
Dichtbij en ver weg 
 

Alweer het laatste nummer van deze jaargang. Diverse onderwerpen kwamen voorbij, 

waarvan het ene je meer aangesproken zal hebben dan het andere. Deze WegWijs heeft als 

thema ‘gerechtigheid’. 

 

Gerechtigheid, waar denk je dan aan? Het heeft associaties met recht, rechtszaal, rechtspraak, 

gericht. Als we denken aan Gods gerechtigheid voelen wij ons zondig en klein, en is God 

heilig, rechtvaardig en toornig over de zonde. We worden vervuld met eerbied en ontzag. 

Toch, als we de Bijbel erop naslaan lezen we vooral over Gods heilbrengende gerechtigheid. 

In Christus stelt God zelf orde op zaken. Zet Hij de door de zonde verstoorde verhoudingen 

recht.  

 

Als we lezen van mensen die rechtvaardig waren, zoals Abraham, Job, Zacharias en Elisabeth, 

dan leefden ze in overeenstemming met wat God van hen vroeg. Door zijn Geest stelt Hij 

mensen in staat om te leven in gerechtigheid. Zo mogen wij, levend in een wereld vol onrecht, 

leven naar Gods recht en recht doen aan de mensen om ons heen. Dan komt dat moeilijke 

woord ineens heel dichtbij, in ons leven, in ons hart. 

 

Het verlossende woord van Gods recht klinkt in een onrechtvaardige wereld. Op veel plaatsen 

en in veel talen. Onze medewerker Michiel Louter heeft daar zelfs zijn beroep van gemaakt. 

Hij gaat, samen met zijn vrouw Hanneke, werken voor Wycliffe Bijbelvertalers. In 2014 

hopen zij naar Tanzania te vertrekken. Verschillende jaren heeft hij de rubriek Tittel & jota 

verzorgd. Aan de hand van kleine woordjes, zinnetjes en vertaalproblemen nam hij ons mee 

door de Bijbel. Wij lazen hier vaak overheen, of het viel ons gewoon niet op. Maar Michiel 

wist er altijd iets interessants over te vermelden. Dank je wel, Michiel, voor al die Tittels & 

jota’s waarin je onze ogen opende voor de grootheid van Gods Woord. We wensen jullie 

samen van harte Gods zegen toe op jullie werk. 
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