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“Zie dan de goedertierenheid1 en de strengheid2 van God: strengheid over hen die gevallen zijn,
over u echter goedertierenheid, als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouwen
worden” (Romeinen 11:22).
(Het Griekse grondwoord voor “goedertierenheid”, chrestotes3, is elders vertaald met “goedheid”,
in Galaten 5:22, en “vriendelijkheid” in 2 Korinthiërs 6:6; Kolossenzen 3:12).
De frase “de goedertierenheid en de strengheid van God” somt twee aspecten op van Gods karakter
die voor de gevallen mens tegenstrijdig en verwarrend lijken.
Hoe kan God goed zijn en toch streng? Hoe kan Hij goed zijn wanneer Hij lijden toestaat in deze
wereld? Hoe kan Hij een God van liefde zijn en toch mensen naar de eeuwige hel verwijzen?
Er zijn vragen waarmee de mens al duizenden jaren worstelt. Het antwoord is zowel eenvoudig als
complex; het antwoord ligt in Gods karakter. Wij hebben te maken met de God die bestaat, in plaats
van een god die wij zouden creëren naar ons eigen denken, een afgod.
Wij moeten de openbaring die God ons gegeven heeft vertrouwen, want wij hebben geen andere
manier om Gods karakter te leren kennen.
We kunnen leren van Gods kracht en wijsheid door het licht van de schepping4, maar we kunnen
niet Zijn karakter kennen los van een hogere openbaring5, die God ons genadig heeft gegeven in de
Schrift. Daar lezen we dat de God Die bestaat goed is; Hij is meelevend en liefdevol boven bevattingsvermogen; maar Hij is ook volmaakt heilig en rechtvaardig; Hij is een rechtvaardige Wetgever
en een Rechter van rebellie.
Beide aspecten van Gods karakter zijn evident in het Kruis, de centrale gebeurtenis in de geschiedenis. Daar zien we de grote gestrengheid van God, het ontzagwekkende van Zijn gerechtigheid, de
diepte van Zijn heiligheid, waarbij het nodig was dat Zijn Zoon zou lijden; maar we zien ook de
verbluffende goedheid van God doordat Hij de rechtvaardige straf over Zijn eigen schepselen op
Zich nam aan het kruis.
Wat een gestrengheid; wat een goedheid! In waarheid, de strengheid van God maakt deel uit van en
is volmaakt verenigbaar met Zijn goedheid.
Het is goed dat God rechtvaardig, goed en juist is. Dit is het fundament van wet en orde in het geschapen universum. Als God geen rechtvaardige wetten zou maken voor Zijn schepselen, en als Hij
deze wetten niet zou afdwingen, zou er chaos en anarchie zijn, zoals we zien in de huidige wereld.
Terwijl de wetsovertreder wetten, politie en gerecht kan aanzien als zijnde streng, begrijpt de maatschappij dat deze goed zijn. “Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God”.
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Goedertieren: (archaïsch) goedgunstig, barmhartig (Van Dale).
Strong’s code 663: “apotomia: from the base of  - apotomos 664; (figuratively) decisiveness, i.e. rigor:-severity.
3
Strong’s code 5544: “chrestotes: from  - chrestos 5543; usefulness, i.e. morally, excellence (in character or
demeanor):--gentleness, good(-ness), kindness”.
4
Ook genoemd: “algemene openbaring” of “het boek van de natuur”.
5
Ook genoemd: “bijzondere openbaring” of “het Boek van God, de Bijbel”.
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