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                              HET GELOOF VAN JEZUS CHRISTUS 

 

In een poging u attent te maken op de betrouwbaarheid van de Statenvertaling van de Bijbel,  

hebben we alleen geschreven over weglatingen van gedeelten van de Schrift en van woorden. 

Er is echter nog een belangrijke waarheid die de vertalers over het hoofd hebben gezien. Waar 

men "het geloof VAN Jezus Christus" zou moeten lezen, lezen wij: "het geloof IN Jezus 

Christus". Het is ons gebed dat, wanneer u dit artikel leest, uw hart vervuld zal worden met 

dankbaarheid voor de rijkdom van Gods genade. 

 

Stat. Vertaling 1977 “Rom.3:22Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof VAN 

Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.”. 

 

King James Bijbel: “Rom.3:22: Even the righteousness of God which is by faith of Jesus 

Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: 

 

NBG-’51: “Rom.3:22: en wel gerechtigheid Gods door het geloof IN [Jezus] Christus, voor 

allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 

 

Sinds de reformatie en de standvastigheid van Maarten Luther zijn velen bekend geworden 

met de waarheid: "Rechtvaardigheid door het geloof". Sommige mensen weten dat 

rechtvaardigheid alleen door het geloof is, maar hebben het nooit persoonlijk aanvaard. Door 

welk geloof worden wij dan gerechtvaardigd? Is het door ons vertrouwen te stellen in de 

Heere Jezus Christus? Is ons geloof voldoende om de rechtvaardigheidsprocedure te 

beëindigen? Nee! 

 

"Rom.1:17: Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot 

geloof..."   

 

Wij, als zondige mensen, moeten ons vertrouwen stellen in het volbrachte werk van Jezus 

Christus aan het kruis. In Hem geloven, Hem aannemen, (Johannes 1:12). Maar daardoor 

kunnen wij nog niet uitroepen: "Ik ben gerechtvaardigd door mijn geloof". 

 

"Uit geloof tot geloof". Voordat wij in ons geloof zullen roemen, laten we opmerken dat 

alleen dankzij het geloof "van Jezus Christus" onze rechtvaardigheid is volbracht. Tijdens 

Zijn driejarige aardse bediening heeft de Zoon gehoorzaamheid, geloof en vertrouwen in Zijn 

Hemelse Vader getoond. 

 

De rijkdom van Gods genade is groot. De rechtvaardigmaking, van Christus aan het kruis, 

geschiedde door Zijn geloof. De tijd dat Christus op deze aarde is geweest was een tijd, 

waarin de Vader Zijn liefde heeft betoond. Zijn eniggeboren Zoon moest lijden aan het kruis. 

De Zoon geloofde Zijn Vader de gehele lijdensweg omdat Hij wist van de glorie en de 

vreugde die Hem daarna te wachten stond:  

  

"Hebr.12:2: Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke voor 

de vreugde, die Hem voorgesteld was, Het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 

gezeten aan de rechterhand des troons van God.". 

 

Op het moment dat iemand gelooft, is hij in de ogen van God gerechtvaardigd, hij staat recht 

voor God, en dat niet dankzij zijn geloof, maar dankzij het geloof van Jezus Christus, omdat 

Hij de Eerste was Die Zijn hemelse Vader geloofde. De Heere Jezus Christus had Zelf ook 
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geloof, en daarom is Hij ook geloofwaardig geworden. Sommigen verklaren: "Ik geloof in mij 

zelf" Anderen geloven in Boeddha of Mohammed. Het verschil tussen geloof in een object, en 

het geloof in Degene Die door God aan ons is gegeven, is Zijn geloofwaardigheid. 

"Fil.3:9: En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, 

maar die door HET GELOOF VAN CHRISTUS IS, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God 

is door het geloof".  

 

Zie ook Galaten 2:16: 

 

Stat.vert.1977: “Gal.2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de 

werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus 

Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet 

uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd 

worden. 

 

King James Bijbel: “Gal.2:16: Knowing that a man is not justified by the works of the law, 

but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be 

justified by the faith of Christ, and not by the works of the law: for by the works of the law 

shall no flesh be justified.  

 

NBG-’51: “Gal.2:16: wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, 

maar door het geloof in Christus Jezus, zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus 

gekomen, om gerechtvaardigd te worden uit het geloof in Christus en niet uit werken der wet. 

Want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. 

 

Het werk van Christus aan het kruis is het bewijs, dat alleen Iemand met zo'n geloof zo iets 

voor heel de mensheid kon volbrengen. Door Christus en Zijn geloof is de wet van Mozes aan 

het kruis genageld. Wanneer de zondige mens gelooft wat Christus door Zijn geloof heeft 

volbracht, is het hem tot zaligheid. 

 

Tenslotte tot onze bemoediging: alles wat wij uit Gods genade hebben, houden wij, niet 

omdat ons geloof zo sterk is, maar Zijn geloof zo vast is. Let op hoe de apostel Paulus dit 

verklaart i.v.m. het ongeloof van de Jood en het geloof van God. Vertrouw niet op uw werken 

of geloof. Vertrouw op het geloof van Jezus Christus. 

 

"Rom.3:3: Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het 

GELOOF VAN GOD te niet doen?".  

  

 


