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Genade ervaren (6)    Over de overvloed van genade

Terug van weggeweest: religie doet 
weer mee in onze samenleving! (Zie 
het WRR-rapport: ‘Geloven in het 
publieke domein’.) Dat is een positief 
bericht voor kerken die contact zoeken 
met de samenleving. Als we mochten 
denken dat dat een hopeloze zaak 
wordt, dan is dit het nieuws: ze zitten 
op ons te wachten! Nu is religie niet 
meteen hetzelfde als geloven in Jezus 
Christus als de Verlosser en Heer van 
je leven. Maar iedereen die op zoek is 
naar meer religie in zijn of haar leven 
moet een kans moet krijgen om te ont-
dekken dat de genade van Jezus Chris-
tus hét meest mooie antwoord is op 
alle onvervulde verlangens die er leven 
in mensenharten.

Een machtige beweging
De kerk heeft als identiteitskern: de 
genade van Jezus Christus, in wie 
Gods heerlijkheid verschenen is. Wij 
mogen ons laten meenemen in een 
machtige beweging vanuit God en zijn 
Geest (missio Dei) waarin we een visie 
verspreiden voor de allesomvattende 
en allesovertreffende heerlijkheid van 
de Eniggeboren Zoon van God! Dat is 
een groot verhaal. Maar elk kleine ver-
haal van genade ervaren is een verwij-
zing naar dat grote verhaal over het 
koninkrijk en zijn heerlijkheid. Willen 
we deel uitmaken van die beweging? 
Willen we ons laten meenemen door 
zijn Geest? Zien we dat dit de bewe-
ging is waarin God van ons bewogen 
mensen wil maken die uitreiken naar 
de ander? 

Overvloedige genade
‘Uit zijn overvloed zijn wij allen met 
goedheid overstelpt’ (NBV). ‘Immers 
uit zijn volheid hebben wij allen ont-
vangen zelfs genade op genade’ 
(NBG). Er is een overweldigende over-
vloed van genade, in het Woord dat 
mens werd (1:14). Daar stuiten we 
weer op dat paradoxale: dat het men-
selijke zo goddelijk is, dat het intieme 
zo verheven is, dat het zwakke zo 

krachtig is, dat het kleine zo groot is. 
Johannes is niet zuinig met zijn woor-
den: ‘Wij allen’. Hij bedoelt niet alleen 
zichzelf en de andere leerlingen van 
Jezus, maar alle christenen die meele-
zen in zijn evangelie. We hébben ont-
vangen. Er staat niet dat we het zullen 
ontvangen of dat we het hopen te ont-
vangen, later, eens, ooit. Nee, we héb-
ben het ontvangen, het ís er, want 
Jezus ís er. Ook in het Oude Testament 
leren we God al kennen als een over-
vloedig genadige God. Zie Psalm 103.

Overweldigende volheid
Op veel meer plaatsen in het Nieuwe 
Testament gaat het over volheid en 
overvloed, bijvoorbeeld: Johannes 10: 
11; Efeziërs 2:7; Efeziërs 3:8; Efeziërs 
1:7-8; Romeinen 5:15; 1 Timoteüs 
1:14; 2 Petrus 1:2. Ons onvermogen 
om genade te ervaren kan ons gemak-
kelijk verleiden om genade dan maar 
kleiner te maken dan het werkelijk is. 
Maar aan die verleiding mogen we niet 
toegeven, omdat we dan onze ervaring 
belangrijker maken dan Gods openba-
ring.

Genade is het begin
De overvloedige genade van God in 
Christus door de Geest is de bron van 
alles waartoe we geroepen zijn. Dat 
geldt ook voor onze gemeentevisie:
1. Genade: Jezus’ genade ontvangen | 
Gods gulle goedheid is voor mensen 
die met Hem hadden gebroken, voor 
mensen die van Hem vervreemd zijn 
en die zijn nabijheid ontberen. Deze 
genade is persoonlijk! Ze is voor ons 
persoonlijk bedoeld, en ze komt naar 
ons toe in de Persoon van Jezus Chris-
tus.
2. Gemeenschap: Jezus’ genade delen |  
De geloofsgemeenschap rondom Jezus 
Christus bestaat bij de gratie van de 
genade. Ware verbondenheid in de 
gemeente gaat groeien waar we alle-
maal persoonlijk leren leven van gena-
de en leren zeggen: in mijn zwakheid 
wordt de kracht van Christus zicht-
baar. 
3. Getuigenis: Jezus’ genade uitdelen | 
Getuigenis is niet allereerst spreken 
over God, maar vooral: dat we genade 
uitdelen. Dat we uit de overvloed van 
genade die we persoonlijk ontvangen 
hebben en die we in de gemeente met 
elkaar delen het contact zoeken met de 

mensen om ons heen en met de 
samenleving zoals die gestalte krijgt in 
de buurt. Er zijn zoals Jezus. In de 
buurt zijn voor mensen. 
Niets maakt meer missionair dan het 
ervaren van de overvloedige genade 
van Jezus.

Bronwater in de kleine groep
•  Lees samen Psalm 103. Welk vers 

valt je het meeste op?
•  Lees samen Johannes 1:14-18. Praat 

door over de overvloed die je hier 
tegenkomt.

•  Herken je er iets van in je eigen 
leven en omgeving: ‘Religie is terug 
van weggeweest’?

•  Hoe hebben de preken over ‘Gena-
de ervaren’ je geholpen om meer 
genade te ontdekken?

•  Praat samen door over het voor-
schot van overvloed dat we op aar-
de al ontvangen in vergelijking met 
de volkomenheid van de overvloed 
als Jezus terugkomt.

•  ‘Niets maakt meer missionair dan 
het ervaren van genade.’ Ben je het 
eens met die stelling? Is het omge-
keerde ook waar: ‘Als we niet missi-
onair zijn, ervaren we weinig 
genade’?

•  Praat door over het verschil tussen 
getuigen als spreken over God en 
getuigen als er voor anderen zijn in 
Jezus’ naam.

Liefdevol en genadig is de 
Heer, hij blijft geduldig en 

groot is zijn trouw.  
- Psalm 103:8 -

Wie nederig zijn, zullen het 
land bezitten en gelukkig 

leven in overvloed en vrede.  
- Psalm 37:11 -

Genade en glorie schenkt de 
HEER, zijn weldaden weigert 
hij niet aan wie onbevangen 

op weg gaan.  
- Psalm 84:12 -


