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Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte 
en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, die hij 

door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk  
over ons heeft uitgegoten. 

Titus 3:5-6 

Zondag 12 december 2010 
Titus 2:11 en 3:5-6 

 
GENIETEN VAN GENADE 
Gods goedheid in de doop 
 
 

“Gods genade is 
openbaar geworden 
tot redding van alle 
mensen.” Dit is een 
boodschap met 
nieuwswaarde, elke 
dag weer! Want we 
vergeten het gemak-
kelijk in een genade-

loze samenleving waar je wordt afgere-
kend op wat je presteert en waar het 
zwakke niet in tel is en waar we de 
arme en de zieke naar de marge duwen. 
We lopen ook de kans dat we denken 
dat we het wel weten: „Genade, oh ja, 
daar gaat het in de kerk vaak over.‟  
 
Verschenen 
Het „verschijnen‟ (openbaar worden) 
staat voorop. Het is een verrassing, het 
is iets volkomen nieuws, het is een 
unieke onthulling. We horen een echo 
van wat er jaren eerder gebeurd was. 
„Wees niet bang, want ik kom jullie 
goed nieuws brengen, dat het hele volk 
met grote vreugde zal vervullen: van-
daag is in de stad van David jullie 

redder geboren. Hij is de messias!‟  
Het gaat om een boodschap met een 
ongelooflijke impact van een ongeloof-
lijk indrukwekkende God die op een 
ongelooflijke manier ongelooflijk 
dichtbij mensen komt door Jezus.  
 
Genade is een feest 
Genade is openbaar geworden. Genade 
is de core-business van de kerk. Als de 
kerk niet meer bezig is met genade, als 
de kerk geen vindplaats van genade is, 
dan is de kerk geen kerk meer. Maar 
wat is genade eigenlijk? Hebreeuws: 
chen, chanan dat we kennen van het 
Jiddische „gein‟. Genade is humor! 
Grieks: charis (denk aan charisma: gena-
degave). Ligt dichtbij chara: vreugde! 
Genade is een feest! Latijn: gratia, gratis 
dus, voor niks, gewoon omdat het je 
gegund wordt. God is een genadige 
God: hij gunt ons het goede, hij geeft 
graag, hij deel graag gul uit. Hij over-
laadt ons met zijn gunstbewijzen! 
Genade is Gods gunst. Genade is dat 
God ons vergeving gunt, en genezing 
en bevrijding. Genade is dat God, zon-
der dat wij er iets voor hoeven of 
kunnen doen, vreugde, feest, humor, 
gein, blijdschap in ons leven brengt.  
 
Pure genade 
Dat is allemaal genade! Het is de 
tegenhanger van zonde, van schuld, 
van schaamte, van gebondenheid, van 

pijn en verdriet en bezorgdheid. Gena-
de is het licht dat God laat schijnen 
waar het donker is. Genade is dus ook 
meer dan de vergeving van onze zon-
den. Genade rekent niet alleen af met 
ons verleden maar opent ook onze 
toekomst. Genade is zeker ook - een 
bekende omschrijving - een 1 verdie-
nen en toch een 10 krijgen. Dat is een 
ongelooflijke opluchting. Maar het is 
ook leren leven als een 10: je door de 
Geest van Jezus laten leiden om te 
groeien in het nieuwe leven dat vol is 
van God, vol van zijn gulle goedheid, 
vol van zijn vreugde en zijn vrede en 
zijn vrijheid. Dat is allemaal pure 
genade! 
 
In bad 
Genade is dat God ons redt. Die 
genade komt binnen langs de weg van 
„het bad van de wedergeboorte en de 
vernieuwende kracht van de heilige 
Geest.‟ Dat is onze doop: een reini-
gingsbad dat de overgang van het oude 
naar het nieuwe leven markeert. Onze 
doop is vol van de Geest. Vol ook van 
het werk dat alleen God kan doen: dat 
we wedergeboren worden, een volko-
men nieuw begin krijgen. Gedoopt 
worden betekent dat de heilige Geest 
iets nieuws in je leven begint, waarbij 
als het ware al vooruitgegrepen wordt 
op de toekomst. Gedoopt worden 
betekent belijden dat je voor de ver-

nieuwing van je leven helemaal op de 
Geest van Jezus bent aangewezen. 
Gedoopt worden is overgave aan de 
Geest, overgave aan de overvloedige 
kracht en het overvloedige leven van 
Jezus Christus: de Geest en zijn 
vernieuwende werk worden rijkelijk 
over ons uitgegoten.  
 
Genieten 
Als we onze kinderen hun doop leren 
begrijpen, vertel dan in elk geval dit. 
Gedoopt zijn betekent 

 dat je een leven lang mag genieten 
van genade; 

 dat God je zijn goedheid zo 
ongelooflijk van harte gunt.; 

 dat je het oude leven achter je hebt 
gelaten en dat de Geest je binnenleidt 
in het nieuwe leven van Gods 
koninkrijk op aarde zoals in de 
hemel. 

 

 
1. Hoe wordt genade in jouw leven zichtbaar? 
2. Is genade voor jou een vreugdevol feest? 
Waarom (niet)? 
3. Hoe helpt je doop je om het werk van de 
Geest in je leven te ontdekken? 
4. Hoe doe je dat: genieten van genade? 
5. Wat geven wij de volgende generatie mee als 
het gaat om geloven? 


