gezin of uw
omstandigheden, niet in staat een weg ter ontkoming te zien, niet in staat te zien dat al uw
vernuft om uzelf te redden slechts heeft gediend om u in grotere moeilijkheden te brengen?
Bent u niet tot de ontdekking gekomen dat u nooit tot de Heere bent gekomen geheel op Hem
hebt vertrouwd, zolang u een weg van verlossing kon uitdenken of een eigen plan kon maken;
maar dat de Heere is opgestaan om u te helpen en genadig naar u glimlachte, toen al uw
plannen en complotten tekort schoten en vernietigd werden, omdat ze niets dan nutteloze
rommel waren, en u er noodzakelijkerwijs toe werd gebracht uw zaak voor Hem te komen
ontvouwen en u te vernederen in het stof aan Zijn gezegende voeten, te zinken of te
zwemmen? Hoe werd u toen in staat gesteld Zijn barmhartigheid te vermelden en met de Kerk
van vroeger tijden te ‘spreken van de gerechtigheid des Heeren’, Zijn lof te verkondigen en met
de woorden van de tekst te zeggen: ‘Mijn tong zal Zijn gerechtigheid vermelden, en Zijn lof den
gansen dag.’
II. Maar we gaan ertoe over een beschrijving te geven van de tong die werkelijk, waarlijk en
geestelijk Gods gerechtigheid zal vermelden. Het is niet de tong van de mens van nature, want
die vermeldt die gerechtigheid nooit op geestelijke wijze. Het is waar, hij kan haar vermelden
naar de letter, maar hij kan haar nooit verstaan naar geest, totdat hij er deelgenoot van wordt
gemaakt. God zegt ons in Zijn Woord: ‘De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des
Geestes Gods zijn: want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk
onderscheiden worden.’ (1Kor. 2:14) Ik zal u vertellen waarover ik mij vaak verbaasd heb: dat
belijders in onze dagen de wetgevende macht niet verzocht hebben de Bijbel te veranderen,
zodat ze er enkele passages uit zouden kunnen halen om haar geschikt te maken voor hun
geloofsbelijdenis. ‘Wel’, zeggen sommigen, ‘een natuurlijk mens kan berouw hebben en
geloven als hij dat wil; dat heeft hij in zijn macht.’
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Maar God zegt dat hij dat niet kan, want ‘zij zijn hem een dwaasheid.’ God zegt: ‘Hij kan ze niet
verstaan, want zij worden geestelijk onderscheiden.’ Welnu, wie spreekt de waarheid, God of
deze volleerde dwazen? Natuurlijk spreekt God de waarheid. Zijn volk wordt ertoe gebracht te
kennen wat geen mens geestelijk kan geloven, voordat hij levend is gemaakt door de Heilige
Geest en een nieuw schepsel is gemaakt in Christus. Welnu, geheel het natuurlijke vermogen,
al de natuurlijke kracht en de natuurlijke wijsheid van de mens moet de geest geven. Zodat de
mens die ertoe gebracht wordt geduldig te wachten op de barmhartigheid van de Heere wat
hoop, wat leven en wat verlossing en vrede in zijn consciëntie brengt, God loven en prijzen zal
vanwege Zijn rechtvaardige daden van barmhartigheid jegens hem doordat Hij hem vrede,
kracht en welvaart brengt. Hier verzoent God het gemoed met Zijn soevereine welbehagen, in
een weg van voorzienigheid, om te zien dat Zijn handelingen rechtvaardig zijn zodat hij, wat hij
ook te lijden heeft van de onrechtvaardigheid van mensen en tot welk pijnlijk doormaken en
verduren van vrienden of vijanden hij ook geroepen wordt, ertoe bracht wordt te zien dat het
allemaal rechtvaardig is en onder het soevereine gezag van de Heere. Wanneer Hij zo
verschijnt en Zijn liefde in onze harten openbaart, zijn we met al Zijn wegen en handelingen
jegens ons tevreden. We bezingen zijn rechtvaardige daden en spreken van Zijn lof. En dan, o
wat een vrede brengen deze stromen van barmhartigheid in de ziel!
Ik heb veel wonderlijke handelingen van God jegens mij in een weg van voorzienigheid ervaren
en als tijd had zou ik u over een aantal ervan kunnen vertellen. Ik zal er echter één in het
bijzonder verhalen, die erg opvallend is. Toen mijn gezin nog jong was, kwam er een grote
schoolrekening bij ons binnen. Waar het geld vandaan moest komen om haar te betalen
konden mijn vrouw en ik onmogelijk zeggen. Zij deed een paar bittere opmerkingen om te
weten hoe we aan het geld konden komen.
‘O’, zei ik, ‘op Zijn tijd zullen we het krijgen. De Heere zal voor ons opkomen.’ ‘O,’ zei ze, ‘daar
heb je het nu, jij hebt al het geloof en ik heb al het zwoegen, zuchten en treuren’, terwijl ik
werkelijkheid niet veel meer geloof had dan zij. Maar het had geen zin haar ongeloof te
koesteren. Gij mannen, koester het ongeloof van uw vrouwen niet wanneer zij er blijk van
geven, want dat zal er dubbel ongeloof van maken. Gij vrouwen, wiens mannen
terneergeslagen zijn, doe als Manoachs vrouw, bemoedig hen en zeg: ‘Als de Heere ons had
willen vernietigen, zou Hij ons de dingen niet hebben laten zien die Hij ons heeft laten zien’!
(Engelse vertaling Richt 13:23) In wat voor moeilijkheden u zich ook bevindt, probeer uzelf nooit
op een onwettige manier te verlossen. Mocht u ertoe gebracht worden vurig te zijn in gebed aan
de troon der genade, opdat Hij u niet in verzoeking zou leiden maar dat Hij u zou doen blijven
wachten aan Zijn troon van genade, totdat Hij voor u in uw noden verschijnt.
Ik maak deze opmerkingen omdat een arm kind van God verzocht kan worden dat te doen tot
profijt van zichzelf, om zichzelf te redden van de ondergang, hetgeen de vleselijke rede kan
inblazen, maar wat nooit aan Gods wet kan voldoen. Volg daarom niemand in kwaad te doen.
Het zal schande brengen over de zaak der waarheid en uw eigen ziel verwonden, Bedenk
voortdurend dat God alles van u weet Zijn oog is op u gevestigd en waakt over uw welzijn. Zijn
oor is open voor al uw roepen. Hij kent uw noden en op Zijn eigen tijd zal Hij komen en elke
belofte die Hij met betrekking tot u gedaan heeft vervullen.
Maar om terug te keren tot de verlossing die God voor mij werkte, de volgende morgen kwam
een jongeman bij mij langs en bracht mij een twintig pond biljet. Ik was zo verbaasd dat ik
nauwelijks wist wat ik moest zeggen, want iets dergelijks was nooit in mijn hart opgekomen. Hij
zei echter: ‘Herinnert u zich niet wat u gisteravond (in een preek) zei? Hoe God al de behoeften
en noden van Zijn volk kent en zeker voor hen zal verschijnen en hen uit hun moeilijkheden zal
verlossen? Het is de Heere die u het geld heeft gestuurd’! Zodoende moest ik Zijn naam loven
en prijzen en werd mijn tong in staat gesteld Zijn gerechtigheid te vermelden de ganse dag. O,
hoe wonderlijk verschijnt onze God in deze daden van barmhartigheid! Wat is Hij een
vriendelijke God in Zijn voorzienigheid! Hij zal niet toestaan dat iets ons werkelijk schade
toebrengt. Zijn arm is uitgestrekt ter bescherming van Zijn Kerk. Hij zal hen ondersteunen en
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beschermen tegen de haat en de boosaardigheid van hun vijanden en wraak oefenen over hun
vijanden. Hij zal zegeningen op hen doen neerdalen, hen aan alle kanten beschermen, hen
doen zegevieren over elke beproeving en ervoor zorgen dat zij Hem prijzen en aanbidden
omdat Hij hen een dierbare Christus en zaligheid heeft geopenbaard met het feit dat Hij de
rijkdommen van genade heeft ontvouwd en ervoor heeft gezorgd dat ze Zijn eeuwigdurende
liefde, de dierbaarheid van Zijn bloed en gehoorzaamheid en de heerlijkheid van Zijn
gerechtigheid voelen. En dus zullen hun tongen dat moeten vermelden de ganse dag.
Maar wat voor tong is het die deze gerechtigheid vermeldt? Het is de tong waarover de David
spreekt, zoals de dichter zegt: ‘Mijn tong is een pen eens vaardigen schrijvers. Ik zegge mijn
zaken uit van een Koning’ Let nu op: als wat was de tong van de dichter? Zij was als ‘de pen
eens vaardigen schrijvers.’ Maar Wie is die vaardige schrijver? Het is God de Heilige Geest! Hij
is de grote Schrijver van Gods wet in het hart en de grote Schrijver van Gods zaligheid. Davids
tong was dus de pen. Maar het was een erg dorre pen van zichzelf. Ze maakte geen indruk, ook
al werd ze gebruikt door een vaardige schrijver. Maar wanneer de Goddelijke Geest gebruik van
de pen, dat is de tong, maakt en haar doopt in de liefde en het bloed van Christus, zullen de
woorden die worden geschreven vol lieflijkheid zijn voor de Kerk. Het zullen woorden zijn die
met kracht komen, vol van genade en waarheid, wanneer ze zo door de Heilige Geest
gezonden worden, om Zijn volk te voeden en te troosten. Wanneer nu de tong van de arme
zondaar in beweging wordt gezet door de gezegende Geest en hij een Goddelijke zalving op
zich voelt rusten, wil hij dat zijn hart en zijn tong beide samengaan. Want ‘met het hart gelooft
men ter rechtvaardigheid en met den tong belijdt men ter zaligheid.’ (Rom. 10:10) Wanneer dat
het geval is, zal zowel het hart als de tong voortgaan en de gerechtigheid van God vermelden.
‘Mijn tong zal Uw gerechtigheid vermelden, en Uw lof den gansen dag.’
III. Welnu, weet u wat het is de tong bij tijden zo plechtig in beweging te laten brengen onder de
onderwijzingen van de gezegende Geest, om Gods gerechtigheid te vermelden? Als dat zo is,
verkondigt u ongetwijfeld Gods lof en geeft Hem al de heerlijkheid. U zult de lof vermelden die
Zijn naam verschuldigd is. U zult de eerbewijzen van Jezus vermelden, Zijn heerlijke
hoedanigheden, Zijn dierbaarheid, Zijn gepastheid en zijn volheid. Als de Heere de Geest u leidt
en bestuurt, zult u er melding van maken in de ogenblikken van uw sterven en dan de
weergaloze barmhartigheid van Zijn verbazende genade verkondigen.
Moge de Heere u en mij, terwijl we hier zijn, daarom geven dat wij meer en meer de weergaloze
wonderen van Zijn genade vermelden! Amen.
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