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Gerechtigheid of rechtvaardigheid 
Woordenboeken: gerechtigheid en rechtvaardigheid worden door elkaar gebruikt (ook in de Bijbel). 
a)  Toestand/hoedanigheid van rechtvaardig zijn; vb: ‘eindelijk gerechtigheid’. 
b)  Hetgeen schappelijk, juist, billijk, eerlijk en/of rechtmatig  is; vb: het is gerechtigheid dat hij nu straf krijgt. 
c)  Iemand recht doen die onrecht lijdt; het straffen van de boosdoeners.  
d)  Oprecht / rechtschapen zijn; zonder aanzien des persoons optreden. 
e) Gerechtigheid bestaat alleen i.o.m. het recht en de wet; rechter: ‘vaardig zijn voor het recht’. 
f)  Theologisch: God spreekt zondaars om Christus' wil vrij van schuld en rekent hen rechtvaardig door geloof. 
 
O.T.: a)  tzedaqah = gerechtigheid 154, rechtvaardigheid 2, rechtvaardigen 1; 157 x. 1e x: Ge. 15:6 (Abram). 

b)  tzèdèq = gerechtigheid 98, recht 8, rechtvaardig 3, gerecht (bv.) 2, rechtvaardigheid 2, gerechtelijk 
1,  

 (on)gerechtigheid 1, recht (bijw.) 1; 116 x. 1e x: Lev. 19:15 (Israël: de naaste richten met grh.) 
c)  tzaddieq = rechtvaardig(e) 205, gerechtig 1; 206 x. 1e x: Ge. 6:9 (Noach). 
d) tzidqah = rechtvaardigheid 1; 1 x; Chald.: Dan. 4:27. 
e)  (Jehovah) tzidqenoe = (de HEERE) onze gerechtigheid; 2 x: Jer. 23:6; Jer. 33:16. 
f)  tzadaq = rechtvaardig(en)/zijn 35, rechtvaardig spreken 2, recht doen 1, recht hebben 1, 

rechtvaardig  
 maken 1,  rechtvaardig verklaren 1; 41 x. 1e x: Ge. 38:26. 

 
N.T.: a) dikaios =  rechtvaardig 72, recht 9; 81 x. 

b)  dikaiosunè = rechtvaardigheid 88, gerechtigheid 3, rechtvaardiglijk 1; 92 x. 
c) dikaio’oo = rechtvaardigen 40; 40 x. 
d) dikaiooma = recht 5, rechtvaardigmaking 3, rechtvaardigheid 1, oordeel 1; 10 x. 
e)  dikaioos = rechtvaardiglijk 3, rechtvaardig 2; 5 x. 
f)  dikaioosis = rechtvaardigmaking 2; 2 x.  

 
I M.b.t. God: 
Jh. 17:25 (Rechtvaardige Vader); Opb. 16:5 (Gij zijt rechtvaardig, Heere); Jes. 51:6,8 (Mijn grh. zal niet verbroken wor-
den; zal in eeuwigheid zijn; Ps. 111:3); Ps. 7:10,12 (rechtvaardige God en Rechter); Jes. 45:19; Dan. 9:7 (Bij U, o Hee-re! 
is de gerechtigheid (a); Dan. 9:14 (de HEERE, onze God is rechtvaardig (c) in al Zijn werken; 9:16). Jh. 16:8-10. 
Dt. 32:4   Hij is de Rotssteen, Wiens werk volkomen is; want al Zijn wegen zijn gerichte. God is waarheid, en is 

geen onrecht; rechtvaardig (c) en recht is Hij. 
Ps. 11:7    Want de HEERE is rechtvaardig (c), Hij heeft gerechtigheden (a) lief; Zijn aangezicht aanschouwt den 

oprechte. 
Ps. 116:5   De HEERE is genadig en rechtvaardig (c), en onze God is ontfermende. 
Ps. 119:137   Tsade. HEERE! Gij zijt rechtvaardig (c), en elkeen Uwer oordelen is recht. Ps. 129:4.  
Ps. 119:142   Uw gerechtigheid (a)  is gerechtigheid (b) in eeuwigheid, en Uw wet is de waarheid. 
Ps. 145:17   Tsade. De HEERE is rechtvaardig (c) in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken. 
Jes. 45:21   … de HEERE? en er is geen God meer behalve Mij, een rechtvaardig (c) God, en een Heiland, nie-

mand is er dan Ik.  Jes. 45:23 (een woord der gerechtigheid (a); keert niet ledig weder). 
 
II M.b.t. Jezus Christus:  
Ps. 40:10; Ps. 45:5,8; Ps. 89:15; Jes. 11:4,5; Jes. 16:5; Jes. 24:16; Jes. 32:1; Jes. 42:6; Jes. 50:8;  Jes. 57:1,2; Joël 2:23 (de 
Leraar ter gerechtigheid); Za. 9:9 (uw Koning zal u komen, rechtvaardig (c), en Hij is een Heiland; arm, en rijden-de op 
een ezel); Mal. 4:2 (de Zon der gerechtigheid); 2Sa. 23:3 (Zoon van David: Rechtvaardige Heerser in de vreze Gods); 
Hd. 3:14 (de Heilige en Rechtvaardige hebt gij verloochend); Hd. 7:52 (de komst van de Rechtvaardige). 
1Jh. 2:1   Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, 

wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige (a); 1Jh. 1:9. 
Jes. 9:6  Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn  



2 
 

koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid (a), van nu aan 
tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen. Lees ook vs. 5 (Kind, 
Zoon). 

Jes. 53:11   Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de 
Rechtvaardige (c), velen rechtvaardig maken (f), want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. 

Jer. 23:5   Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik aan David een rechtvaardige (c) Spruit zal verwek-
ken; Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid (a) doen op de aar-
de. Jer. 23:6; Jer. 33:15,16: De HEERE: ONZE GERECHTIGHEID. Jehovah tzidqenoe (e).  

 
III Romeinen-brief:  
Ro. 3:10 (er is niemand rechtvaardig (a), ook niet één; Pred. 7:20); Ro. 1:17 (rvh. Gods in het evangelie geopenbaard; 
de rv (a) zal uit het geloof leven); Ro. 4:3,5,6,9,22 (Abraham, David; God rekent geloof tot rvh., zonder werken); Ro. 
3:20-28; Ro. 4:25 (Jezus, onze Heere: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigma-
king (f); Ro. 10:4 (het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid (b) een iegelijk, die gelooft). 
Ro. 10:10   Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid (b) en met den mond belijdt men ter zaligheid. 
 
IV Positie van de gelovige onder het nieuwe verbond: 
Mt. 6:33 (Zijn grh. zoeken); Hd. 13:39 (die gelooft, wordt gerechtvaardigd (c); Ro. 8:30; Gal. 2:16; Tit. 3:5,7; 2Pt. 1:1. 
Ro. 5:1    Wij dan, gerechtvaardigd zijnde (c) uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus 

Christus; Ro. 5:9. 
1Kor. 1:30   Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid (b), 

en heiligmaking, en verlossing; 
1Kor. 6:11   En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaar-

digd (c), in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 
2Kor. 5:21   Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden 

worden rechtvaardigheid (b) Gods in Hem. 
 
V M.b.t. de wandel: 
Ge. 6:9 (Noach: rechtvaardig (c), oprecht man: hij wandelde mét God); Job 13:18 (Job: ik weet dat ik rv. zal verklaard  
worden (f); Job 27:6); Ps. 23:3 (Hij leidt mij in het spoor der grh. (b); Ps. 34:16 (Ogen des HEEREN zijn op de recht- 
vaardigen (c), Zijn oren tot hun geroep); Ps. 146:8 (de HEERE heeft de rechtvaardigen (c) lief); Spr. 9:9 (onderwijs de  
rechtvaardige (c), zo zal hij in leer toenemen); Spr. 12:28  (in het pad der gerechtigheid (a) is het leven); Spr. 18:10. 
Ps. 64:11  De rechtvaardige (c) zal zich verblijden in de HEERE, en op Hem betrouwen; en alle oprechten van 

hart zullen zich beroemen. Ps. 97:12. 
Ps. 106:3   Welgelukzalig zijn zij, die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid (a) doet.  Spr. 21:3. 
Spr. 21:21   Die rechtvaardigheid (a) en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid (a) en eer vinden. 
 
Hd. 10:35 (God vrezen, grh. (b) werken: voor God aangenaam); Ro. 6:13 (stelt uzelven Gode, … en stelt uw leden Go- 
de tot wapenen der grh. (b); Ro. 6:16,18,19; Ro. 14:17,18; 2Kor. 6:7,14; Ef. 4:24; Ef. 5:9; Ef. 6:14 (het borstwapen der  
grh. (b); Fil. 4:8; 2Ti. 3:16; 1Pt. 2:24 (der grh. (b) leven); 1Pt. 3:14 (lijden om der grh. wil: zalig); 1Jh. 1:9 (vergeving);  
Fil. 1:11   Vervuld met vruchten der gerechtigheid (b), die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid … van God. 
1Ti. 6:11   … jaag naar gerechtigheid (b), godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. 2Ti. 2:22. 
Tit. 2:12   En (de genade) onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden 

verzakende, matig en rechtvaardig (e), en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld; 
Hb. 10:38   Maar de rechtvaardige (a) zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem 

geen behagen. Hab. 2:4; Ro. 1:17; Gal. 3:11. 
Hb. 12:11   En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn; 

doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid (b) dengenen, die door 
dezelve geoefend zijn. Jak. 3:18 (vrucht der rvh. wordt in vrede gezaaid voor hen, die vrede maken). 

1Jh. 2:29  Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een iegelijk, die de rechtvaardigheid (b) doet, 
uit Hem geboren is. 1Jh. 3:7,10. 
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Opb. 22:11   … die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde (c); (die heilig is: nog geheiligd worde). 
 
VI M.b.t. Gods Wet / Woord: Ps. 19:10; Ps. 119:7,62,106,138,142,144,160,164,172; Hb. 5:13 (woord der grh.: b). 
VII M.b.t. oordeel: o.a. Mt. 12:37; Jh. 5:50; Jh. 16:8,10; Hd. 17:31; 2Th. 1:5; 2Ti. 4:8; 1Pt. 2:23; Opb. 19:11. 
 
VIII M.b.t. Israël:  o.a. Jes. 1:27; Jes. 32:16,17; Jes. 45:25; Jes. 46:13; Dan. 9:24 (eeuwige grh.: na 70 weken). 
IX M.b.t. de volkeren: o.a. Ps. 96:13; Ps. 98:9; Jes. 51:5. 
X M.b.t. de nieuwe hemel en aarde: 2Pt. 3:13 (waarin gerechtigheid woont). 


