
Uitleghulp Rechtvaardiging 
Zondige mensen staan in de schuld bij God. Net als bij een rechtzaak kun je daarvoor een aanklacht 
formuleren, en die bestaat uit drie punten: 
1. je zondigt tegen al Gods geboden 
2. je doet niet wat God in zijn geboden gebiedt, je laat na goed te doen en lief te hebben 
3. je hart is zondig, je bent geneigd God en je naaste te haten 
Neem een A4 met het silhouet van een mens. Schrijf er je naam / de namen van de groepsleden op. 
Leg daarover heen een sheet / doorzichtig papier en schrijf daarop de verkorte aanklacht: 1. je 
zondigt, 2. je doet geen goed, 3. je hart is slecht. Bedenk bij alle drie onderdelen concrete 
voorbeelden van zonden. 
 

 
Neem nu een tweede A4 met de naam van Jezus Christus. Ook daarover leg je een doorzichtig 
sheet/vel papier. Is er voor Hem een aanklacht? Ga de drie punten na en ontdek dat Hij alles volmaakt 
deed. Schrijf dat voor ieder onderdeel op de sheet. 

(Hij deed geen zonde, Hij deed volmaakt Gods wil, Hij hield van zijn Vader in de 
hemel en van de mensen). 
 
Bekijk de twee situaties die je opschreef. Welk oordeel van God hoort daarbij? 
Heb je je wel eens gerealiseerd dat God je zo ziet? 
 
Wat is rechtvaardiging?  
Haal de 'aanklachtsheet' bij de mens weg en leg daarvoor in de plaats het sheet van volmaaktheid. De 
zware aanklacht tegen de mens is verdwenen. Dankzij Jezus wordt je voor God als rein gezien. 
 
Wat gebeurt met het 'aanklachtsheet'?  
Aan het kruis droeg Jezus Gods toorn, Daar is deze 'rekening' volledig betaald – het is volbracht.  
 
Kijk nog eens naar de situatie van 'rechtvaardiging'. Je ziet jouw naam en de namen van je groep, 
daaroverheen ligt het sheet met de tekst 'Hij deed geen zonde, Hij deed volmaakt Gods wil, Hij hield 
van zijn Vader in de hemel en van de mensen'. Hoe kijkt God nu naar de mens / naar jou? 
 
Sluit af door samen HC zd 23, v/a 59 en 60 te lezen. 
(NB. Bewaar de A4tjes en de sheets, je hebt ze volgende keer weer nodig!!) 
 

jij/de groep 
 

 

jij/de groep 
 

 
 
 
1. vol zonde 
 
2. geen enkel goed 
 

3. geen liefde maar haat 

Jezus Christus 
 
Zoon van God 
 
Mensenzoon 
 

 
 
1.volkomen gehoorzaam 
 
2.volmaakt naar Gods wil 
 
3.vol liefde voor God en de 
mensen 


