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“Gedachten bij onderwijs over genade”

Dag allemaal,

Ik liep het verzekeringskantoor van onze auto binnen en zag hoe onze verzekeringsagente haar hoofd
in ongeloof schudde. Ik vroeg of ze in orde was en ze mompelde iets over waar mensen hun verstand
zit. Daarna vertelde ze me dit verhaal. Ouders van een meisje dat net 16 geworden was kochten voor
haar verjaardag een hele oude Ford Mustang (in de VS mag je op de meeste plaatsen rijden als je 16
bent).

De auto had meer dan 160.000 kilometer op de teller en binnen 2 maanden werd het meisje, terwijl ze
reed, afgeleid en kwam naast de weg terecht, reed door een hek en brievenbus heen en kwam
ongedeerd tot stilstand, maar haar auto was total loss.

Dus kochten haar ouders een andere auto voor haar, weer een Ford Mustang, een beetje nieuwer met
maar 100.000 kilometer op de teller. De verzekeringsagente legde uit dat door haar te zegenen met
een grotere verantwoordelijkheid, hun dochter een stapje dichter bij volwassenheid zou komen en
voorzichtiger zou gaan rijden. Kun je raden wat er gebeurde?

Jawel, ze reed deze ook in elkaar. Dus ...kochten ze voor haar een gloednieuwe Ford Mustang, en
haar vriendinnen waren ontzettend jaloers op haar. Hun gedachte was dat als ze de genade van een
auto met 160.000 kilometer niet waardeerde, en ook de volgende gift van een auto met 100.000
kilometer, ze ZEKER de nieuwe auto zou waarderen en daardoor volwassener en meer
verantwoordelijk zou worden.

Alweer fout. Ook deze nieuwe Mustang reed ze in de prak. Vernielde een ander hek, brievenbussen
en vernielde tuinen totdat ze tegen een kleine boom tot stilstand kwam. De verzekeringsmaatschappij
zegde haar polis op en ook de verzekering van haar ouders! Het meisje werd niet alleen NIET
volwassen, ze had er ook geen idee van hoe haar daden invloed hadden op haar hele familie. De
agente vertelde me dat de ouders wanhopig waren omdat ze overal gezocht hadden en nergens een
verzekeringsmaatschappij hadden kunnen vinden die hun dochter wilde verzekeren.

Twee kanten aan de genade van God
De meesten van ons kennen de genade van het meisje dat hierboven beschreven staat – onverdiende
genade, genade op genade die we desondanks niet verdienen. Maar denk eens even na over de
invalshoek van de ouders betreffende deze genade.

Ze vergrootten de genade voor hun dochter steeds in de hoop dat ze zou begrijpen welke gunst ze
ontving en die gunst zou gebruiken als handvat om volwassener te worden. Omdat ze van haar
hielden bleven ze meer en grotere kansen geven aan haar om te groeien naar het volgende niveau –
maar dat deed ze nooit.

Genade is zeker onverdiende gunst, maar het is ook een bekrachtiging, het pad naar grotere
volwassenheid.

Wat het meisje niet wist
Het meisje gebruikte haar rijbewijs en de genade van haar ouders op dezelfde manier als mensen die
Gods genade gebruiken als vergunning om onvolwassen te blijven en zelfs zonde te rechtvaardigen.
Judas 4 zegt: “... die de genade van onze God veranderen in losbandigheid, en die de enige Heerser,
God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen.” (Engelse vertaling zegt in plaats van ‘veranderen’ ‘vergunning
voor immoraliteit’)

Het Griekse woord voor ‘vergunning voor immoraliteit’ betekent ‘zonder terughoudendheid’ en
‘uitspatting’ en wordt vaak vertaald als ‘losbandigheid’.

Maar belangrijker is het feit wat Judas zegt over de mensen die de genade van God verdraaien in een
vergunning om te zondigen “de enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus verloochenen.”



Wat het 16 jaar oude meisje niet besefte was, dat ze toen ze de genade van haar ouders misbruikte,
ze hun liefde voor haar ontkende – ze verdraaide hun liefde in een toestemming voor haar
voortdurende onverschilligheid terwijl ze door het leven reed, enkel en alleen door hun goede genade.

Haar ouders gaven hun liefde aan haar in de hoop dat ze meer volwassen zou worden, meer als zij.
Ze hoopten dat ze een diepere, meer volwassen relatie met hun dochter zouden krijgen terwijl ze haar
door het leven begeleidden. Als ze meer volwassen zou zijn geworden zouden deze drie mensen in
een diepere relatie en vriendschap op een volwassen niveau zijn gekomen. Haar daden ontkenden de
ouderliefde, ontkenden het verlangen van de ouders voor haar.

Haar weigering om verantwoordelijk en volwassen te worden was een klap in het gezicht voor
degenen die van haar hielden. In Judas 4 in de Amplified Bible staat dat deze mensen “onze enige
Meester en Heer afwijzen en ontkennen...” Het kwam erop neer dat het meisje de liefde van haar
ouders afwees, en de gunst bewust vernielde, totdat haar ontkenning leidde tot het probleem dat de
verzekeringsmaatschappijen haar en haar ouders niet meer wilden verzekeren.

Het juiste gebruik van genade
Net als jaren geleden, toen men onderwijs van de ‘Discipelschap’ en ‘Woord van Geloof’ bewegingen
in het extreme doorvoerde, zo zijn er vandaag ook mensen die het ‘Genade onderwijs’ in het extreme
doorvoeren.

Ik heb gehoord van kerken waar voorgangers en leiders zaken als seksuele ‘vrijheden’,
gerechtvaardigd door genade, onderwijzen en praktiseren. Ik heb mensen horen zeggen dat we onze
zonden niet hoeven te belijden omdat ze al vergeven zijn en het dus niet nodig is om je daarvan te
bekeren. Ik heb mensen horen zeggen dat alle mensen die ooit geleefd hebben op een dag verzoend
worden met God en in de hemel zullen zijn, om gewoon maar een paar excessen van dit genade
onderwijs te noemen.

Echter, genade leert ons om zulke zonde en valse leerstellingen te ontkennen. Titus 2:11-14 zegt:

“Want de zaligmakende genade van God (Zijn onverdiende gunst en zegen) is verschenen aan alle
mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze
tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten
de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus
Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en
voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.”

Genade IS gunst, maar het is ook bekrachtiging, en onderwijs, en de kans om meer volwassen in
Christus te worden. We kunnen niet als dat 16 jarige meisje zijn die haar genade misbruikt, in plaats
daarvan moeten we genade gebruiken zoals het bedoeld is: een instrument van onderwijs om te leren
hoe we in grotere volwassenheid kunnen groeien. Genade is een geweldige leraar!

Er kwam een keerpunt in mijn leven toen ik mij door genade liet onderwijzen. Toen ik leerde om
zonde te weerstaan, niet omdat het een verleiding was, waarvan ik wist dat ik die moest weigeren,
maar omdat ik de genade en tegenwoordigheid van de Geest van de Vader liefhad en ik die in mijn
geest zo overvloedig voelde. Ik begon het verdriet te haten dat ik voelde wanneer ik gezondigd had en
begon de zonde te weerstaan vanuit het oogpunt om die Tegenwoordigheid te beschermen – en dat
zorgde ervoor dat de verleidingen die aan me trokken snel tot niets vervaagden. Genade leerde me
om goddeloze lust en wereldse gezindheid te ontkennen – en ik ging de genade liefhebben en
beschermen!

Een hart gesterkt met genade
Hebreeën 13:9 zegt: “... Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade.” Het hart wordt niet
gesterkt door genade te vernietigen, zoals het 16 jarige meisje geen betere chauffeur werd en meer
volwassen met elke auto die ze total loss gereden had. Het hart wordt niet gesterkt door wetticisme en
een lijst van regels en wetten. Het hart wordt niet gesterkt met offers en plichten en een schema
invullen als een offer voor God.



Het hart wordt gesterkt met genade! 2 Timotheüs 1:9 zegt van de Vader: “Hij heeft ons zalig gemaakt
en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig Zijn
eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen.”

De Vader heeft ons zalig gemaakt met een heilige roeping, overeenkomstig Zijn voornemen en
genade. Weet dit over genade – het is altijd verbonden met ‘voornemen’ (doel). Genade staat nooit
alleen, er is altijd een voornemen of doel aan verbonden. Noach ontving genade toen hem verteld
werd van de overstroming – het doel van die genade was om een boot te bouwen om hemzelf en
zoveel als wilden komen, te redden.

Mozes ontving genade bij de brandende struik, maar het doel was om Israëls bevrijder te worden. God
hield zoveel van de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf – dat is genade – dat allen die in Hem
geloofden eeuwig leven zouden ontvangen – dat is het doel.

Ga een stapje hoger!
Genade is geen vergunning om door te gaan met onvolwassen gedrag of zonden, hetgeen de Heere
Jezus en Zijn offer voor ons ontkent. Eerder is het een kans om te leren hoe je Goddelijk moet leven,
om het doel te vinden in de genade vandaag, om versterkt te worden om een stapje hoger te gaan in
een meer volwassen wandel met de Vader en onze Heere Jezus Christus.

Heb de Tegenwoordigheid die je in je geest voelt lief – bescherm en voed het, heb gemeenschap met
de Vader en onze Heer – gebruik die liefde niet als een excuus om je ‘auto’ nog een keer in de prak te
rijden!

Wat gedachten vandaag, wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org
(Voor meer over genade zijn sommigen van jullie misschien geïnteresseerd in mijn serie van 2 CD’s
over “Genade en Geloof” (in het Engels) in de winkel van onze website, beschikbaar als CD en MP3)



16-07-2011

“Gedachten bij onderwijs over Genade – deel 2”

Hallo allemaal,

Perspectief vanuit de hemel
Vorige week heb ik gedeeld over het zestien jarig meisje dat genade van haar ouders bleef ontvangen
en misbruikte, die voor haar ná elk wrak een nieuwere en betere auto kochten. Ik heb dat vergeleken
met de genade van de Vader aan ons en de ‘wrakken’ in onze levens. Vanuit haar perspectief gaf
pappie haar elke keer een nieuwere en betere auto, nadat ze de auto in puin had gereden. Zij voelde
met elke nieuwe genade, geen enkele verplichting om op te groeien als bestuurder en als mens.

Vanuit het perspectief van de Vader werd iedere auto gegeven in de hoop dat zijn dochter zou gaan
begrijpen dat genade een prijs heeft, dat ze na genade op genade ontvangen te hebben, ze die
genade zou gaan gebruiken als een gelegenheid om op te groeien.

Beloften van de Vader zijn genade; Zijn gezichtspunt
De beloften die we van de vader ontvangen, zijn genade – van Noach die wist dat er een zondvloed
zou komen en de belofte kreeg gered te worden als hij een boot zou bouwen, tot jij en ik, als we van
de Heer te horen krijgen dat een geliefde in de hemel zal komen – al die beloften en zoveel meer, zijn
voorbeelden van genade.

We hebben veel geleerd over de beloften van God vanuit het perspectief van de aarde – zoals dat 16
jarig meisje de genade van haar ouders alleen zag vanuit haar perspectief.

Ons is geleerd dat de beloften van God ontvangen worden door geloof en geduld, en dat we moeten
blijven standhouden als we alles gedaan hebben. We pakken een tekst, of de Vader brengt een
Bijbelgedeelte in gedachten, en we blijven standhouden. De verhalen van anderen die op de beloften
van God hebben gestaan voor geliefden, doorbraken, voor bevrijding van angst of genezing,
inspireren ons – we kennen het aards perspectief betreffende beloften.

Het hemels doel voor de beloften
Petrus zegt in zijn tweede brief, 1:2-4:
“….genade en vrede worde u vermenigvuldigd….Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met
ALLES wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft
door Zijn heerlijkheid en macht; door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd…..”

Dat gedeelte kennen we, nietwaar? Hij heeft ons grote en kostbare beloften gegeven!

Waarom geeft de hemel die beloften? Zijn die er zodat we antwoorden op gebed kunnen ontvangen?
Ja, dat is waar, maar dat is het aards perspectief. Petrus vervolgt: “….kostbare en zeer grote beloften,
zodat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur.”

Beloften voor wat?
Net zoals de ouders van dat 16 jarig meisje van vorige week, genade op genade gaven zodat hun
dochter als persoon zou gaan groeien, zo doet onze hemelse Vader dat ook “zodat we deel zouden
hebben aan de goddelijke natuur (meer als Christus zijn).”

Wij zien beloften als antwoord op gebed; Hij ziet beloften als gelegenheden om meer als Hem te
worden.
Wij zien beloften als die wortel die voor dat vermoeide paard gehouden wordt; Hij zegt dat je het niet
meer als die wortel ziet als je de genade van Zijn beloften gebruiken gaat om in Christus op te groeien
in plaats van slechts genade na genade te willen ontvangen.

In deze context ( deel krijgen aan zijn goddelijke natuur) gaat Petrus verder en vertelt ons hoe, in de
verzen 5-10.

“En daarom (beloften ontvangen om deel te krijgen aan de goddelijke natuur) moet u zich er met alle
inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis
zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de
godsvrucht broederliefde, en aan de broederliefde (agape) liefde. Want als deze dingen bij u



aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar maken wat de kennis van onze
Here Jezus betreft.”

Niets hiervan is werken – werken in de Bijbel is gedefinieerd als goede daden die gezien worden door
mensen of God.
Dit is persoonlijke ontwikkeling, moeilijke beslissingen nemen die nieuw en griezelig zijn –
veranderingen in het hart, ziel en levensstijl, zichzelf opleggen meer als onze Heer te worden.

Wanneer was de laatste keer….
…..dat iemand leerde dat je geroepen bent tot ‘heerlijkheid en deugd’? Deugd is: goed zijn in zedelijke
zin (2 Petrus. 1:4)

Vine’s Expository Dictionary of NT Words (Vine’s) zegt over dit woord ‘deugd’: “Deugd wordt aan
geloof opgelegd, samengevoegd aan geloof…..en is een essentieel eigenschap in het aanwenden van
geloof.”

Moreel uitmunten, kennis, zelfbeheersing, volharding (in de tijd van Petrus en in het Grieks betekent
‘volharding’ ‘consequent zijn, standvastigheid’ en niet ‘nog een beetje langer volhouden’), godsvrucht,
broederliefde, onvoorwaardelijke liefde – die zijn alle attributen van de Vader en onze Heer. Ze
behoren bij de goddelijke natuur die we moeten ontwikkelen nadat we die beloften ontvangen hebben.

Vergunning voor moreel bankroet?
Velen nemen het onderwijs over genade tot in het extreme, vanuit aards perspectief gezien, zoals het
16 jarig meisje haar ouders genade gebruikte als een rechtvaardiging voor zichzelf niet op te hoeven
groeien en volwassen te worden, als een vergunning voor zonde. Men leert dat genade zeggen wil dat
je nooit meer sorry hoeft te zeggen voor een zonde, geen berouw, geen seksuele beperkingen, alles
is goed met hoe je leven wilt en van God wilt houden.

Ze begrijpen niet of kiezen ervoor het doel van de Vader betreffende genade, te negeren. Die genade
was bedoeld om als mensen meer als Christus te gaan worden. We zijn geroepen tot heerlijkheid en
deugd – moreel uitmunten. Dat zijn geen religieuze wetten, noch zijn het werken, maar het is een
hogere manier van leven.

Toen de Heer zei in Jesaja 55:9: “want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen
hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten”, zei Hij niet dat we die niet kunnen
bereiken.

NEE, het vers daarvoor, vers 8, maakt duidelijk dat hij een uitnodiging doet om onze wegen en
gedachten te verlaten en op te komen naar Zijn hogere wegen en gedachten om daarin te leven.

“Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid (verlate) zijn gedachten, laat hij
zich bekeren tot de Here, dan zal Hij zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft
veelvuldig.”

“Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn
gedachten dan uw gedachten…”

Laten wij daarom die kostbare genade van de Vader ontvangen, wat Hem en de Heer Jezus zoveel
gekost heeft om dat aan ons dat te doen toekomen, als een middel om onze gedachten en wegen te
verlaten en op te komen naar Zijn wegen en gedachten.

Laten we niet als dat roekeloze 16 jarig meisje zijn, die wil kijken hoe ver haar vader gaan zal, maar
laten we volwassen wordende kinderen zijn die vanuit liefde en bewondering voor de Vader (en onze
grote Broer) de gelegenheid gebruiken die de genade verschaft, lerende in hogere wegen en
gedachten te wandelen.

Maak beslissingen gebaseerd op Zijn hogere wegen.

Zo wat gedachten deze week, zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.supernaturalhousechurch.org


