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“Verwarring over Genade – deel 1”

Dag allemaal,

Genade verkeerd begrijpen
Er is veel verwarring en verkeerd onderwijs over genade, wat gedeeltelijk geleid heeft tot het gedrag dat
in de Charisma email van deze week genoemd wordt. (link tot volledig artikel aan het eind van dit
email):

 Een groep van reizende bedienaars ontmoetten elkaar regelmatig om er een weekendje
tussenuit te zijn en dat hield ook partnerruil in.

 De mannelijke leider van een “profetische” kerk aan de westkust verleidde verschillende
mannen in zijn leiderschapsteam. (De gemeente werd opgeheven nadat de zonde aan het licht
kwam).

 Een voorganger kwam te weten dat stafleden seksuele affaires hadden in de zaal van de kerk
en hij deed er niets aan om deze losbandigheid te stoppen.

 Een kerk in het zuidoosten hield een huwelijksseminar waarin christelijke echtparen
aangemoedigd werden om palen in hun slaapkamers te plaatsen zodat vrouwen eerst konden
paaldansen voorafgaand aan seks.

Ik zou hier nog aan toe kunnen voegen: christelijke stellen die jaren samenwonen, zelfs met kinderen,
die zeggen dat ze in Christus gehuwd zijn en geen bedienaar nodig hebben om dit officieel / wettig te
maken. Christenen die zeggen dat hun gebruik van marihuana een teken is van vrijheid in Christus en
dat ze tegen niemand zondigen; Christelijke homoseksuelen die als zodanig leven, Christelijke
zakenmannen en vrouwen die gevangen zijn in hebzucht en geen moeite hebben met liegen, bedriegen
en oneerlijk zijn in de naam van God die hen zegent met voorspoed, etc. (Je kunt waarschijn jouw eigen
voorbeelden toevoegen).

Dit valt allemaal onder wat Judas 4 noemt:” Want er zijn zekere mensen binnengeslopen … die de
genade van onze God in losbandigheid veranderen (veranderen in een vrijbrief om te zondigen …..”
In plaats van een vrijbrief / toestemming om te zondigen, zien we dat genade bekrachtiging geeft om
een heilig leven te leiden.

Bedenk dat het hele Nieuwe Testament, zoals in de serie van de laatste weken is genoemd, gaat over
het feit dat wij nu de tempels zijn van God, niet een gebouw: Hij woont in ons, dus we moeten leren te
wandelen in die genade, een genade die God met ons ronddraagt, waar we ook gaan, wat we ook
doen.

Geen geslacht, geen sociale status, geen rassen-verschillen – indien ik een tempel ben en jij bent
een tempel, dan zijn we in elk opzicht gelijk. In Gal.3:28 zegt Paulus:” Hierbij is geen sprake van Jood
of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus”.

In 2Cor.5:16-17 zei Paulus dat dit is hoe hij leeft:” Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het
vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. Zo is dan wie in Christus is
een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen”.

Aan de Kollossenzen, in 2:16-17 zei hij het op deze manier:” Laat dan niemand u blijven oordelen
inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen, die slechts een
schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is”.

Alle dingen vloeien voort vanuit deze geestelijke waarheid. We zijn allemaal gelijke tempels, gered door
hetzelfde bloed van Jezus. De verschillende manieren waarop we functioneren maakt hoe we elkaar
eren. Wij dragen onze roeping (functie) of genade niet als een naamplaatje van eer. In plaats daarvan
wandelen we de genade uit die ons gegeven is door elkaar te dienen.

De stroming van drie waarheden: Gelijk in Christus, dan scheppingsorde, dan culturele
onderwerpen
In Christus zijn wij gelijk, dat is de geestelijke waarheid, maar toch schiep de Heer Adam eerst en
daarna Eva, in plaats van hen beide tegelijkertijd te scheppen. Daarmee vestigde Hij zoals Paulus



opmerkt, een organisatie structuur waarin deze waarheid mag functioneren: De man legt zijn leven neer
voor zijn vrouw zoals Christus deed voor de gemeente / kerk. En in ruil daarvoor eert zij hem zoals het
lichaam van Christus leeft voor Christus. Deze wederzijdse onderdanigheid in liefde van een man en
een vrouw die beide gelijk zijn in Christus, zorgt ervoor dat een huwelijk in Christus slaagt.(Ef.5:21-33).

Dus de hoogste waarheid is dat we gelijk zijn in Christus – geen man/vrouw/vrije/slaaf/Jood/Griek –
alleen Christus.

Op de tweede plaats is er de scheppingsorde die God vestigde door eerst Adam te scheppen en
daarna Eva, dus deze gelijke gelovigen, of zoals Petrus zei “mede-erfgenamen in Christus’, kunnen
functioneren in het huwelijk, hetgeen de hoeksteen vormt van alle samenlevingen.

God schiep niet Adam en Eva en Betty – niet een triootje in de hof. Noch schiep Hij Adam en Larry. Hij
schiep Adam en daarna Eva. Hij schiep hen zodat ze samen zouden passen, geestelijk, emotioneel en
lichamelijk. Dus God vestigde door de schepping Zijn goddelijke parameters en orde.

Mensen maken de fout door de vrijheid in Christus (geestelijke waarheid) te maken tot de vrijheid om
goddelijke orde (scheppingsorde) geweld aan te doen door relaties te hebben die God nooit bedoeld
heeft en op die manier eindigen zij in de zonden die in het artikel van Charisma worden beschreven
(geweld aan doen van de culturele waarheid).

De Heilige Geest stroomt alleen binnen de grenzen van wat de Vader heeft gevestigd en er is geen
grotere vrijheid dan binnen die grenzen. Maar door in relaties verder te gaan dan wat Hij bedoeld heeft,
sluiten we Hem buiten.

Ten derde dienen de culturele onderwerpen te worden bekeken. We zijn ‘gelijke tempels’, we moeten
leven in de goddelijke scheppingsorde binnen verschillende gemeenschappen, ieder met lokale
gewoonten en culturen.

Het gelijk zijn in Christus, noch mannelijk noch vrouwelijk, en het hebben van een huwelijk in
scheppingsorde, betekent niets indien dat huwelijk niet kan functioneren in een cultuur waarin de
mensen leven. Dat geldt ook voor alleenstaanden, zij zijn gelijk in Christus net zoals ieder ander in het
lichaam van Christus. Vrij om te leven voor Christus alleen zonder zorgen voor een huwelijkspartner,
dat betekent echter niets tenzij die persoon kan functioneren in de cultuur waarin hij leeft. Alle 3
waarheden zijn genade en moeten gebalanceerd worden in hun functie en die balans wordt
onderhouden en werkt door liefde.

Indien je kunt leren om de 3 waarheden te pakken wanneer je te maken hebt met een conflict wat op
het bovenstaande betrekking heeft, ben je in staat om het Woord der waarheid recht te snijden en te
leven in de genade en vrede, door de juiste beslissingen te maken.

Het sluier-probleem in de dagen van Paulus
Kijk eens of je kunt zien hoe Paulus omging met alle 3, in de volgende voorbeelden. Daarom
adviseerde Paulus de vrouwen in 1Cor.11:2-16 om sluiers te dragen, dat was de gewoonte van die
dagen in die regio.

Hij stelt klip en klaar dat ze mogen bidden en profeteren in de (huis)kerk samenkomsten omdat zij gelijk
zijn in Christus (geestelijke waarheid), maar ze moeten overwegen indien ze geen sluier dragen, dat ze
hun echtgenoot onteren (scheppingsorde) en 3 keer noemt hij dat het de gewoonte en cultuur was om
sluiers te dragen en dat ze zo moesten beoordelen en daarna handelen, naar de gewoonte (culturele
waarheid).

Ze hadden gedacht ‘we zijn vrij in Christus, we hoeven deze dingen niet meer te dragen’ – geestelijke
waarheid, maar ze leefden in een cultuur dat zei dat ze het wel moesten dragen, en door het niet te
doen gaven ze de schijn dat hun huwelijk niet in orde was (vs6,13,16).

Dus: geestelijk zijn we gelijk, maar in functie heeft God de Adam/Eva orde gevestigd, en ten slotte
moeten we kijken naar culturele onderwerpen – het werkt indien onze onderliggende basis is dat we
allen gelijk zijn in Christus en we geven eer aan elkaar in overeenstemming met de genade die ieder
ontvangt. En we begrijpen dat deze vrijheid verantwoordelijkheid betekent, niet een vrijbrief om te
pronken met die vrijheid met het oog op de gewoonten van de samenleving.

Genade gaat over het verantwoordelijk zijn als een tempel van God



In de jaren 1980 toen ik assistent voorganger was hadden we een situatie met een prostitué die gered
werd. Ze werd een enthousiast lid van de gemeente. Ofschoon ze door en door gered was en geest
vervuld, zorgden haar over de top oogmake-up en haar over de top topjes en haar hele korte rokjes
ervoor dat meer dan van één lid van de gemeente de ogen gingen rollen! Had ze de vrijheid in Christus
om zo gekleed te gaan? Zeker, maar ze was nu in een andere cultuur en het was nodig dat ze door een
paar dames apart genomen zou worden om over haar kleding te spreken.

Bij een andere gemeente hadden we een lid van het aanbiddingsteam die er op stond om zijn
werkkleding te dragen, inclusief naambadge, en zijn laarzen die vaak nog onder de modder zaten,
terwijl hij de aanbidding leidde op woensdagavond. Had hij de vrijheid in Christus om dit te dragen?
Zeker, maar toen hij deel werd van het aanbiddingsteam veranderde de ‘cultuur’. Hij wou niet groeien
op dit terrein en stopte er mee.

Ik wil de mijne medium-gebakken, zonder salade, op een Zaterdag.
De zaken waar Paulus mee te maken had, waren vlees dat geofferd was aan afgoden, om het zijn van
een vegetariër of niet, om dienst te hebben op zaterdag (Joodse Sabbat) of zondag (Opstandingsdag).

In Romeinen 14 (geheel) heeft Paulus te maken met dit onderwerp. Hij zegt dat diegenen die alleen
groenten eten of de ene dag meer heilig beschouwden dan de andere, zwak waren in het geloof. Hij
maakt het punt dat beiden, diegenen die sterk zijn in de vrijheid in Christus en diegenen die zwak zijn in
het geloof, dit doen als aan de Heer, en op die manier eren zij elkaar in overeenstemming met “Zo zal
dan een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God”(vs 12)

De gemeente in Corinthe begon in Handelingen 18 met een mix van leden: Joden, Romeinen en
Grieken. Dus het werd een hele complete oorlog over welke dag dat de samenkomst moest zijn. De
Joodse Sabbat, dat niets betekende voor de Grieken en Romeinen of de dag dat iets voor hen
betekende, de Opstanding (zondag).

Omdat er niet gekeken kon worden naar een culturele waarheid en de scheppingswaarheid die voort
vloeit van de geestelijke waarheid van wat Jezus deed aan het kruis, verwijst Paulus naar de geestelijke
waarheid dat we tempels zijn die Christus ronddragen in ons in een sabbats rust van 24/7 tussen ons
en God, en daarom kunnen we kiezen welke dag we nemen om te rusten. (Zie mijn artikel op mijn
website over de Sabbats rust).

In Corinthe was er nog een kwestie over vlees dat aan afgoden was geofferd en dat te koop was in
restaurants. Sommige gelovigen vonden dit erg lastig, anderen niet. In zowel 1Cor.8 (geheel) en 10:23-
33 had Paulus hiermee te maken en zei “…, wij weten, dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er
geen God is dan Een.….., de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en een Here, Jezus
Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem (geestelijke waarheid)…Maar niet bij allen is die
kennis….”.(vs 4-7)

Hij spreekt van hun zwakker geweten en hoe diegenen die in vrijheid wandelen gevoelig dienen te zijn
ten opzichte van diegenen die denken dat het eten van een biefstuk dat aan een afgod is geofferd een
zonde is (culturele waarheid) – dus indien iemand die zwak is in het geloof je uit eten neemt, bestel dan
geen biefstuk om hun gewetens wil! (8:10-13; 10:25-28)

Je kunt de verwarring, waar ik vandaag over spreek, over deze 3 elementen, zien in het lichaam van
Christus: Geestelijke gelijkheid, scheppingsorde, en culturele onderwerpen.
Velen hebben, in de naam van genade, zichzelf in plaats daarvan gevonden te midden van duisternis
en ze hebben geen idee hoe ‘vrijheid in Christus’ en ‘genade’ hen op dit pad heeft gebracht.

Maar volgende week zal ik delen wat de Bijbel in feite zegt over genade. Dat zal alle resterende
verwarring ophelderen!

Zegen,

John Fenn / vertaling WJM
www.supernaturalhousechurch.org

NB:
Charisma link:
http://www.strangmail.com/sendstudio/display.php?M=10223&C=8d06b9b45533dd1dfea0476c00af89bc&
S=11265&L=4&N=7722



09-10-2010

“Verwarring over Genade – deel 2”

Dag allemaal,

Iedereen aan het touwtrekken?
Afgelopen week somde ik wat recentelijk publiek gemaakte zonden op van diverse voorgangers en
dienaren genoemd in een mail van Charisma Magazine. Ik zei dat ze de verklaring uit Judas 4
toepassen die zegt: “Mensen... die de genade van onze God in losbandigheid (zonde) veranderen.”

Er is een onderstroom van spanning aan de gang in het lichaam van Christus over ”het genade
onderwijs.” Mij is de laatste tijd regelmatig gevraagd: “Hoe denk jij over dit genade onderwijs?” Net
zoals me vroeger vaak gevraagd werd hoe ik dacht over ‘noem het en claim het’ of ‘apostelen en
profeten’ of ‘persoonlijke profetie’ onderwijs? Veel van het ‘genade onderwijs’ in zijn huidige vorm is net
zo’n vrijbrief voor zonde, een vrijstelling van rekenschap en verantwoordelijkheid.

Iemand schreef en vertelde me dat ze niet begrepen hoe het mogelijk was dat, als hun zonden zijn
vergeven, hun handelen er nog toe doet. Diverse mensen hebben onlangs dezelfde gedachten
uitgesproken binnen het kader dat 1 Johannes 1:9 is niet voor ons vandaag de dag is, want onze
zonden belijden zou zijn alsof we Jezus’ werk aan het kruis onrecht aandoen omdat onze zonden al zijn
vergeven.

Wettig versus levend
Vergeet niet dat Christus in ons leeft, en niet in gebouwen. In dat perspectief is het hele Nieuwe
Testament geschreven. Dit plaatst de verantwoordelijkheid voor het leven in God bij ons, niet bij Hem,
niet bij welk priesterschap of individuele voorgangers, dienaren, bedieningen of Christelijke vrienden
dan ook. Christus leeft in ons, en we zullen allemaal 1 op 1 voor Jezus staan om rekenschap af te
leggen over ons leven. We zullen niet in staat zijn net als het typetje Geraldine van de komiek Flip
Wilson, die nooit enige verantwoordelijk voor haar handelen nam, te zeggen: “De duivel liet me dit
doen!”

Ik weet dat we gehoord hebben dat genade de ‘onverdiende gunst’ is en sommigen hebben een
instrument gebruikt om genade te definiëren als God’s Riches At Christ’s Expense” (Gods Rijkdom Op
Kosten van Christus vert) die kloppen in de zin van de wettige strijd gewonnen aan het kruis.

Maar genade gaat over zoveel meer dan het kruis, want Jezus stopte daar niet. Jezus stond op uit de
dood en hij deed dat omdat hij daartoe in staat gesteld werd door dezelfde genade als die hem
gekruisigd had.

Daarom, als wij stoppen bij het kruis en zeggen ‘mijn zonden zijn vergeven (dus kan ik doen waar ik zin
in heb)’ is dat slechts leven in gedeeltelijke genade. Jezus liet zichzelf levend 40 dagen lang zien om te
bewijzen dat Hij de vijand verslagen had, dus stelt genade ons ook in staat om hetzelfde te doen –
vergeven door genade, ja, capabel om door genade te leven, ja!

Genade bracht ons wettige redding, en genade, praktisch gezien, mogen wij daarin bekrachtigd leven.

Het verschil tussen het wettige en praktische kan gezien worden in, als je dit leest, een burger bent van
je land. Er is wettige genade – je bent geboren waar je bent geboren, of een genaturaliseerde burger
geworden – dat is wettelijk. Maar de praktische toepassing van die wettige genade is dat je nu de
verantwoordelijkheid hebt om een productieve inwoner van je land te worden: stemmen, de wetten
gehoorzamen, vrijwilligerswerk, teruggeven aan je land en gemeenschap enzovoort.

De wettige waarheid dat genade je de mogelijkheid geeft om die genade met enorme vrijheid te
onderzoeken binnen de grenzen van die genade. Ik ben een burger van de VS en wandel in die
waarheid en genade door te stemmen, de wetten te gehoorzamen, terug te geven aan de mensen op
allerlei gebied. Als burger kan ik vrij reizen, kopen en verkopen en leven, vrijheid en geluk nastreven.

Er is een enorme vrijheid binnen de genade die mij gegeven is. Maar als ik probeer om in Canada, in
Nederland of Zambia te gaan stemmen, ben ik buiten de wettelijk gegeven genade. Ik kan de



verbeelding hebben, maar die genade werkt niet door in andere landen, zoals mensen geboren in die
andere landen wel de genade hebben om daar inwoners te zijn.

Ik ben al ruim 32 jaar gelukkig getrouwd. Dat is wettige genade. Eenmaal ‘binnenin’ die genade heb ik
samen met mijn vrouw de beschikking over allerlei vormen van vrijheid, inclusief de kinderen en nu
(ahum) 5 kleindochters. Er is een enorme vrijheid binnen de wettelijke genade die het huwelijk in de
praktijk biedt.

Sterk in genade
Dus toen Paulus tegen Timotheüs in 2 Timotheüs 2:1 zei: “... wees krachtig in de genade van Christus
Jezus”, zei hij niet om krachtig te zijn in de onverdiende gunst, de wettige status. Hij zei hem krachtig te
zijn in de praktische toepassing van genade – om krachtig te zijn in de bevoegdheid die stroomt vanuit
je wettige status als kind van de Koning.

Het geweldige is dat Jezus niet alleen stierf aan het kruis, maar dat volgens Hebreeën 9:16-17 Zijn
dood Zijn “laatste wil en testament’ in werking zette, maar dat Hij opstond uit de dood om Executeur van
Zijn eigen eigendom te worden. Dat betekent dat genade levend is, een levend iets, want Hij is levend.

Daarom is het dat we in staat zijn tot de genade die gevonden wordt in Christus Jezus, zoals Paulus
uitlegde aan Timotheüs, daarom is die genade levend!

Eigenschappen van Levende genade
Titus 2:11-12 zegt: “Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te
voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en
godvruchtig in deze wereld leven.”

Genade leert. Deze ‘levende genade!’ leert ons om goddeloosheid en lusten af te wijzen en leert ons
hoe we voor God moeten leven in deze wereld.

Het Griekse woord ‘bezadigd’ hierboven is ‘sophronos’ wat betekent ‘zelf beheersende gedachten’, of
zoals Vine’s Woordenboek van NT Woorden zegt: “De beoefening van zelfbeperking die alle passies en
verlangens beheerst en de gelovige in staat stelt gevormd te worden tot de gedachten van Christus.”
(Soberminded, C, bijwoord)

Het Griekse woord ‘rechtvaardig’ is ‘dikaios’ en betekent ‘juist’. Een leven zonder vooroordeel of
partijdigheid. Genade leert ons dat we in staat zijn om te leven in zelf controle en bekrachtigd om te
leven in rechtvaardigheid, zonder partijdigheid of vooroordeel, in godsvrucht.

Het misbruik van genade is als...
Een ouder die een tiener wat geld en autosleutels geeft om naar de winkel boodschappen te doen,
waarvoor je een rijbewijs nodig hebt, de wettelijke genade, en de bekrachtiging om die wettelijke
genade te gebruiken en naar de winkel te rijden om eten te komen. Maar als dat kind de auto gebruikt
om wat vrienden op te halen en ze met dat geld mee uit eten neemt in plaats van naar de winkel gaan –
dat is dit het verdraaien van de genade van de ouder in een vrijbrief voor zonde.

Een bedrijf geeft een medewerker een kostenrekening om gastvrijheid te verlenen aan zakenrelaties, dit
is een legale genade die hen in staat stelt het juiste te doen, maar in plaats daarvan nemen ze hun
vrienden mee naar een restaurant en zetten dat op rekening van het bedrijf en liegen daarmee over het
doel van de maaltijd. Dat is het verdraaien van de genade van het bedrijf in een vrijbrief voor zonde.

God voorziet in redding, neemt een persoon aan door Christus Jezus, maakt hen een kind van God,
wat een wettelijke genade is. Maar zij gaan hun weg en zondigen in al hun vleselijke begeerten en
weten dat ze nog altijd een kind van de Koning zijn, dat is de genade van God verdraaien tot een
vrijbrief voor zonde.

Onderwijzen dat genade een onverdiende gunst is, toont slechts een klein onderdeel van genade. Dat
gedeelte onderwijzen zonder te leren dat genade ook bekrachtiging is, en het doel van die
bekrachtiging, leidt tot vervaging van de grenzen van wat God is en wat zonde is.

Doel en genade kunnen niet gescheiden worden
2 Timotheüs 1:9 is één van mijn favoriete verzen: “Die ons behouden heeft (wettige genade) en
geroepen met een heilige roeping (bekrachtigende genade), niet naar onze werken, maar naar zijn
eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden.”



Merk hier op dat we een voorziening hebben gekregen voor onze redding en heilige roeping ‘volgens
zijn doel en genade.’ Genade heeft ALTIJD een doel. De genade van redding is niet de finale. Hij heeft
ons niet zomaar gered en dat was het dan. Er is een goddelijk doel, Zijn doel dat omvat wordt binnen
die genade.

Genade kan niet los gezien worden van doel. Overal waar je in de Bijbel genade ziet, zie je ook dat God
een plan heeft voor die genade die deze persoon altijd bekrachtigd (denk aan Noah die genade kreeg,
de bekrachtiging was het bouwen van de ark, etc).

Als je gered bent, dan heb je een doel, want je kunt genade niet scheiden van goddelijk doel. Er IS een
goddelijk doel in jouw leven, en dat is het onderwerp van volgende week...

Wees gezegend, en vergeet niet als je me direct mailt, gebruik dan cwowi@aol.com.
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org
16-10-2010

“Verwarring over Genade – deel 3”

Hallo allemaal,

Vorige week
Ik eindigde met het delen van het feit dat genade en doel altijd samen gezien worden en niet
gescheiden kunnen worden.

(De Vader is het onderwerp) “….die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar
onze werken, maar naar zijn eigen voornemen(=doel) en de genade, die ons in Christus Jezus
gegeven is voor eeuwige tijden “ 2Tim.1:9

Er kunnen verschillende dingen worden gezien in dit vers, dus laten we wat tijd nemen om ze apart te
bekijken, daarna kijken we naar enkele Bijbelse voorbeelden en dan wat voorbeelden uit onze tijd.

NR 1: Genade is geheel afhankelijk van de gever van de genade
Het onderwerp hier is de Vader, die Zijn eigen doel en genade voor ons gevestigd heeft vóór eeuwige
tijden. Dat betekent dat genade niets met ons te doen heeft, het is een kwaliteit van het hart en de
motieven van de Vader.

Ik herinner mij de eerste van wat ik noem ‘onderwijs bezoeken’ die ik had met de Heer, op 1 oktober
1986 toen Hij aan mij verscheen in een klein dorpje in Mexico. Hij glimlachte naar mij en ik besefte dat
Hij niet glimlachte om iets wat ik wel of niet gedaan had in mijn leven, maar omdat Hij mij geschapen
had en Hij blij was met mij als Zijn schepping.

Zijn plezier in mij had niets met mij te doen. Eerlijk gezegd, op dat moment gingen mijn gedachten naar
mijn jonge gezin dat in Colorado was, met $ 20,-- voor die week en ik vroeg Hem om er voor te zorgen
dat Barb en de jongens het goed maakten. Dat was een deel van de wirwar van gedachten dat
ondermeer inhield ‘nu weet ik waarom we voelden dat ik op deze reis moest gaan’ en ‘indien u aan mij
verschijnt, dan moet alles onder controle zijn thuis’ en ‘hoe kunt U zo blij met mij zijn wanneer ik niet blij
ben met mezelf’ enz.

Ik herinner mij dat één van mijn broers in de problemen raakte met de wet, door van mijn moeder een
sieraad te stelen en dat ging verpanden. Dat sieraad had ze van haar moeder geërfd en was daarom
heel speciaal voor haar. Moeder moest een extra lening nemen van onze buurman om haar eigen
juweel terug te kunnen kopen van de pandjesbaas, dus je begrijpt dat dit een heel pijnlijk hoofdstuk
was.

Moeder vertelde mij “Ik hou nog steeds van hem, en hij kan niets doen om er voor te zorgen dat ik stop
van hem te houden!” en hiermee legde ze uit dat ze hem bleef steunen ondanks haar pijn. Ik denk dat
die kwaliteit van genade in het hart van een moeder voor haar kinderen, het allereerst gevonden wordt
in de Vader en in onze Heer:



“Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar
schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift...”
(Jes.49;15-16)

Echt, Jezus heeft ons in de palmen van Zijn hand geschreven! Zover we nu weten is Jezus de enige die
de eeuwigheid doorgaat met littekens in een verheerlijkt lichaam.

Genade is geheel afhankelijk van het hart van de gever van de genade. Het kan niet worden verdiend
of beïnvloed worden op welke manier dan ook door een actie van het object van de genade!

NR 2: Genade is altijd met een doel
Maar genade in iemands hart staat niet op zichzelf. Mijn moeder uitte haar eeuwige liefde voor één van
mijn broers die in moeilijkheden was gekomen met de wet. Die liefde was gekoppeld aan de hoop dat
hij zijn leven op orde zou brengen. Haar liefde, die in haar eigen hart was, had een doel, had hoop, had
een voorstelling van hoe zijn leven zou kunnen zijn in de toekomst, indien hij goed zou gaan leven.
Opnieuw, op die manier denkt de Heer over ons:

“Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en
niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij Mij aanroepen en heengaan en tot
Mij bidden, en Ik zal naar u horen” (Jer.29:11-12)

Het woord 'doel' in het bovenstaande vers is “prothesis” dat samengesteld is uit 'pro' (vóór) en 'thesis'
(plaatsen). Letterlijk wordt het dan “... in overeenstemming met Zijn eigen 'plaats ons vóór' of 'zet ons
vóór' en genade werd ons gegeven in Christus Jezus vóór eeuwige tijden”.

Dit woord is gebruikt van het 'toonbrood’, zoals in Luk.6:4 waar Jezus noemt dat David het toonbrood
at, of letterlijk 'het brood dat vóór ons wordt geplaatst'. Het brood was natuurlijk in het Heilige 'geplaatst
voor' voor de Heer, met een speciaal doel. Deze broden, net als ons, vonden genade door geplaatst te
zijn in het Heilige, maar ze waren er met een doel in gedachten.

Ieder van ons heeft een uniek doel, een unieke plaats in het leven dat de Vader vóór eeuwige tijden
binnenin Hemzelf heeft besloten. Er is nog nooit iemand geweest zoals jij en er zal er ook nooit iemand
zijn zoals jij. We zijn zo arrogant dat wanneer we kijken naar onze mondaine 'normale' levens, we
denken dat we niets bijzonders doen voor de Heer. We moeten nooit stoppen de waarheid te
overdenken dat Hij blij is met ons zoals we zijn, een lid die iets bijdraagt in de maatschappij , in ons
gezin, in onze samenleving. Hij is blij met diegene die Hij geschapen heeft en toen heeft Hij de prijs
betaald zodat wij voor eeuwig zouden kunnen leven met Hem.

We herkennen trots niet in uitspraken zoals deze:”Ik doe niets bijzonders voor God, niet zoals prediker
X, of zakenman X, ik werk slechts hier....”. Dat is valse nederigheid, trots, dat zich verheft tegen de
genade die de Vader ons heeft gegeven vóór dat de wereld bestond – er is niet iets zoals 'niets
bijzonders' wat betreft het leven in Christus. Jezus werd één van ons. Hij stierf voor ons, dus wanneer jij
jezelf inpakt in valse nederigheid door te zeggen dat je niets bijzonder bent, dan is dat een belediging
voor Diegene die zoveel van ons houdt en een hoge prijs betaald heeft om ons gezelschap te kunnen
blijven houden

NR 3: Genade is een proces van openbaring

Terwijl de Vader vóór eeuwige tijden een doel en genade had in Zijn hart, was dat een doel en genade
die al wie weet hoe vele jaren in Hem was. Het volgende vers in 2Tim 1 zegt dat Hij ons voor zich zette
en ons genade gaf in Christus vóór eeuwige tijden, “doch die nu geopenbaard is door de verschijning
van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven
aan het licht gebracht heeft door het evangelie”.

Genade bevindt zich in hart van de gever van genade, om de rijkdom van die genade te openbaren op
de juiste tijd. De Vader en de Heer Jezus hielden hun doel en genade binnen in zichzelf, eeuwen lang,
totdat ieder van ons individueel in onze tijd tot behoudenis kwam.

Op die tijd begon de Vader datgene te openbaren wat al die jaren in Zijn hart geheim werd gehouden;
jouw doel in het leven. Dat wordt gedurende je hele leven langzaam onthuld. Hij openbaart dagelijks
Zijn doel en genade jegens ons.



Opnieuw, zeg niet trots (maar onwetend tot nu toe misschien): “Maar ik weet mijn doel niet in het leven”,
want wat je aan het doen bent is deel van dat doel. Genade is duidelijk een kwaliteit dat geopenbaard
wordt stukje bij beetje, net als een roos dat langzaam, blaadje voor blaadje, zijn schoonheid laat zien tot
het tot volle bloei komt.

Een baby wordt geboren en wordt omringd door de liefde van het gezin en vrienden. De baby heeft er
geen idee van dat mensen van hem/haar houden, ze zijn net geboren. De liefde en genade in de harten
van hun gezin en vrienden wordt geuit, maar niet begrepen en dat blijft zo in de eerste jaren die komen.
Zelfs dan, wordt die liefde gedemonstreerd en geopenbaard door de verschillende seizoen van dat
kinderleven.

De Vader had liefde voor jou en een doel voor jouw leven vóór de modder waarop jij loopt was
geschapen. Maar dat wist je niet, zelfs niet nadat je al vele jaren leeft. Zelfs nu wordt Zijn liefde en doel
geopenbaard binnen de seizoen van onze levens als volwassenen.

We zijn deel van een grotere familie van God en met een oneindige God en oneindige tijd, betekent het
dat wij oneindig leren, groeien en ontdekken. Efeze 2:6 beschrijft correct onze plaats in Christus wat de
Vader deed voor ons: “en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse
gewesten, in Christus Jezus”, maar in de gedachten van de Vader deed Hij dat wettig werk vanwege
vers 7 “om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner (Vader) genade te tonen naar
zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus”.

Dat doel voor een ieder van ons in Zijn hart is zo groot, het bestond vóór eeuwige tijden en dat zal
worden ontvouwd in de eeuwen die komen. Zó bijzonder ben jij.

Geen wonder dat David schreef: “Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar
getal. Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U”.

NR 4: De ontvanger van de genade vertrouwt de gever van genade iets toe
En dat is waarmee we volgende week verder gaan..

Zegen, John Fenn / vertaling WJM

23-10-2010

“Verwarring over genade - deel 4”

Er zit meer achter genade
Afgelopen week zagen we vanuit Timotheüs 1:9 dat genade en doel niet los van elkaar gezien kunnen
worden. Zijn eigen voornemen (=doel) en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór
eeuwige tijden.” Met genade en doel komt voorziening.

Er wordt ons verteld in Genesis 6:8 dat Noach ‘genade vond in de ogen des Heren’ maar dat Noach
daarna bevolen werd een ark te bouwen, hij kreeg hiervoor ook het ontwerp en ook de manier waarop
hij dit moest doen – dat is het doel en bekrachtiging door genade. Hij ontving het plan, de tijd, de dingen
die hij nodig had. Genesis 6:20 zegt dat de Heer er zelfs voor zou zorgen dat de dieren ‘tot u zullen
komen’ om in de ark geladen te worden. Genade houdt altijd voorziening in!

Abraham ontving genade om de vader van vele volkeren te worden, daarmee werd ook het doel
geopenbaard, en daarna werd hij bekrachtigd en voorzien – inclusief Izaak – dit is allemaal genade.

Mozes ontving genade om Gods bevrijder voor Israël te worden, dit was gunst en doel, en de wonderen
die gedaan werden waren bekrachtiging en voorziening. Genade en doel zijn altijd verbonden, en
daarmee samen, altijd de voorziening.

Ik zou op kunnen sommen: Jozua bij Jericho, Simsom die kracht ontving om de Filistijnen te
overwinnen, David die oog in ook kwam te staan met Goliath. Ester ontving gunst en een volledige
ommekeer van haar lot. Daniël in de leeuwenkuil of welke andere ‘geloofsheld’ dan ook. Allemaal
ontvingen ze genade en doel, bekrachtiging en voorziening in hun levens – allemaal uit genade!

Hoe zat het met Maria, zwanger van Gods Zoon, en de hele weg lang beschermd, die zelfs kostbare
gaven ontving van de Magiërs, net voordat ze een dure tijdelijke vlucht naar Egypte moest
ondernemen, zonder twijfel hielpen deze gaven haar alles te betalen gedurende haar verblijf daar.



Maak het duidelijk
Jij en ik kunnen ook terugkijken op ons leven en zien dat telkens wanneer we genade ontvingen, er een
doel mee samenging, en dat we versterkt werden om in die genade met voorzieningen te wandelen.
Toen de Vader me in augustus 1978 vertelde dat Hij wilde dat ik naar het Rhema Bible Training Center
ging het volgende schooljaar ( genade en doel) en ik mijn moeder vertelde wat Hij had gezegd, had zij
een lunch met een vriend tegen wie de Heer in maart van dat jaar gesproken had met de woorden:
“Over ongeveer anderhalf jaar zal Ik John naar Rhema sturen, en Ik wil dat jij zijn schoolgeld betaalt.”
(bekrachtiging, voorziening)

Toen onze oudste zoon verhuisde naar een gezinsvervangend tehuis ongeveer 160 kilometer bij ons
vandaan, ging het niet zo goed met hem omdat hij zo ver van huis was en wij wisten dat we dichterbij
zou moeten wonen. We hadden geen geld, in augustus 2008 was de hypotheekmarkt bevroren door de
AIG (=Autoriteit Financiële Markten) en andere geldverstrekkers, toch voelde ik me getrokken naar een
bepaald gebied om daar naar een huis te gaan kijken. Ik ging direct naar ‘uit de hand te koop’ huis en
de eigenaar was een voorganger van een Southern Baptist gemeente die zijn huis wilde verkopen aan
iemand in de bediening. De eigenaar van vijf banken was diaken in zijn gemeente, and hij beheerde de
hypotheek van zijn voorganger. Ons papierwerk bestond uit een ontmoeting in zijn bank, het
ondertekenen van wat papieren voor een nieuwe hypotheek, een handdruk en het huis was van ons.
Gunst, bekrachtiging en voorziening.

Als voorziening in genade samengaat met het wandelen in de vruchten van de Geest en het groeien in
het Christelijk karakter, maakt dat de voorziening soms de ‘uitweg’ van de verleiding van het vlees is, of
innerlijke discipline om het juiste te doen of de juiste actie te ondernemen, of andere bekrachtiging door
de Geest vanuit de wandel ‘in de Geest’ – voorziening om te groeien.

Vertrouwen
Toch is er nog een ander onderdeel van genade waar ik nog niemand over heb horen onderwijzen, toch
is het zo vitaal en ik denk er vaak aan. We vinden dit in 2 Timotheüs 1:9-12 waar Paulus spreekt over
het feit dat we genade en doel in Christus hebben ontvangen (Hij is de voorziening in de genade) voor
eeuwige tijden – dat is Gods deel.

Dan zegt Paulus dit, en het heeft allemaal te maken met die genade: “Want ik weet in wie ik mijn
vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te
bewaren, tot de grote dag aanbreekt.” (NBV)

Zie je, op elk gebied van onverdiende gunst in iemands leven, zien we niet alleen doel, bekrachtiging en
voorziening, die allemaal gerelateerd is aan Gods handelen naar ons toe, maar we zien ook, in reactie
hierop, dat iemand iets of iemand aan de Heer toevertrouwt. Het is allemaal samengepakt in genade,
de gunst, de bekrachtiging, de voorzieningen, maar ook in het vertrouwen dat we in die genade, hebben
in de Heer.

Noach vertrouwde zijn familie de ark toe. Abraham vertrouwde zijn leven in een nieuw land aan de Heer
toe. Mozes vertrouwde erop dat hij niet gedood zou worden en dat de exodus uit Egypte succesvol zou
zijn. Maria vertrouwde erop dat er voorzien zou worden voor de baby die zij droeg, en dat zij niet als
een overspelige gedood zou worden.

Ik? Wij vertrouwen erop dat er goed voor onze zoon gezorgd wordt in het gezinsvervangend tehuis. We
vertrouwden erop naar Rhema te gaan lang geleden, dat het schoolgeld betaald zou worden en
onderdak voorzien zou worden. Vul je eigen verhaal hier in. Met elk beetje van Gods gunst, met elk
beetje van Gods geopenbaarde doel, met elk beetje voorziening, werd JOUW deel toevertrouwd aan
God met jouw hart, en ook de levens van degenen waar je van houdt!

Overtuigd?
Het Griekse woord dat wordt gebruikt voor ‘toevertrouwd’ toen Paulus zei: “Hij is bij machte om wat mij
is toevertrouwd te bewaren” werd gebruikt in de tijd van Paulus in een situatie wanneer iemand een
lange reis ging maken, dan gaf hij zijn meest kostbare bezittingen in bewaring bij een betrouwbare
vriend, en vertrouwde hem erin dat hij het bij zich hield en er goed voor zorgde totdat hij terugkwam.

Paulus schreef dit bijna aan het eind van zijn leven. Hij zei dat in zijn wandel met de Heer hij alles had
toevertrouwd aan de Heer wat het meest kostbaar voor hem was – zijn leven, zijn hart, zijn eigen ziel,
zijn geliefden.



Genade verplicht ons om te vertrouwen, en ik spreek hier niet over een pro-actief geloof, maar passief
vertrouwen. Als we wandelen samen met genade en voorziening, vertrouwen we op hetzelfde moment
ons leven aan Hem toe terwijl we op reis zijn.

Zoals Paulus zei, het ligt in een kluis om veilig bewaard te worden, en het legt iets in de handen van
onze betrouwbare vriend (de Heer) en dan moeten we op reis gaan door ons leven hier op aarde, erop
vertrouwende dat we onze waardevolle zaken zien terwijl we de hemel binnengaan.

Ons zwoegen in Hem, de juiste beslissingen in dit leven die ons vrienden, familie, geld, onze liefde voor
Zijn volk waarmee we samen geleden hebben, zij die voor ons uit naar de hemel gegaan zijn en
waarvan we vertrouwen dat we ze terug zien, gekost hebben... jij en Hij alleen kennen het onderpand
dat je met Hem gemaakt hebt voor dit vertrouwen, het is intens persoonlijk en privé.

Als de Vader Zijn genade in ons leven openbaart en wij handelen in dat doel en die voorziening, is dat
deel redelijk simpel, want die stroom gaat van Hem naar ons toe. Maar het diepste deel van je ziel aan
Hem toevertrouwen in reactie op die genade, wel, dat geeft veel strijd. Dat is wanneer de vijand graag
spreekt zoals hij deed tegen Adam en Eva in de hof. “Heeft God gezegd...?” De gedachten van Satan
proberen beetje bij beetje ons vertrouwen in de Heer uit te hollen en daar angst, twijfel en verwarring
voor in de plaats te brengen.

Angst verjagen
Paulus zei in 2 Timotheüs 1:12: “Ik weet op wie ik mijn vertrouwen gesteld heb”, “en ik ben ervan
overtuigd”.

Er zijn twee Griekse woorden voor ‘weten.’ Het ene is ginosko, die de groeiende kennis van iemand of
iets betekent. Het andere woord, hier door Paulus gebruikt, is oida en dat betekent volheid van kennis,
volmaakte kennis. Paulus zei dat hij de Heer volkomen kent, dat hij volledig weet ‘op wie ik mijn
vertrouwen gesteld heb’.

In het natuurlijke is het als iemand je een absurd verhaal vertelt over iemand die je heel goed kent. Als
je die persoon ‘volledig’ kent, zul je zeggen: “Ik geloof er niks van” – en je kunt dat zeggen omdat JE die
persoon KENT. Je hebt hem ontelbare keren gezien in diverse situaties, gezien hoe hij handelt en
reageert, hebt tijd met hem door gebracht, dus je kent zijn hart en weet want hem beweegt. Zo is het
ook met de Heer. Ik ben overtuigd omdat ik Hem ken, dus zal ik de angst, zorgen en twijfel die door
mijn gedachten gaan, niet geloven.

“Overtuigd” hier in het Grieks is de actieve stem. “Ik ben overtuigd” is levens en een voortdurend proces
– het betekent ‘overtuiging toepassen, erover zegevieren, te overwinnen’. Ik ben overwonnen door
Hem omdat ik Hem volledig ken.

Wees overtuigd omdat je Hem kent. Hou ermee op te kijken hoe je Hem meer wilt kennen, en zie hoe
goed je Hem kent – in hoeveel situaties heb je Hem getrouw gezien in de kleine dingen van genade en
timing naar jou toe om je te laten weten dat Hij over je waakt – die geschiedenis zal je helpen je te
herinneren hoe goed je Hem kent.

Genade en doel, bekrachtiging en voorziening zijn verbonden, maar dat is Zijn deel. Onze reactie is
onze levens in bewaring te geven, onze geliefde en onze diepste innerlijke mens met Hem voor veilige
bescherming, en dat doen we door Hem volledig te kennis en overtuigd te zijn dat wat we in bewaring
hebben gegeven bij Hem voor bescherming, goed bewaard zal worden.

In deze studie over genade begon ik door het denkbeeld tegen te spreken dat genade vooral is vrijheid
om te doen waar we zin in hebben, wat we willen, omdat toch alles vergeven is. Onze reactie op
genade moet uitdragen dat we Hem goed genoeg kennen dat we overtuigd zijn dat we het meest
dierbare in ons hart aan Hem in bewaring moeten geven in Zijn hart, zodat Hij het veilig kan bewaren en
te leven met het vuur dat we onze kostbaarheden bij het binnengaan in de hemel zullen zien.

Volgende week een nieuw onderwerp.
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