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Inleiding
“Want die HERE God is ’n son en skild; die HERE sal  
genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou aan  

die wat in opregtheid wandel nie” (Psalm 84:12).

Genade. Dit is ’n woord wat meer as 150 keer in die Bybel voor-
kom, wat begin in Genesis met “Maar Noag het genade gevind in 
die oë van die HERE” (Genesis 6:8), tot die Bybel se laaste vers, 
“Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! 

Amen” (Openbaring 22:21).
Maar wat beteken genade? Vandag 

word die woord min in alledaagse 
gesprekke gebruik. Dit word dikwels 
geassosieer met godsdienstige oor-
tuigings of dade. Mense praat van 
“gered uit genade” en van God as 
“vol van genade,” wat beteken dat 
Hy goedhartig en barmhartig is.

Deur die eeue heen het die woord 
migreer na sekulêre gebruik. Ons 
hoor kort-kort van iemand wat “in 

ongenade geval” het as gevolg van sy of haar optrede. Ons kan selfs sê dat 
sulke individue geen “reddende genade” in hul guns het nie.

Variasies van die woord genade is algemeen. Ons kan verwys na ’n dan-
ser of ratse mens wat grasieus is—elegant of pragtig in houding en bewe-
ging. Dit is ’n groot kompliment om daarop te let dat ’n persoon genadig 
is, wat goed, hoflik en vergewensgesind beteken en om te sê iets is gratis, 
beteken dit is verniet.

Omdat daar verskeie gebruike en betekenisverskille is, is dit nie verba-
send dat genade ’n konsep is wat sommige moeilik vind om te definieer nie.

Dit het tot baie misverstande gelei—sommige met uiters ernstige gevolge.  
Deur te versuim om genade te verstaan soos dit in die Bybel geopenbaar 
word, het sommige verdraaide sienings van God en Sy plan en doel aan-
vaar. Dit het selfs daartoe gelei dat sommige “die enigste Heerser, God, en 

Inleiding

Wat verstaan u van genade? Is dit gegrond op die waarhede 
van die Bybel of gewortel in die idees en tradisies van mense?
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 3 Inleiding
Die woord genade kom dikwels in die Bybel voor, van die eerste boek tot die 
laaste. Maar wat beteken dit? Stem u begrip van genade ooreen met die Bybel?

 5 Genade: ’n Bybelse Oorsig
Om die betekenis van genade te verstaan, moet ons die Hebreeuse en Griekse 
woorde wat vir genade in die Bybel gebruik word verstaan, asook wat dit aan  
ons openbaar.

 19 Hoe Genade ons met God Versoen
God se Woord sê vir ons dat ons sondes ons van God geskei het. Wat is dus die 
oplossing vir hierdie vervreemding? God het ’n weg deur Sy genade voorsien.

 35 Genade in Aksie: Jesus Christus se Voorbeeld
Die beste manier om genade te verstaan is dalk om dit in aksie te sien. In die  
lewe van Jesus Christus het ons ’n volmaakte voorbeeld van genade om na te  
volg en in ons lewens te wys.

 52 Genade en Wet: Wat sê die Bybel?
Baie mense het die indruk dat genade en wet fundamenteel teenoorgesteld is. 
Maar is dit wat die Bybel leer? Kom ons ondersoek wat dit werklik sê.

 72 Wat het “Genade” in die Eerste-Eeuse Wêreld Beteken?
Die Griekse woord wat algemeen as “genade” vertaal word, het ’n spesifieke 
betekenis gehad in die eerste-eeuse Romeinse Ryk waarin die apostels onderrig 
gegee het. Wat openbaar dit?

 84 Hoe kan U in Genade Groei?
In die lig van wat die Bybel ons oor genade wys, wat beteken dit vir ons? Kom die 
ontvangs van God se genade met verpligtinge? Hoe kan ons groei in genade?
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onse Here Jesus Christus verloën” (Judas 4)—dus is die gevolge ernstig!
Wat van u? Wat is u begrip van genade? Is dit gegrond in die waarhede 

van die Bybel of gewortel in die idees en tradisies van mense?
’n Behoorlike begrip van genade sal hoe u God sien, vir altyd verander. 

Dit sal ook hoe u uself en ander sien verander. Deur God se genade word 
ons verhouding met Hom en met ander herstel. Genade verteenwoordig ’n 
geestelike eienskap wat u moet hê en een wat God vir u in oorvloed wil gee.  
Wanneer die Bybel verkondig “uit genade is julle gered” (Efesiërs 2:8), 
moet ons besef dat dit baie belangrik is om die woord genade te verstaan!

God se genade kan u motiveer en bemoedig in tye van beproewing. 
Genade is ’n noodsaaklike deel van wie God is en hoe Hy met ons werk. 
Alhoewel dit die uitbreiding van onverdiende vergifnis en guns aan die 
mensdom insluit, beteken dit veel meer!

Ons wil hê u moet die werklike Bybelse beskrywing van genade verstaan 
—wat die apostel Petrus “die ware genade van God” genoem het (1 Petrus 
5:12). Dit is noodsaaklik vir u toekoms—en vir u redding—dat u verstaan 
wat die Bybel openbaar. Sluit dus nou by ons aan terwyl ons die vraag, 
Wat Leer die Bybel oor Genade? beantwoord.

Genade: ’n Bybelse 
Oorsig

“Genade vir julle en vrede van God onse Vader  
en die Here Jesus Christus!” (1 Korintiërs 1:3).

Baie is bekend met die bekende gesang Amazing Grace. Alhoewel 
die woorde daarvan aan baie bekend is, weet baie min iets van die 
man wat dit geskryf het en hoekom dit geskryf was. John Newton  
was ’n kaptein van slaweskepe en het 

vragte slawe van Afrika na die Amerikas vervoer. 
In 1748 is sy skip in ’n hewige storm vasgevang 
en het dit met water begin vul. Toe dit gelyk het 
of die skip sou sink en hy sou verdrink, het hy tot 
God geroep vir verlossing. Die skip het opgehou 
om met water te vul en het na veiligheid gedryf.

Newton het sy lewe aan God oorgegee en die 
Bybel ernstig begin bestudeer. Mettertyd het hy 
’n predikant geword en sy lewe daaraan gewy om 
die slawehandel af te skaf. Later in sy lewe het hy 
die gesang “Amazing Grace” geskryf as ’n besin-

ning oor sy vorige lewe en hoe God hom in Sy barmhartigheid en genade 
verlos het van ’n lewe van boosheid tot iets veel beters. Die vertaling van 
sy beroemde refrein lui:

Genade onbeskryflik groot 
Het U aan my bewys 
verlore seun ’n wegloop kind 
weer in die Vader huis

Newton het kort voor sy dood in 1807 gesien hoe Brittanje slawerny 
afskaf. 

Genade: ’n Bybelse Oorsig
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Later in sy lewe het John Newton die gesang “Amazing 
Grace” geskryf as ’n besinning oor sy vorige lewe en hoe God 
in Sy barmhartigheid en genade hom verlos het van ’n lewe 
van boosheid tot iets veel beter.
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Wat beteken genade?

John Newton se storie kan op baie van ons van toepassing wees. Die on- 
derwerp van genade is noodsaaklik vir ons geestelike welstand. Tog word 
dit dikwels misverstaan en is soms selfs omstrede as gevolg van die manier 
waarop genade misbruik word, wat lei tot permissiwiteit en wetteloosheid.

Hoe sou u genade definieer? As ons verskillende mense vra sal ons ver- 
skillende fokusse op die onderwerp sien, verskillende nuanses van een per-
soon na ’n ander.

Vir sommige is die definisie dalk God se goedheid teenoor ’n onver-
diende persoon. Ander mag dit sien as God se onverdiende vergifnis, die 
vergifnis van ’n mens se sondes. Is hierdie definisies korrek? Absoluut! 
Maar is dit al wat daar is aan die onderwerp van genade? Dit is eintlik net 
’n klein deel van die hele spektrum van alles wat genade behels.

Die Bybelse studie van genade is nie te moeilik om te begryp nie. Dit 
behels wel ’n ondersoek na die definisies van die Hebreeuse en Griekse 
woorde wat as “genade” vertaal word en ook verskeie verwante terme in 
die Bybel. Maar dit is nie teologies moeilik om te verstaan nie. Dit kan 
verstaan word.

Die Bybel was geskryf en saamgestel oor ’n tydperk van sowat 1,500 
jaar en soos die woord genade verskyn, soos dit in die eerste hoofstukke 
van die Bybel wel doen, sien ons verskillende beklemtonings oor hoe dit 
voorkom en wat dit beteken.

Die eerste keer dat die woord genade in die Bybel verskyn 

Genade verskyn vroeg in die Bybel, waar ons sien dat Noag onder of 
binne God se genade was. “Maar Noag het genade gevind in die oë van 
die HERE” (Genesis 6:8, beklemtoning deurgaans bygevoeg).

Genade is dus nie ’n begrip wat slegs in die Nuwe Testament voorkom 
nie. Dit is nie iets wat Jesus Christus gebring het wat voorheen onbekend 
was nie. Trouens, in die Ou Testament word genade baie gemeld, soos 
Noag wat genade in die oë van God vind. Wat beteken dit?

Die Hebreeuse woord wat hier as “genade” vertaal word, is hen of chen 
(uitgespreek khane), wat gedefinieer word as “guns, genade, aanvaarding 
… onverdiende guns of aansien in God se oë … Die woord dra ’n gevoel 
van aanvaarding of voorkeur oor … en ’n spesiale aansien of voorreg by 
God of mense” (Warren Baker en Eugene Carpenter, The Complete Word 
Study Dictionary: Old Testament, 2003, bl. 354). Dit word dikwels in ver- 
skeie Bybelvertalings as “guns” vertaal.

As ons verder ondersoek, sien ons dat chen kom van die Hebreeuse werk- 
woord chanan. Hierdie grondwoord voeg ’n meer visuele en meer mens- 
lik verstaanbare laag by genade se betekenis. Die eerste betekenis van die 
woord wat in Strong’s Exhaustive Concordance of the Bible gegee word, is 
“om te buig in goedhartigheid teenoor ’n mindere …”

Wat ’n definisie! Genade is God wat neerbuig in goedhartigheid teenoor 
ons wat baie minderwaardig is. Wat ’n pragtige beskrywing van waaroor 

genade gaan!
Ons het seker almal iemand van die grond 

af opgehelp, of dit nou ’n kind, ’n bejaarde 
persoon of iemand was wat eenvoudig neer-
geval het. Ons was waarskynlik ook almal 
voorheen gehelp. Dink aan hoe jy gevoel 
het toe iemand ’n hand na jou uitgesteek het 
nadat jy gestruikel en geval het. Dit is ’n 
verleentheid om te val, maar die ander per-
soon se hand, wat vriendelik uitstrek, maak 
dit alles beter. Wanneer jy daardie hand vat, 
is jy weer op jou voete en kan jy met jou 
dag aangaan.

Die Expository Dictionary of Bible Words 

dra by tot ons begrip van chanan en verduidelik dit as “die reaksie van ’n 
persoon wat in staat is om ’n ander persoon te help wat in nood verkeer … 
Daar is die implisiete aanname dat die een wat help gemotiveer word deur 
sy gevoelens en dat die een wat gehelp word, geen reg het om hulp te ver-
wag nie” (Lawrence Richards, 1985, bl. 439).

Die verduideliking help ook baie om ons waardering vir die betekenis 
van genade te laat toeneem. Alhoewel ons geen reg het om hulp te verwag 
nie en ons in groot nood verkeer, ken God ons behoeftes en reageer Hy 
met Sy hulp.

Om genade by iemand te vind

Terug na Noag: Hoe kan ons in hierdie spesifieke geval die betekenis van  
genade vir ons relevant maak? Wat beteken dit dat Noag genade in die oë 
van God gevind het?

Om dit in meer moderne terme te stel, kan ons sê dat God Noag goed-
gunstig was. Daar is baie mense met wie ons in goeie guns wil wees—om 
deur hulle begunstig te wil word. Diegene wat getroud is wil in hul man of  
vrou se goeie guns wees. Ons weet as ons guns vind in die oë van ons man  
of vrou sal dit goed gaan. Klein dingetjies word oor die hoof gesien. Sake 
kom nie tot stilstand nie maar word uitgewerk. Ons kan idees na vore bring,  
dit met entoesiasme bespreek en ’n ooreenkoms bereik. Alles werk beter!

Genade: ’n Bybelse Oorsig

Genade verskyn vroeg in die Bybel, waar ons sien dat Noag 
onder of binne God se genade was.
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waar is. Wanneer die definisies Bybels gegrond is, dra verskillende defini-
sies en verskillende maniere om genade te definieer net by tot die volheid 
van die betekenis.

God gebruik byvoorbeeld die woord wat as “genade” vertaal word vry- 
lik in die Ou-Testamentiese Skrifte. Deur te kyk hoe die woord gebruik 
word, kan ons die betekenis daarvan beter verstaan. Kom ons let op ver- 
skeie gedeeltes:

“Want die HERE God is ’n son en skild; die HERE sal genade en eer 
gee; Hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel nie” 
(Psalm 84:12). 

Ons sien hier dat God die een is wat guns wil gee. Hy wil gawes skenk. 
Hy wil mense se lewens help. Aan elkeen wat bereid is om in opregtheid te 
wandel, wil Hy nog meer uitstort. Dit is wat Dawid geïnspireer was om oor 
God te skryf!

In Spreuke 3:34 het Salomo sy begrip oor God gedeel en gesê: “As dit 
spotters bettref, spot Hy, maar aan die ootmoediges gee Hy genade.” Dit 
word aangehaal in Jakobus 4:6 en 1 Petrus 5:5, maar dit kom eerste in 
Spreuke voor. Dit verseker ons dat God Sy guns, Sy goedheid en Sy gawes 
gee aan diegene wat nederig is.

God se Genade aan die Werk

Genade is werklik ’n groot gawe van God. Wat kan alles deur genade gebeur? Kom ons  
kyk na díe wat in die Skrif genoem word:

•	 Deur	genade	help	God	ons	om	Hom	en	Jesus	Christus,	Sy	Seun,	 te	 leer	ken	 (2	Petrus	
3:18).

•	 God	roep	ons	deur	Sy	genade	(Galasiërs	1:15;	2	Timoteus	1:9).	
•	 Deur	genade	verklaar	God	ons	regverdig	en	vry	van	sonde	as	gevolg	van	Jesus	Christus	

se	offer	(Romeine	3:24;	Titus	3:7).
•	 God	bied	aan	ons	verlossing,	Sy	gawe	van	die	ewige	lewe,	deur	genade	(Titus	2:11).	
•	 God	red	ons	deur	Sy	genade	deur	geloof	(Efesiërs	2:5,8).	
•	 Deur	genade	het	Jesus	Christus	Homself	opgeoffer	sodat	ons	die	ewige	 lewe	kan	ont- 

vang	(2	Korintiërs	8:9).
•	 Deur	genade	skenk	God	aan	ons	barmhartigheid	en	hulp	in	tye	van	nood	(Hebreërs	4:16).
•	 Deur	genade	gee	God	vir	ons	nie	net	wat	ons	nodig	het	nie,	maar	genoeg	om	met	ander	

te	deel	(2	Korintiërs	9:8).
•	 God	vergewe	ons	deur	Sy	genade	(Efesiërs	1:7).
•	 Deur	genade	het	Jesus	Christus	in	die	vlees	gekom	in	die	rol	van	’n	dienskneg,	sodat	ons	

’n	Verlosser	kon	hê	en	die	ewige	lewe	kan	ontvang	(Hebreërs	2:9).
•	 God	gee	ons	vertroosting	en	hoop	deur	genade	(2	Tessalonisense	2:16).
•	 Deur	genade	skenk	God	geestelike	gawes	aan	elkeen	van	Sy	mense	tot	voordeel	van	ons	

almal	(Romeine	12:4-6).
•	 Deur	genade	het	ons	toegang	tot	die	ewige	lewe	(Romeine	5:21).
•	 God	se	genade	is	deel	van	die	ware	evangelie	(Handelinge	20:24).	

Aan die ander kant wil ons ook nie in ’n posisie wees waar ons nie guns 
het nie want dan loop niks reg nie. Klein irritasies kan ’n groot probleem 
word. Ons wil in goeie guns wees met ons huweliksmaat!

Ons wil ook in goeie guns met ons werkgewer wees. Jy weet hoe dit is as  
jy werk toe gaan en die baas hou van jou. Jy is in goeie guns by hom. Alles  
verloop reg. Klein dingetjies word oor die hoof gesien. As jy vyf minute 
laat by die werk opdaag, kan jou baas die benadering volg van “Dit is nie 
’n probleem nie, jy is ’n goeie werker en jy kan dit ’n ander tyd inhaal.”

Maar as jy nie in goeie guns is nie en jy is vyf minute laat, dan kan dit 
’n ander storie wees. Jou baas kan geïrriteerd raak. Dinge gaan nie goed 
nie. Elke fout kan vergroot word en buite verhouding geplaas word. Die 
situasie kan en word dikwels ongunstig!

Vriendskap is gebaseer op om in goeie guns met iemand te wees. Die 
rede waarom jy na sekere mense aangetrokke voel is omdat hulle jou 
goedgesind is en jy is goedgesind teenoor hulle. Julle kom oor die weg. 
Klein probleme of verskille word oor die hoof gesien. Maar as jy nie in 
goeie guns met iemand is nie, kan die geringste dingetjies irriterend en 
ontstellend raak.

God se genade teenoor ons werk op ’n soortgelyke manier. Jesus noem 
ons Sy vriende (Johannes 15:15) en ons streef daarna om in goeie guns met 
Hom te bly. Ons is in ’n verhouding wat klein dingetjies oorsien. Jy kan 
sê dat om onder genade te wees of om in goeie guns te wees, is om deur 
iemand begunstig te word en ons wil deur God begunstig wees.

Wanneer ons bid en met God praat, laat ons hom weet: “Ek wil in u goeie  
guns wees!” God wil ’n verhouding met ons hê. As ons kies om dit te doen 
en as ons verhouding met Hom reg is, weet ons ons is in Sy goeie guns!

Noag was in God se goeie guns. Ten spyte van sy menslike swakhede, 
was hy steeds deur God begunstig. Hy was in God se goeie guns—weer-
eens, ons moet daar wil wees! In Noag se geval het God se genade letterlik  
sy lewe en die lewens van sy familielede gered toe die wêreld so hopeloos  
korrup, gewelddadig en onherstelbaar geword het dat God in wese oor moes  
begin (Genesis 6:11-13).

Deur God se genade was Noag gered en dit bevat belangrike lesse vir 
hoe ons ook deur God se genade gered word, wat ons later in meer diepte 
sal bespreek.

Verstaan genade deur hoe die Hebreeuse woord gebruik word

Die probleem met sommige definisies van genade is dat hulle te beper-
kend en eng word en konsepte teenoor mekaar plaas. Dit lei daartoe dat 
mense oor die betekenis van woorde debatteer.

’n Belangrike beginsel om te onthou wanneer u die Bybel bestudeer, is 
dat wanneer veelvuldige definisies moontlik is, dit nie beteken dat hulle 
teenstrydig is nie. Dit beteken dikwels dat hulle aanvullend is, dat albei 

Genade: ’n Bybelse Oorsig
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Genade is een van die wonderlikste dinge wat God vir ons wil gee. Dit 
is veel meer as net vergifnis van sonde, wat uiters belangrik is en ook ’n 
gawe is wat van God af kom. Vergifnis is nie iets wat ons op een of ander 
manier kan verdien of kan koop of voor betaal nie. Dit is ’n gawe wat vry-
elik deur God gegee word.

Maar genade is veel meer as kwytskelding van sondes. Genade is veel 
meer as onverdiende vergifnis. Genade is God se voortdurende uitstorting 
aan ons van kennis, van heerlikheid, van wysheid, van enigiets wat u uself 
kan voorstel wat goed is van God. Al hierdie is deel van God se genade.

Genade op groot skaal gegee

God het op groot skaal genade 
aan Israel betoon toe daardie 
nasie Egipte verlaat het. Kyk na 
Jeremia 31:2: “So sê die HERE: 
Die volk van diegene wat van die 
swaard vrygeraak het, het genade 
gevind in die woestyn, op weg om 
sy rus te geniet, naamlik Israel.”

God se verlossing van Israel uit 
geslagte van slawerny in Egipte 

en om hulle na die Beloofde Land te lei, was ’n daad van groot genade—
van God wat hulle begunstig, hulle verlos, liefdevol na hulle omsien en 
hulle seën.

Dit was presies in ooreenstemming met God se aard en karakter soos Hy 
Homself aan Moses beskryf het toe die HERE aan Moses verskyn het in 
die voorval by die brandende doringbos: “En toe die HERE by hom verby-
gaan, het Hy geroep: HERE, HERE, barmhartige en genadige God, lank-
moedig en groot van goedertierenheid en trou; wat die goedertierenheid 
bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe 
… (Eksodus 34:6-7). Hier sien ons die “Ou-Testamentiese God” wat Hom-
self openbaar om vol barmhartigheid en genade te wees!

Op dieselfde manier as wat God in die verlede op groot skaal genade uit-
gedeel het, sê Hy dat Hy in ’n toekomstige tyd genade aan baie mense sal 
betoon. Let op hierdie profesie van wat Hy beplan om te doen: “Maar oor 
die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal Ek uitgiet die 
Gees van genade en smekinge; en hulle sal opsien na My vir wie hulle deur- 

boor het [’n spesifieke profesie oor Jesus Christus], en hulle sal oor Hom 
rouklaag soos ’n mens rouklaag oor ’n enigste seun en bitterlik oor Hom 
ween soos ’n mens bitterlik ween oor ’n eersgebore kind” (Sagaria 12:10).

Alhoewel dit blyk dat deel van hierdie profesie ’n klein mate van vervul-
ling gehad het in die eerste eeu toe God sy Kerk begin het soos opgeteken 
in Handelinge 2, toon die volle konteks van Sagaria 12 dat dit op ’n baie 
groter skaal vervul sal word wanneer Jesus Christus terugkeer na die aarde 
as die Koning van die Konings en die Here van die Here. In daardie tyd 
sal God groot genade aan baie bewys en as gevolg van daardie genade sal 
hulle erken dat hulle sondes verantwoordelik is vir die dood van die mens-
dom se Verlosser, Jesus Christus—en dit sal baie lei tot opregte bekering 
van hulle sondes.

Ons sien dus dat hierdie slegs ’n paar van die voorbeelde en gebruike 
van die woord chen is, die Hebreeuse woord wat in die Ou Testament 
as “genade” vertaal word. Ons sien God se guns, God se gee van gawes 
en spesiale aandag aan diegene aan wie Hy kies om te gee. Twee ander 
Hebreeuse woorde wat by die algehele betekenis van genade pas, is ratson, 
met die gevoel van aanvaarding, en hesed (of chesed), wat liefderyke goe-
dertierenheid, barmhartigheid en toewyding beteken.

Charis: die Nuwe Testamentiese woord wat as “genade” vertaal word

Die Nuwe-Testamentiese Griekse woord wat gewoonlik as “genade” ver-
taal word, is charis (uitgespreek kharis). Dit word gedefinieer as “genade, 
veral dit wat vreugde, plesier, bevrediging, guns, aanvaarding, vir welwil-
lendheid verleen of begeer, ’n voordeel, dank en dankbaarheid veroorsaak. 
’n Guns gedoen sonder verwagting van iets terug kry, die absoluut vrye uit- 
drukking van die liefdevolle goedheid van God aan mense wat sy enigste 
motief vind in die oorvloed en welwillendheid van die Gewer; onverdiende 
guns” (Spiros Zodhiates, The Complete Word Study Dictionary: New Tes-
tament, 1992, bl. 1469).

Charis is die oorsprong van die woord “liefdegawe,” wat beide liefde en 
’n geskenk beteken. Dit kom van die Griekse werkwoord chairo, wat bete-
ken “om bly te wees.” Dit is ook die oorsprong van die woord charisma 
en minder direk, van genade. Uit die gebruiksreeks sien ons dat “genade” 
beteken om begunstig te word, om aanvaarbaar te wees, om die ontvangers 
van God se seëninge en goedheid te wees. Ons sien ook dat dit ’n geskenk 
is wat God se liefde weerspieël. (Vir ’n gedetailleerde begrip van hoe cha-
ris in die eerste eeu deur die skrywers van die Nuwe Testament verstaan 
was, sien die hoofstuk “Wat het ‘Genade’ in die Eerste-Eeuse Wêreld Bete-
ken?” wat op bladsy 72 begin.)

Die eerste gebruik van die woord “genade” in die Nuwe Testament is  
met verwysing na Jesus Christus in Lukas 2:40: “ En die Kindjie het ge- 
groei en sterk geword in die Gees en vol van wysheid. En die genade van 
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God se verlossing van Israel uit geslagte van slawerny in 
Egipte en om hulle na die Beloofde Land te lei, was ’n daad 
van groot genade.
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’n Gevalle Koning en sy Herstel:  
’n Verhaal van God se Genade

Alhoewel	die	Bybel	 sy	helde	se	groot	dade	
opteken,	 teken	 dit	 ook	 hul	 gebreke	 en	

dikwels	hul	ergste	sondes	aan.
Dawid	is	so	’n	held.	Hy	was	Israel	se	mees	

geliefde	koning,	’n	militêre	leier	sonder	gelyke,	
’n	herderseun	wat	vreesloos	’n	leeu,	’n	beer	en	
’n	reus	aangedurf	het,	skrywer	van	dosyne	van	
die	Psalms	en	’n	man	na	God	se	hart.

Maar	 hy	 was	 ook	 ’n	 sondaar.	 Nie	 net	 ’n	
tipiese	sondaar	nie,	maar	’n	man	van	God	wat	
owerspel en moord	gepleeg	het.

Dit	is	een	van	die	treffendste	verhale	in	die	
Bybel.	Dawid	was	as	koning	van	Israel	gekies	
en	het	Jerusalem	verower	en	dit	 sy	hoofstad	
gemaak.	Sy	“vernaamste	helde,”	’n	groep	ge- 
harde	krygers	wat	 lojaal	by	hom	gestaan	het	
tydens sy stryd om sy koninkryk te konsolideer 
en	 teen	 sy	 vyande	 te	 verdedig,	 sou	 enigiets	
vir	 hul	 leier	 doen.	 U	 kan	 daarvan	 lees	 in	 2	
Samuel	23.

Een	van	hulle	was	Uría	genoem.	Vreemd	ge- 
noeg	was	hy	nie	eens	’n	Israeliet	nie,	maar	’n	
Hetiet,	 ’n	buitelander.	Uría	het	waarskynlik	 in	
Dawid	’n	medevegter	herken	wat	vir	niks	bang	
was nie.

Uría	was	’n	trotse	vegter	en	soos	ons	uit	die	
verhaal	 leer,	 ’n	man	 van	 onwrikbare	 lojaliteit	
en karakter. Wanneer ons by die belangrike 
deel	van	die	verhaal	kom,	veg	Uría	getrou	vir	
Dawid	 en	 Israel	 teen	 die	 naburige	 Ammoni-
tiese	koninkryk	in	die	huidige	Jordanië.

Uría	 het	 ’n	 probleem	 gehad,	 maar	 hy	 het	
dit	 nie	 geweet	 nie.	 Hy	 het	 ’n	 baie	mooi	 vrou	
gehad,	Batseba,	en	’n	koning	wat	van	God	af	
weggedryf	 het—’n	 koning	 wat	 nie	 meer	 so	
getrou	 aan	Uría	was	 soos	wat	Uría	 aan	 hom	
was nie.

Die val van ’n koning
Ons	lees	die	verhaal	in	2	Samuel	11.	Dawid	

se	 leër,	 waaronder	 Uría,	 het	 ’n	 paar	 dae	 se	
opmars	 na	 die	 ooste	 teen	 die	 Ammoniete	
geveg.	Dawid	was	 in	 sy	 paleis	 in	 Jerusalem.	

Hy	kon	een	nag	nie	slaap	nie	en	het	op	die	dak	
van	sy	paleis	gaan	stap.	Daar	naby	het	hy	 ’n	
vrou	gesien	wat	by	haar	eie	huis	bad.	Miskien	
het	sy	gedink	dat	niemand	haar	sou	sien	nie,	
aangesien dit nag was.

Dawid	 het	 haar	 in	 elk	 geval	 gesien,	 en	 
betower	 deur	 haar	 skoonheid,	 mans	 gestuur	
om	 haar	 na	 hom	 te	 bring.	 As	 koning	 het	 hy	
daaraan	 gewoond	 geraak	 om	 alles	 wat	 hy	
wou	hê,	te	kry—insluitend	’n	aantal	vrouens.	
Weereens	 het	 hy	 duidelik	 van	 God	 af	 weg-
gedryf	want	hy	het	gevoel	dat	hy	hierdie	vrou	
sonder	 enige	 gevolge	 kon	 neem.	 Die	 Bybel	
sê	 vir	 ons	 dat	 Dawid	 “met	 haar	 gemeen- 
skap	 gehad	 het	…	en	 die	 vrou	 het	 swanger	
geword”	(verse	4-5).

Om	die	tragiese	omstandighede	te	vererger,	
het	 Dawid	 geweet	 sy	 was	 Uría	 se	 vrou.	 Om	
sy	 sonde	 te	 probeer	 toesmee	 het	 Dawid	 ’n	
boodskap	 gestuur	 om	Uría	 van	 die	 geveg	 na	 
sy	vrou	te	laat	terugkeer,	met	die	veronderstel-
ling	dat	hulle	huweliksverhoudinge	sou	hê	en	
Uría	sou	dink	die	kind	is	syne.	Maar	dit	het	nie	
so	uitgewerk	nie.	Alhoewel	Uría	na	Jerusalem	
teruggekeer	 het,	 was	 hy	 ’n	 veels	 te	 eerbare	
man	en	het	verkies	om	soos	sy	medesoldate	
buite	 te	slaap,	eerder	as	 in	sy	eie	bed	by	die	
huis	saam	met	sy	vrou.

Dawid	se	plan	was	deur	Uría	se	eer	gefnuik.	
Nou	 moes	 hy	 hom	 tot	 desperate	 maatreëls	
wend.	Hy	het	 verseëlde	bevele	aan	sy	bevel-
voerder	 gestuur	 om	 Uría	 te	 laat	 plaas	 waar	
die gevegte die felste was en dan die ander 
soldate	te	laat	terugtrek	en	Uría	te	verlaat	om	
in	die	geveg	te	sterf.	Uría	het	onwetend	sy	eie	
doodsbevel	 saam	met	 hom	 gedra	 toe	 hy	 na	
die	toneel	van	die	geveg	teruggekeer	het.	Die	
opdrag	was	op	’n	ander	manier	uitgevoer	wat	
selfs	meer	lewens	in	gevaar	gestel	het.

Dit	het	gelyk	of	Dawid	se	plan	om	sy	sonde	
met	 nog	 erger	 sonde	 te	 bedek,	 gewerk	 het.	
Bátseba	het	getreur	oor	haar	vermoorde	man	
en	 “Nadat	 die	 routyd	 verby	 was,	 het	 Dawid	

gestuur	 en	 haar	 in	 sy	 huis	 opgeneem;	 en	
sy	 het	 sy	 vrou	 geword	 en	 vir	 hom	 ’n	 seun	
gebaar.”	(vers	27).

Die storie eindig nie daar nie
Die	 storie	 kon	 daar	 geëindig	 het,	 maar	

dit	 het	 nie.	 As	 dit	 die	 geval	 was,	 sou	 Dawid	
se	 verhaal	 dié	 gewees	 het	 van	 net	 nog	 een	
begerige,	 beledigende,	 korrupte	 koning,	 een	
van duisende wat die bladsye van die menslike 
geskiedenis	bevlek	het.

Die	 storie	 het	 nie	 daar	 geëindig	 nie	 as 
gevolg van God se genade.	 Alhoewel	 Dawid	
klaarblyklik	ver	van	God	af	weggedryf	het,	was	
God	nie	ver	van	hom	af	nie.	Hy	het	Dawid	nie	
verwerp	nie.

God	 het	 die	 profeet	 Natan	 na	 Dawid	 ge- 
stuur met ’n storie oor ’n arm man wat net 
’n	enkele	lam	gehad	het	wat	hy	liefgehad	het	
asof dit een van sy eie kinders was. Maar ’n 
ryk	man	wat	baie	 van	sy	eie	 lammers	gehad	
het,	 het	 die	 arm	 man	 se	 lam	 geneem,	 dit	
geslag en dit as aandete vir ’n gas bedien.

Dawid	 was	 verstaanbaar	 woedend	 toe	 hy	
die	storie	hoor.	“Die man wat dit gedoen het, 
moet sterwe!”	 het	 Dawid	 getier	 (2	 Samuel	
12:5).	 Hy	 het	 geweet	 wat	 ’n	 groot	 onreg	 dit	

was en dat so ’n gevoellose mens sekerlik die 
dood	verdien	het.

Maar	Dawid	 het	 nie	Natan	 se	 reaksie	 ver-
wag	 nie.	 “Toe	 sê	 Natan	 vir	 Dawid:	 ‘U is die 
man! ’”	(vers	7).

Natan	 het	 namens	 God	 gepraat	 en	 gesê	
dat	God	alles	aan	Dawid	gegee	het	en	dat	die	
koning	reeds	verskeie	vroue	gehad	het.	Maar	
soos	die	bose	man	in	die	verhaal,	was	dit	nie	
genoeg	 nie.	 Dawid	 wou	 meer	 hê—om	 die	
enigste vrou van ’n onskuldige man te neem 
en	dan	in	die	geheim	opdrag	gee	dat	hy	dood-
gemaak moet word.

Dawid	was	 in	 ’n	hoek	gedryf.	Hy	het	geen	
verskonings	gehad	nie.	Hy	het	geweet	hy	was	
veroordeel deur die einste doodsvonnis wat  
hy	 pas	 uitgespreek	 het.	 Hy	 kon	 net	 sy	 gru-
welike	 sonde	 voor	 God	 erken—en	 hy	 het.	
Natan	 het	 toe	 geopenbaar	 dat	Dawid	 in	God	
se	genade	nie	vir	hierdie	sonde	sou	sterf	nie,	
maar daar sou gevolge wees.

Die	 kind	 wat	 onlangs	 vir	 hom	 en	 Bátseba	
gebore	 was,	 sou	 sterf.	 Wat	 volg	 is	 een	 van	
die	 mees	 hartverskeurende	 verhale	 van	 die	
Bybel.	 Die	 kind	 het	 siek	 geword,	 en	 “Dawid	
het	die	aangesig	van	God	gesoek	vir	die	kind,	
en	Dawid	 het	 ’n	 tyd	 lank	 gevas	 en	 na	 binne	
gegaan	 en	 die	 hele	 nag	 deur	 op	 die	 grond	
gelê”	 (vers	 16).	 Sy	 raadgewers	 het	 probeer	
om	hom	aan	te	moedig	om	te	eet,	maar	hy	het	
geweier.	Dit	het	vir	sewe	dae	aangehou	totdat	
die	kind	gesterf	het.

Nadat	hy	van	die	kind	se	dood	vertel	was,	
“het	Dawid	van	die	grond	opgestaan	en	hom	
gewas en gesalf en ander klere aangetrek en 
in	 die	huis	 van	die	HERE	gegaan	en	aanbid”	
(vers	 20)	 en	 daarna	 geëet.	 Toe	 sy	 dienaars	
hom	gevra	het	hoekom	hy	geëet	het	eerder	as	
om	te	rou,	het	Dawid	hierdie	hartverskeurende	
antwoord	gegee:	“Toe	die	kind	nog	in	die	lewe	
was,	 het	 ek	 gevas	 en	 geween,	 want	 ek	 het	
gedink:	Wie	weet—die	HERE	kan	my	genadig	
wees,	sodat	die	kind	in	die	lewe	bly.	Maar	nou	
is	hy	dood—waarom	sou	ek	dan	vas?	Sal	ek	
hom	 nog	 kan	 terugbring?	 Ek	 gaan	 na	 hom,	
maar	 hy	 sal	 na	my	 nie	 terugkeer	 nie”	 (verse	
22-23).	Li
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Die profeet Natan het koning Dawid 
oor sy bose gedrag gekonfronteer. Tot 
sy eer het Dawid diep berou gehad—
wat vir ons ’n voorbeeld laat van wat 
ware bekering behels.
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God was op Hom.”
Toe Jesus ’n jong kind was, was daar waarskynlik niks belangriker vir 

God die Vader as om alles te doen wat Hy kon vir hierdie klein Joodse 
seuntjie nie—om Hom te koester, vir Hom te sorg, om Hom te beskerm 
en Hom in elke opsig te lei om die sending wat Hulle twee voorheen saam 
beplan het, te vervul.

Die genade van God, alle moontlike aandag en guns, was op Hom. Ons 
sien ook in hierdie geval dat ons onmoontlik die definisie van genade kan 
beperk tot bloot die vergewing van sondes of onverdiende vergifnis, want 
as God in die vlees (Matteus 1:23), het Jesus duidelik nooit gesondig nie en 
dus geen vergifnis nodig gehad nie.

Kwytskelding van en vir ons sondes is slegs deel van die definisie van 
genade. Wanneer ons dus aan onsself dink as onder genade, is dit nie net 
dat God ons sondes vergewe, die dinge wat ons gesê het asook ons vir die 
verkeerde gedagtes en gesindhede wat ons gehad het vergewe nie. God se 
genade sluit baie meer in!

Soos ons groei in genade en kennis, ’n konsep waarna ons later meer sal 
kyk, is ’n goeie manier om genade te sien nie vanuit die oogpunt van God 
wat nie net van ons verwyder wat sleg is nie, maar vir ons gee wat goed is.

Dink aan ’n paar dinge wat Hy vir ons gee: Die begrip van Sy plan en 
doel vir ons. Die geleentheid vir die ewige lewe. Die geleentheid vir ’n lief-
devolle verhouding met Hom en Sy Seun. Sy kosbare instruksie en open-
baring vir ons, die Bybel. Die begrip van die Koninkryk van God en hoe 
ons daardie Koninkryk kan binnegaan. Die vergifnis van ons sondes. Dit 
is net geestelike seëninge, om nie eers te praat van fisiese seëninge nie. Al 
hierdie en nog baie meer is deel van Sy genade!

God se wet: deel van God se genade

Diegene wat God se Woord waarlik ken, weet dat die wet van God ook 
deel van God se genade is. Die wet van God is deel van Sy goedheid teen-
oor ons—wat ons daardie onderrig gee, daardie leiding van hoe om te 
lewe, om die pyn en hartseer en lyding wat van sonde kom, die verbreking 
van God se wet, te vermy (1 Johannes 3:4).

Die misbruik van die kontras tussen om onder die wet en onder genade 
te wees, is ’n valse argument wat gemaak word om mense te verwar en  
om weg te doen met die wet van God, wat een van die mooiste en mees 

genadige gawes is wat ’n liefdevolle God kon gegee het. Daardie wet lei 
mense in hoe om te lewe en sal in God se komende Koninkryk in die toe-
koms ’n opvallende kenmerk wees (Deuteronomium 6:24; 10:13; Josua 1:8; 
Jesaja 2:3).

Genade en die wet gaan eintlik hand aan hand. Die wet self is genade van  
God, soos net genoem. Sonder die wet sou daar geen behoefte wees aan 
die genade van vergifnis nie. Genade sluit in hoe God Sy guns aan berou-
volle sondaars verleen deur hulle vroeëre ongehoorsaamheid van Sy wet te  
vergewe. Dit is nodig omdat “elkeen wat die sonde doen, doen ook die wet-
teloosheid, want die sonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). As daar geen  
wet is om te oortree nie, soos sommige redeneer, sou sonde nie bestaan nie 
(Romeine 5:13). As daar geen sonde is nie, het die einste idee van genade 
as God se vergifnis hoegenaamd geen betekenis nie. Verder gee God deur 
genade ons ook die middele om Sy wet te gehoorsaam, soos ons sal sien.

God se wet is ’n deurslaggewende deel van Sy genade. Dit is ’n geskenk 
wat van Hom af kom. Dit is Sy gids, Sy handleiding, vir hoe ons moet lewe.  
Dit is ’n weerspieëling van God se denke, Sy volmaakte denke (Psalm 
19:8). Wat ’n pragtige geskenk, wat ’n pragtige gids, watter pragtige leiding 
vir ’n vreedsame en produktiewe lewe! Alles goed wat God vir ons gee is 
deel van Sy genade. Ons sal dit later in hierdie studiegids in meer beson-
derhede bespreek.

Genade was oor die vroeë Kerk

Let op hierdie merkwaardige stelling oor die vroeë Kerk in Handelinge 
4:33: “En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstan-
ding van die Here Jesus, en groot genade was oor hulle almal.” Dit beskryf  
die werk heel aan die begin van die vroeë Kerk.

Let op dat groot genade aan Jesus Christus se volgelinge gegee was—
nie net genade nie, maar groot genade. Met hierdie groot genade het groot 
krag gekom waardeur “die apostels getuienis gegee [het] van die opstan-
ding van die Here Jesus.” Hulle het groot krag gehad omdat hulle groot 
genade gehad het. God se genade en guns het hulle krag gegee—net soos 
dit ons vandag krag kan gee.

As enigiets beskryf kan word as ’n groot hulp wat God aan die vroeë 
Kerk gegee het, was dit Sy genade—om hulle Sy Heilige Gees te gee en 
ongelooflike deure vir hulle oop te maak om vinnig te begin. Die Kerk 

Genade: ’n Bybelse Oorsig

Hierdie	kind	het	gesterf	as	gevolg	van	wat	
Dawid	gedoen	het.	Die	verlies	het	hom	diep	en	
hard	getref.	Maar	Dawid	moes	geskok	word.	
Hy	 het	 selfvoldaan	 en	 gevoelloos	 geword	 en	
het	van	God	af	weggedryf	tot	op	die	punt	dat	
hy	die	slagoffer	van	dodelike	ernstige	sondes	

geword	 het.	 ’n	 Genadige	 God	 het	 geweet	
dat	Dawid	 ’n	 pynlike	 les	 vir	 sy	 eie	 geestelike	
welstand	moes	leer.	Deur	’n	pynlike	verlies	het	
Dawid	 iets	 veel	 groter	 gekry—sy	 verhouding	
met	God	was	herstel.	Dit	was	destyds	ook	’n	
belangrike	les	vir	die	nasie—en	vir	ons	almal	

tot vandag toe.
Dawid	 het	 ’n	 baie	 roerende	 en	 innige	 be- 

peinsing,	 Psalm	 51,	 geskryf	 as	 gevolg	 van	
hierdie	 ervaring.	 Vir	 3,000	 jaar	 is	 dit	 in	 die	
Bybel	 as	 ’n	 voorbeeld	 van	 hoe	 ’n	 werklik	
berouvolle	hart	en	gesindheid	moet	lyk.

Noudat	 hy	 herstel	 was,	 sou	 Dawid	 voort-
gaan met groter en beter dinge. Maar nie een 
is	vandag	vir	ons	belangriker	as	hierdie	verhaal	
van die genade van God wat ’n gevalle koning 
tot	bekering	en	herstel	tot	’n	regte	verhouding	
met	Hom	gebring	het	nie!	
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het ’n groot mate van genade van God ervaar. Die apostels het groot krag 
gehad. Hulle het getuig van die opstanding van Jesus Christus en die krag 
van God.

Hoe kan dit vandag op ons van toepassing wees? Het u dit oorweeg om 
te bid vir die genade, die goddelike guns, wat oor die vroeë Kerk gekom het  
om vandag aan God se Kerk gegee te word? Vra u gereeld dat God deure  
sal oopmaak, dat Hy Sy krag sal gee, dat Hy ons groter en dieper begrip 
sal gee, dat Hy ons krag sal vermenigvuldig sodat Sy werk in ons en deur  
ons en Sy Kerk gedoen kan word—om Hom beter te volg en te gehoor- 
saam? Want dit alles kom deur God se genade deur die gee van Sy krag!

Om die harte en gemoed van mense, wat die boodskap hoor wat Hy die 
Kerk gegee het om te verkondig, oop te maak, is ook ’n aspek van God se 
genade—deel van die goedheid van die gawes wat van God af kom.

Geroep deur God se genade

Kom ons let ook op Romeine 5:17: “Want as ten gevolge van die misdaad  
van die één [die eerste mens, Adam] die dood geheers het deur die één, 
veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van 
die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus.”

Daar sou geen behoefte aan God se genade en vergifnis gewees het as 
mense, vanaf Adam, nie gesondig het en hulself in die posisie geplaas het 
dat hulle dit nodig het nie. Paulus praat hier van “die oorvloed van die ge- 
nade” wat ons deur Jesus Christus ontvang het omdat hierdie genade die 
sondes wat ons gepleeg het, bedek het. Ons weet wat vir ons sou oorgebly 
het as daardie doodstraf nie verwyder was nie. Dit is ’n wonderlike gawe 
om daardie straf verwyder te hê sodat dit nie meer oor ons hang nie.

’n Ander gedeelte in Romeine bespreek die feit dat God sommiges deur 
Sy genade roep en kies. Let op Romeine 11:5 (Nuwe Lewende Vertaling): 
“So is dit ook vandag nog. Daar het ’n klein groepie oorgebly wat God in 
sy genade uitverkies het.”

Om in hierdie tyd geroep en uitverkies te word om deel te wees van God 
se Kerk en Sy familie is ’n uitdrukking van God se genade. Die roeping 
wat ons ontvang het om God se waarheid te verstaan, is deur Sy genade 
teenoor ons.

Paulus gaan dan voort en sê: “En as dit uit genade is, dan was dit seker-
lik nie op grond van hulle goeie dade nie—anders sou die genade nie meer  
werklik genade wees” (vers 6, Nuwe Lewende Vertaling). Genade, die goed- 
heid van God, is nie iets wat enigiemand kan verdien of koop nie. Dit is ’n 
gawe. Dit is iets wat vryelik van Hom af kom omdat jy deur Hom begun-
stig word, omdat jy Sy vriend geword het.

God wil vir u alles gee. Sy genade is so diep dat Hy selfs vir u ’n erf- 
enis wil gee wat amper die mens se verbeelding te bowe gaan! Dit is wat  
Paulus vir ons sê in 1 Korintiërs 2:9: “maar soos geskrywe is: Wat die  

oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van ’n mens nie opge-
kom het nie, wat God berei het vir die wat Hom liefhet.”

Hierdie verse openbaar slegs ’n klein hoeveelheid van die volheid wat 
God vir ons beplan het deur Sy genade teenoor ons. Die ware prentjie is 
veel groter as wat ons hier ruimte het om te dek. Om meer te wete te kom, 
versoek ons gratis studiegids Why Were you Born?, of laai dit af. Dit sal u 
help om hierdie wonderlike waarheid in baie groter detail te verstaan.

Genade om te help in die stryd teen sonde

In Romeine 7 sien ons van die werkinge van genade in ons lewens. Die 
apostel Paulus beskryf hier sy stryd in sy daaglikse bestaan—presies die 
soort stryd waardeur ons almal gaan in ons liggaam, verstand en gees. 
Paulus skryf: “Maar ek sien ’n ander wet in my lede wat stryd voer teen 
die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde 
wat in my lede is” (vers 23).

Paulus het hierdie woorde geskryf lank nadat hy ’n apostel geword het, 
waarskynlik sowat 20 jaar nadat hy God gedien het in die verspreiding van 
die evangelie, kerke opgerig en selfs wonderwerke verrig het. Tog het hy 
steeds gesukkel met die persoonlike stryd wat hy in homself moes voer.

Hy gaan voort in verse 24-26: “Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos 
van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus, onse 
Here! So dien ek self dan wel met die gemoed die wet van God, maar met 
die vlees die wet van die sonde.”

Paulus het staatgemaak op die hulp wat van God die Vader en Jesus 
Christus gekom het deur die Heilige Gees. Hy het op Sy goedheid vertrou. 
Hy het staatgemaak op al die krag wat Christus hom gegee het om die 
swakhede van die vlees te beveg.

Elke dag wanneer ons bid en God vra om ons sondes en swakhede te 
vergewe en soos ons Hom vra om ons krag te gee om nie ons foute en die 
slegte dinge wat ons gesê of gedoen het te herhaal nie, is dit deur God se 
genade dat ons die begeerte, wil en vasberadenheid het om voort te gaan 
omdat ons deur Hom begunstig word. Hy wil ons daardie hulp gee en Hy 
sal ons daardie hulp gee as ons oorgee en ons lewens aan Hom onderwerp 
en toelaat dat ons deur Sy Gees gelei word. Ons behoort elke dag vir daar-
die hulp te bid, sodat wat ook al ons stryd is, God deur Sy genade ons na 
verandering lei.

Paulus spreek ’n baie soortgelyke gedagte uit in Romeine 2:4: “Of verag 
jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en lankmoe-
digheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot beke-
ring wil lei nie?”

Ons kan maklik “goedertierenheid” met “genade” hier vervang—”nie 
besef dat die genade van God jou tot bekering wil lei nie?” God se goed-
heid en genade is in wese dieselfde, want alles goed wat van God af kom 
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is deel van Sy genade. Ons word eweneens elders vertel dat God bekering 
gee (Handelinge 11:18; 2 Timoteus 2:25).

Bekeer en bekering is die terme wat in die Bybel gebruik word om van 
ons eie maniere van lewe en dink weg te draai en in plaas daarvan eerder 
God se lewenswyse te soek en te dink soos Hy dink. Dit is ’n vereiste vir 
redding (Handelinge 2:37-40) en ’n noodsaaklike eerste stap om behoorlik 
te reageer op God se genade teenoor ons.

Dit is God se goedheid en genade wat ons tot bekering lei. Wanneer ons 
’n goeie gawe ontvang moet ons erken dat Hy ons aanmoedig om dinge 
reg te doen, om veranderinge aan te bring sodat ons met God versoen kan 
word, of in ’n regte verhouding met Hom herstel kan word en al hoe nader 
aan Hom kan kom. Dit is die reaksie wat Hy van ons as ontvangers van Sy 
genade verwag!

Hoe Genade ons  
met God Versoen

“In Hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis  
van die misdade na die rykdom van sy genade” (Efesiërs 1:7).

’n Sielkundige het ’n studie gedoen waarin hy met gevangenes in ’n 
tronk gesels het. Hy het vir elkeen van hulle gevra: “Waarom is 
julle hier?” Die antwoorde was leersaam. Een het gesê: “Ek was 
vals beskuldig.” ’n Ander een het gesê: “Hulle het teen my saam-

gespan.” Die derde het gesê: “Dit was ’n geval van verkeerde identiteit.” 
Nog een het gesê, “Die polisie het dit vir my ingehad.” Nie een van hulle 
het erken hy is skuldig nie; hulle 
was almal onskuldig—ten minste 
in hulle gedagtes.

Ons het dalk nie tyd in die 
tronk deurgebring nie, maar het 
ons onberispelik geleef? Het ons 
al ooit iets gedoen wat ons ver-
houding met God beïnvloed het? 
Het ons al ooit iets gedoen wat 
ons tot straf gevonnis het soos 
wat met hierdie mans gebeur het? 

Beskou weer die voorbeeld wat voorheen genoem was van John Newton, 
wie se jare in een van die verskriklikste sondes—slawehandel—hom laat 
verstaan het hoeveel hy God se genade, barmhartigheid en vergifnis nodig 
gehad het.

Ware vryheid kom van God af 

Die volgende is deel van ’n brief wat ons ontvang het van ’n gevangene 
in ’n tronk wat geskryf het om ons te bedank vir ons Beyond Today-tyd- 
skrif: “Ek het gevind dat u tydskrif interessant, insiggewend en feitelik is 
in ooreenstemming met die Skrif. U artikels weerspieël nie net die pro-
bleme nie van hierdie tyd nie, maar herinner my daaraan dat God se plan A
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Sonder genade en versoening met God is ons nie net in die 
tronk nie, ons is geestelike tot die dood veroordeel.
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en herstel net van God kan kom, ongeag die lengte van ’n vonnis in die 
tronk? Waardeer ons die goeie nuus van God se komende Koninkryk en 
die versoening wat vir ons beskikbaar is met Hom nadat ons Sy wet oor-
tree het? Want daarsonder is ons nie net in die tronk nie, ons het ’n geeste-
like doodsvonnis. Dit is noodsaaklik dat ons verstaan hoe God se genade 
vergifnis en versoening met Hom moontlik maak!

Of ons dit besef of nie, sonde het ons verhouding met God beïnvloed en 
ons van Hom afgesny. Wat is die oplossing vir ons vervreemding van God? 
Hoe kan ons met Hom versoen word? Na versoening met Hom, wat verwag  
Hy van ons? Dit is noodsaaklik dat ons die antwoorde op hierdie vrae uit 
die Skrif verstaan!

Verander van vyande tot vriende van God

Hoe het sonde ons verhouding met God beïnvloed? God se Woord sê vir 
ons dat “almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van 
God” (Romeine 3:23). Behalwe vir Jesus Christus, wat God is wat vlees 
geword het, sondig alle mense en ons skiet tekort. Ons sonde beïnvloed 
ons verhouding met God.

Jesaja 59:1-2 vertel ons hoe sonde daardie verhouding beïnvloed het: 
“Kyk, die hand van die HERE is nie te kort om te help nie, en sy oor is 
nie te swaar om te hoor nie; maar julle ongeregtighede het ’n skeidsmuur 
geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle 

nog nooit verander het nie en 
inspireer my om in die tronk te 
leef in ooreenstemming met Sy 
wette en gebooie.

“Ek is in die tronk omdat ek 
God se wette deur my onge-
hoorsaamheid verbreek het. Ja, 
ek het ook die mens se wette ver-
breek, maar die mens kan nie die 
herstel van die siel of ’n nuwe 

lewe bewerkstellig nie. Slegs my algehele oorgawe aan God se wil het my 
in staat gestel om ’n nuwe mens deur Christus Jesus te word. U tydskrif hou  
my in kontak met die werklike wêreld aangesien dit die naderende weder-
koms van die Koninkryk van God en Sy vervullende genade beklemtoon. 
Dit is inderdaad goeie nuus … Ek dank God vir u bediening.”

Hoe is dit om te verstaan, soos hierdie gevangene het, dat ware vryheid 

Lewende Geloof en God se Genade

Efesiërs	2:8	sê	vir	ons:	“Want	uit	genade	 is	
julle	gered,	deur die geloof.”	Ons	word	nie	

gered	sonder	enige	aksie	van	ons	kant	af	nie,	
insluitend	 bekering	 en	 geloof,	 vertroue	 in	 die	
hoogste	 offer	 van	 Jesus	 Christus	 en	 God	 se	
voortgesette werk in ons. 

Kolossense	 2:12	 sê	 vir	 Christene	 aan-
gaande	Christus:	“Omdat	julle	saam	met	Hom	
begrawe	is	in	die	doop,	waarin	julle	ook	saam	
opgewek	is	deur die geloof in die werking van 
God	wat	Hom	uit	die	dode	opgewek	het.”

Net	soos	ons	geloof	het	dat	Christus	uit	die	
dood	opgestaan	het	sodat	ons	gered	kan	word	
en	eweneens	uit	die	dood	opgewek	kan	word	
in	die	opstanding,	moet	ons	ook	geloof	hê	dat	
hierdie	 plan	 gaan werk.	 Ons	moet	 geloof	 hê	
dat	Christus	werklik	vir	ons	geleef	en	gesterf	
het	en	dat	Hy	ons	nou	en	uiteindelik	met	die	
opstanding	sal	verander.

Paulus	 gaan	 voort	 in	 vers	 13	 (Nuwe 
Lewende Vertaling):	 “Julle	 was	 eintlik	 dood	
omdat	 julle	 gesondig	 het	 …	 God	 het	 julle	
egter	 saam	 met	 Christus	 lewendig	 gemaak.	
Hy	 het	 ons	 al	 ons	 sondes	 vergewe.”	 So	 glo	
ons	 deur	 geloof	 in	 hierdie	 werking	 van	 God	 
in ons lewens. Ons glo dat ons vergewe is 
en	 dat	 ons	 opgewek	 sal	 word	 tot	 die	 ewige	
lewe	 net	 soos	 Jesus	 Christus	 tot	 die	 ewige	
lewe	opgewek	was.	Alhoewel	gehoorsaamheid	
nodig	 is	 vir	 voortgesette	 geestelike	 begrip,	
beteken	 dit	 nie	 dat	 gehoorsaamheid	 ons	
geregtig	maak	 op	hierdie	 verlossing	 nie.	God	
alleen,	 deur	 Sy	 genade	 en	 barmhartigheid,	
vergewe	sonde,	gee	ons	hulp	om	te	oorwin	en	
bied	verlossing	as	gawe	aan.	Maar	Hy	verwag	
ook van ons om ons	 deel	 te	 doen	 terwyl	 Hy	
die res vervul.

Die	 apostel	 Jakobus	 het	 hierdie	 beginsel	

beklemtoon	 in	 Jakobus	 2:21-22,	 waar	 hy	
Abraham	 se	 geloof	 in	 gehoorsaamheid	 aan	
God	 beskryf,	 tot	 op	 die	 punt	 dat	 hy	 sy	 seun	
wou	 offer	 voordat	 God	 hom	 gekeer	 het	 om	
daarmee	 deur	 te	 gaan:	 “Is	 Abraham,	 ons	
vader,	 nie	 uit	 die	 werke	 geregverdig	 toe	 hy	
Isak,	 sy	 seun,	 op	 die	 altaar	 geoffer	 het	 nie?	
Sien	jy	dat	die	geloof	saamgewerk	het	met	sy	
werke	en	dat	die	geloof	 volkome	geword	het	
uit	die	werke?”	

Ons	sien	hier	hoe	geloof	betrokke	is	by	die	
aanvaarding	van	die	genade	van	God.	Enigeen	
wat	Jakobus	2	noukeurig	bestudeer,	kan	sien	
dat	 Jakobus	 leer	 dat	 Christelike	 geloof	meer	
is	 as	 net	 goeie	 gedagtes;	 dit	 vereis	 dat	 ’n	
Christen	 gelowige	 sy	 geloof	 deur	 sy optrede 
moet bewys.	Ons	bewys	ons	het	geloof	deur	
hoe	ons	lewe	nadat	ons	Jesus	Christus	aange-
neem	het!	Hierdie	 lewende	en	aktiewe	geloof	
behels	 inspanning	 om	 God	 te	 gehoorsaam	
en te vertrou om ons te bemagtig en ons te 

help	 om	 sukses	 te	 behaal—wat	 daartoe	 lei	
dat	 werke	 van	 gehoorsaamheid	 voortgebring	
word.	Of	anders,	soos	Jakobus	afsluit,	“Geloof	
sonder	 die	 werke	 is	 dood”	 (vers	 26).	 Dit	 is	
nutteloos omdat dit niks bereik nie.

Daarom	 sê	 Paulus	 in	 2	 Tessalonisense	
1:11-12:	“Daarom	bid	ons	ook	altyd	vir	julle	dat	
onse	God	julle	die	roeping	waardig	mag	ag,	en	
dat	Hy	alle	welgevalle	aan	wat	goed	is,	en alle 
werk van die geloof met krag volkome mag 
maak,	 sodat	die	Naam	van	onse	Here	 Jesus	
Christus	in	julle	verheerlik	kan	word	en	julle	in	
Hom,	ooreenkomstig	die	genade	van	onse	God	
en	die	Here	Jesus	Christus.”

Dit	 werk	 alles	 saam	 in	 dieselfde	 verge-
lyking—geloof,	 werke,	 God	 se	 genade,	 Sy	
vergifnis,	 Sy	 doel	 en	 Jesus	 Christus	 wat	 in	
ons	 verheerlik	 word.	 Ons	 geloof	 en	 daarop-
volgende	 gehoorsaamheid	 is	 ’n	 noodsaaklike	
deel daarvan om God se genade te ontvang 
en	daarin	voort	te	gaan!	
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Paulus se punt is dat ons almal slawe is—dit is net ’n kwessie 
van aan wie of aan wat ons verslaaf is. Afgesonder van God, 
is mense verslaaf aan sonde, wat tot die dood lei.
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geregtigheid nie,” het die ma gesmeek, “ek pleit om genade.” Hierop het 
Napoleon geantwoord: “Maar jou seun verdien nie genade nie.” Die vrou 
het gesmeek: “Dit sal nie genade wees as hy dit verdien nie en genade is al 
wat ek vra.” “Dan,” het Napoleon geantwoord, “sal ek genadig wees,” en 
hy het die vrou se seun gespaar.

Genade is nie iets wat ons verdien nie. Genade is genade. Daar is ’n 
skoonheid en eenvoud aan God se manier van omgaan met ons. Ja, ons 
is van Hom vervreem weens ons sondes, maar daar is ’n oplossing en ’n 
manier waarop ons met Hom versoen kan raak. God bewys onverdiende 
genade aan diegene wat hul eie weë verlaat en na Hom terugkeer.

Jesus het ’n storie vertel van ’n jong man wat ’n verkeerde besluit geneem  
het, sy rug op sy pa gedraai het en alles wat sy pa hom gegee het, vermors 
het—en van wat met hom gebeur het as gevolg daarvan. Ons ken dit as die 
gelykenis van die verlore seun, wat in Lukas 15 gevind word.

U kan dalk onthou hoe die storie ontvou. Nadat die jong man die pyn- 
like gevolge verduur het van die verwerping van sy pa se wysheid en lei-
ding en absoluut alles verloor het, het hy besef hy het ’n laagtepunt bereik. 
Verootmoedig, verneder en seergemaak, het hy teruggekeer na sy pa met 
die besef dat hy niks verdien nie, nie eers om ’n seun genoem te word nie. 

Hoe Genade ons met God Versoen

verberg, sodat Hy nie hoor nie.” 
Jesaja se woorde is reguit. Ons sondes is wat ons van God skei, wat ons 

verhouding met Hom benadeel. Ons verhouding met God is onmeetbaar 
beskadig en moet weer heel gemaak word. God het Homself nie van ons 
geskei nie, maar ons het onsself van Hom vervreem deur ons sonde—wat 
ongehoorsaamheid aan Sy wet is (1 Johannes 3:4).

So wat is die oplossing vir ons skeiding en vervreemding van God? Wat 
moet ons doen om ’n regte verhouding met Hom te begin hê?

Ons vind die antwoord in Jesaja 55:6-7: “Soek die HERE terwyl Hy nog 
te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is. Laat die goddelose sy weg 
verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die HERE 
bekeer, dan sal Hy hom barmhartig wees; en tot onse God, want Hy ver-
geef menigvuldiglik.” Dit verg duidelike optrede van ons kant af. God ver-
wag van ons om na Hom te draai, om te bekeer, om te verander en dan sal 
Hy ons genadig wees.

Wat beteken dit om genade te hê? Die verhaal word vertel van ’n ma wat 
die Franse keiser Napoleon genader het om vergifnis vir haar seun te soek. 
Die keiser het geantwoord dat die jong man ’n oortreding begaan het en 
skuldig bevind was en dat geregtigheid sy dood eis. “Maar ek vra nie vir 

Beweeg Vorentoe Deur God se Genade

Baie	mense	worstel	met	onopgeloste	skuld-
gevoelens en gevoelens van skaamte oor 

foute	 en	 sondes	 van	 die	 verlede.	 Hoe	 moet	
ons geloof in God se genade en vergifnis ons 
gewete beïnvloed?

Behalwe	 om	 God	 en	 Sy	 manier	 van	 lewe	
totaal	 te	 verwerp,	 kan	 alle	 sondes	 vergewe	
word as ons begeer om te verander en te 
bekeer.	 Een	 van	 die	 wonderlikste	 waarhede	
oor die genade van God is dat wat ons ook 
al	in	die	lewe	gedoen	het,	vergewe	kan	word.

Ons	kan	weet	dat	wanneer	ons	berou	het,	
ons sonde weggewas word om vergewe te 
word	en	nie	meer	 teen	ons	onthou	word	nie.	
Soos	 Hebreërs	 10:19-22	 vir	 ons	 sê:	 “Terwyl	
ons	 dan,	 broeders,	 vrymoedigheid	 het	 om	 in	
die	heiligdom	 in	 te	gaan	 [in	ons	gebede	kom	
ons	voor	God	se	hemelse	troon]	deur	die	bloed	
van	Jesus	op	die	nuwe	en	 lewende	weg	wat	 
Hy	 vir	 ons	 ingewy	 het	 …	 en	 ons	 ’n	 groot	
Priester	 oor	 die	 huis	 van	 God	 het,	 laat	 ons	
toetree	met	’n	waaragtige	hart	in	volle	geloofs-

versekerdheid,	 die	 harte	 deur	 besprenkeling	
gereinig van ’n slegte gewete en die liggaam 
gewas	met	rein	water.”	

Ons	 sien	 hier	 dat	 geloof	 in	 die	 offer	 van	
Jesus	 Christus	 vir	 ons	 volle	 versekering	 en	
geloof gee om te weet dat ons daardeur skoon 
gewas	 kan	 word	 van	 ons	 sonde	 (soos	 nou	
gesimboliseer	deur	die	doop),	om	alle	skuld	te	
verwyder	en	om	’n	rein	en	skoon	gewete	te	hê	
as ons voor God kom.

Sodra	ons	ou	self	 simbolies	deur	die	doop	
begrawe	is,	wil	God	hê	dat	ons	skuldgevoelens	
oor	vorige	sondes	agter	ons	moet	laat.	Hy	wil	
hê	 dat	 ons	 ons	 toekoms	 moet	 benader	 met	
vertroue dat ons sondes vergewe is. Ons moet 
’n nuwe lewe begin sonder bekommernis en 
skuldgevoelens oor die verlede.

God	 bied	 ons	 vryheid	 van	 die	 las	 van	 on- 
sekerheid	sodat	ons	met	sekerheid	kan	weet	
waar	 ons	 met	 Hom	 staan.	 Sodra	 ons	 Jesus	
Christus	 aangeneem	 het	 en	 van	 ons	 sondes	
vergewe	 is	 (en	ons	bekeer	van	enige	verdere	

sondes),	 behoort	 ons	 gewete	 rein	 en	 skoon	
gewas te wees.

Langdurige en obsessiewe skuldgevoelens 
is dikwels ’n belangrike maar voorkombare 
oorsaak	van	emosionele	pyn.	Sommige	skuld-
gevoelens is natuurlik en goed as dit tot 
bekering	lei.	As	ons	sleg	voel	oor	iets	wat	ons	
gedoen	 het,	 is	 godvrugtige	 droefheid	wat	 tot	
bekering	 lei,	 ’n	 goeie	 soort	 hartseer	 (sien	 2	
Korintiërs	7:9-11).

Die	oplossing	vir	skuldgevoelens	oor	sonde	
is	 om	 met	 ’n	 berouvolle	 gesindheid	 na	 God	
te	 gaan	 vir	 die	 genade	 en	 vergifnis	 wat	 Hy	
belowe,	 te	 doen	wat	 ons	 kan	 om	met	 ander	
wat	 ons	 dalk	 op	 een	 of	 ander	 manier	 seer- 
gemaak	het,	reg	te	maak	en	daarop	te	fokus	
om	vorentoe	 ’n	nuwe	mens	 te	wees—om	 te	
laat	vaar	wie	ons	voorheen	was	en	op	te	hou	
om by foute van die verlede stil te staan.

Soos	Spreuke	24:16	vir	ons	sê,	“Want	sewe	
maal	 val	 die	 regverdige	 en	 staan	 weer	 op.”	
Ons	moet	net	weer	opstaan	en	voortgaan	en	
God se genade gereeld en dikwels soek.

God	het	ons	ook	in	Jesaja	1:18	belowe,	“al	
was	 julle	 sondes	 soos	 skarlaken,	 dit	 sal	 wit	

word	soos	sneeu;	al	was	dit	rooi	soos	purper,	
dit	sal	[wit]	word	soos	wol.”	

Psalm	 103:12	 sê	 vir	 ons,	 “So	 ver	 as	 die	
ooste	verwyderd	is	van	die	weste,	so	ver	ver-
wyder	Hy	ons	oortredinge	van	ons.”	

In	 Filippense	 3:13-15	 beskryf	 Paulus	 die	
gesindheid	 van	 ’n	 skoon	 gewete	wat	God	 vir	
ons	wil	hê:	“Broeders,	ek	reken	nie	dat	ek	dit	
self	gegryp	het	[of	ten	volle	bereik	het	wat	God	
vir	ons	wil]	nie.	Maar	een	ding:	ek	vergeet	die	
dinge wat agter is en strek my uit na wat voor 
is,	en	 jaag	na	die	doel	om	die	prys	 te	verkry	
van	die	hoë	roeping	van	God	in	Christus	Jesus.	
Laat	ons	almal	dan	wat	volmaak	is,	so	gesind	
wees;	en	as	julle	anders	gesind	is,	sal	God	dit	
ook	aan	julle	openbaar.”	

Om	by	die	verlede	te	bly,	help	niemand	nie.	
Ons moet vorentoe beweeg na die doel en nie 
aanhou	 om	 agtertoe	 te	 kyk	 nie.	 As	 ons	 God	
se	 vergifnis	 deur	 Sy	 genade	 vertrou,	 sal	 ons	
ook	geloof	hê	 in	God	se	verdere	genade	van	
uiteindelike verlossing in Sy familie. Ons streef 
dus	na	daardie	doel,	na	die	prys	wat	God	as	’n	
gratis geskenk aan ons aanbied. 
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Dalk sien u uself in die verhaal van die verlore seun en kan u die les  
van die gelykenis waardeer—dat wanneer ons tot ons sinne kom en na  
God terugkeer, Hy ons genadig sal wees en sal vergewe en ons in ’n regte 

Maar tot sy verbasing was hy met ope arms en feesviering terug verwel-
kom. (Lees meer oor hierdie storie in “’n Gelykenis wat die Omvang van 
God se Genade Toon” wat op bladsy 48 begin.)

Hoe Genade ons met God Versoen

Kan Diegene wat God Vergewe  
het Sy Genade Verwerp?

Sommige	mense	glo	dat	wanneer	’n	persoon	
sy	of	haar	 lewe	aan	Jesus	Christus	 toewy	

en	 Hom	 as	 persoonlike	 Verlosser	 aanneem,	
ewige	verlossing	van	daardie	oomblik	af	heel-
temal	verseker	is,	met	absoluut	geen	moontlik-
heid	om	dit	ooit	te	verloor	nie.	Dit	word	dikwels	
na	 verwys	 as	 “ewige	 sekuriteit”	 of	 “een	 keer	
gered,	 altyd	 gered.”	 Maar	 leer	 die	 Bybel	 dit	
werklik? Kom ons ondersoek die Skrif om die 
waarheid	te	verstaan.

Diegene	wat	 hierdie	 oortuiging	 leer	 of	 glo,	
gebruik	 verskeie	 skrifture	 om	 dit	 te	 probeer	
bewys. Kom ons kyk na een gedeelte wat 
dikwels	 op	 hierdie	 manier	 verkeerd	 verstaan	
word en kyk dan na baie verse wat wys dat dit 
’n verkeerde gevolgtrekking is.

Johannes	10:27-29	 is	 ’n	deurslaggewende	
gedeelte	 wat	 vir	 hierdie	 lering	 gebruik	 word:	
“My	skape	luister	na	my	stem,	en	Ek	ken	hulle,	
en	 hulle	 volg	My.	 En	 Ek	 gee	 hulle	 die	 ewige	
lewe,	 en	 hulle	 sal	 nooit	 verlore	 gaan	 tot	 in	
ewigheid	nie,	en	niemand	sal	hulle	uit	my	hand	
ruk	nie.	My	vader	wat	hulle	aan	My	gegee	het,	
is	groter	as	almal;	en	niemand	kan	hulle	uit	die	
hand	van	my	Vader	ruk	nie.”	

Jesus	het	hierdie	stelling	gemaak	in	reaksie	
op	sommige	wat	Hom	bevraagteken	het	of	Hy	
die	 beloofde	Messias	 was	 (Johannes	 10:23-
24).	Die	fokus	hier	was	nie	“ewige	sekuriteit”	
nie,	maar	die	erkenning	van	Sy	identiteit.

Hy	het	verklaar	dat	Sy	ware	volgelinge,	wat	
deur	 die	 Vader	 na	 Hom	 toe	 aangetrek	 word,	
Hom	gevolg	het	as	die	Een	deur	wie	hulle	die	
ewige	 lewe	 sou	 ontvang.	 Hulle	 het	 Hom	 dus	
as	 die	 Messias	 erken	 en	 niemand	 kon	 hulle	
van	 hulle	 Godgegewe	 oortuiging	 afskud	 nie.	
Sy antwoord was dus effektief dat mense nie 
Sy	 identiteit	 behoorlik	 kon	 verstaan	 en	 Hom	

kon	 volg	 sonder	 dat	 die	 Vader	 hulle	 na	 Hom	
toe	gelei	het	nie	(vergelyk	Johannes	6:44,	65).

Die	 werkwoorde	 “luister”	 en	 “volg”	 is	 in	
die	 teenwoordige	 tyd	 in	 die	Grieks,	 so	 Jesus	
het	gepraat	van	die	hede	en	nie	spesifiek	oor	
die	toekoms	nie.	Deur	te	sê	dat	“niemand	kan	
hulle	 [die	 skape]	 uit	 die	 hand	 van	 my	 Vader	
ruk	nie,”	het	Hy	bedoel	dat	geen	eksterne	mag	
(of	dit	nou	Satan,	valse	godsdienstige	leiers	of	
enigiemand	anders	is)	hulle	kon	wegneem	nie.	
Jesus	 het	 beslis	 nie	 gesê	 dat	 Sy	 volgelinge	
nie	 uiteindelik	 kon	 misluk	 as	 gevolg	 van	 hul	
eie	 skuld	 nie.	 Ander	 verse	 wys	 duidelik	 dat	
dit moontlik is om eenmaal bewus te wees 
van	die	waarheid	 en	 dan	nie	 op	 die	 pad	 van	
geregtigheid	voort	te	gaan	nie.

Ander	 skrifture	 wat	 gebruik	 word	 om	 die	
“een	 keer	 gered,	 altyd	 gered”	 leerstelling	 vas	
te	 stel,	 volg	 dieselfde	 patroon	 om	 verkeerd	
geïnterpreteer	 en	 verkeerd	 toegepas	 te	word.	
Net	een	duidelike	skrif	wat	hierdie	lering	weer-
spreek,	is	genoeg	om	te	wys	dat	die	lering	nie	
Bybels	is	nie.	In	werklikheid	kan	ons	egter	baie 
gedeeltes vind wat net die teenoorgestelde  
van	 hierdie	 leerstelling	 leer,	 wat	 wys	 dat	 ’n	
mens aan sekere voorwaardes moet vol-
doen—en	steeds	daaraan	moet	voldoen—om	
God se gawe van verlossing te ontvang.

Ons	is	verseker	dat	God	ons	nooit	as	Chris-
tene	sal	verlaat	nie	(Hebreërs	13:5).	Maar	die	
Bybel	sê	nooit	dat	dit	vir	ons	onmoontlik	is	om	
God te verlaat en Sy gawe van verlossing te 
verloor	nie!

Kom	ons	let	op	’n	paar	van	die	baie	skrifge-
deeltes wat bewys dat dit moontlik is:

•	“Maar	wie	volhard tot die einde	toe,	hy	sal	
gered	word”	(Matteus	24:13).

•	 “Waardeur	 julle	 ook	 gered	word	 as	 julle 

daaraan vashou	op	die	wyse	waarop	ek	dit	aan	
julle	 verkondig	 het,	 of	 julle	 moet	 tevergeefs	
geglo	het”	(1	Korintiërs	15:2).

•	 “Daarom	moet	 ons	 des	 te	meer	 ag	 gee	
op	 wat	 ons	 gehoor	 het,	 dat ons nie mis-
kien wegdrywe nie. Want as die woord deur 
engele	gespreek,	onwankelbaar	was,	en	elke	
oortreding	 en	 ongehoorsaamheid	 regverdige	
vergelding	ontvang	het,	hoe sal ons ontvlug as 
ons so ’n groot saligheid veronagsaam	…?”	
(Hebreërs	2:1-3).

•	 “…	maar	Christus	as	Seun	oor	 sy	huis.	
En	ons	is	sy	huis	as	ons	net	die	vrymoedigheid	
en	 die	 roem	 van	 die	 hoop	 tot	 die	 einde	 toe	
onwrikbaar	vashou”	(Hebreërs	3:6).

•	 “Want	 ons	 het	 deelgenote	 van	 Christus	
geword,	 as	 ons	 net	 die	 begin	 van	 ons	 ver- 
troue tot die einde toe onwrikbaar vashou;”	
(vers	14).	

•	“	Want	 julle	het	 lydsaamheid	nodig,	om,	
nadat julle die wil van God gedoen het,	 die	
belofte	te	verkry”	(Hebreërs	10:36).	

•	“Wees	op	julle	hoede,	dat ons nie verloor 
wat ons deur arbeid verkry het nie,	 maar	 ’n	
volle loon ontvang. 

•	 “En	 aan	 hom wat oorwin en my werke 
tot die einde toe bewaar,	 sal	Ek	mag	oor	die	
nasies	gee”	(Openbaring	2:26).

•	 “Kyk,	 Ek	 kom	 gou!	 Hou	 vas	 wat	 jy	 het,	
sodat niemand jou kroon kan neem nie”	
(Openbaring	3:11).

•	 “Want	 dit	 is	 onmoontlik	 om	 die	 wat	 
eenmaal	 verlig	 geword	 het	 en	 die	 hemelse	
gawe	gesmaak	en	die	Heilige	Gees	deelagtig	
geword	het,	en	die	goeie	woord	van	God	ge- 
smaak	 het	 en	 die	 kragte	 van	 die	 toekoms- 
tige	 wêreld,	 en afvallig geword het—om dié 
weer tot bekering te vernuwe,	omdat	hulle	ten	
opsigte	 van	hulleself	 die	Seun	 van	God	weer	
kruisig	en	openlik	tot	skande	maak”	(Hebreërs	
6:4-6).

•	“Want	as	ons	opsetlik	sondig,	nadat	ons	

die	kennis	van	die	waarheid	ontvang	het,	bly 
daar geen offer vir die sondes meer oor nie,	
maar ’n verskriklike verwagting van oordeel 
en	 ’n	 vuurgloed	wat	 die	 teëstanders	 sal	 ver- 
teer	…”	(Hebreërs	10:26-27).	

•	“…	hoeveel	swaarder	straf	…	sal	hy	ver-
dien	wat	die	Seun	van	God	vertrap	het	en	die	
bloed	van	die	testament	waardeur	hy	geheilig	
is,	 onrein	 geag	 en	 die	 Gees	 van	 genade	
gesmaad	het?”	(vers	29).	

Hierdie	is	maar	net	’n	paar	voorbeelde	van	
verse	wat	sê	dat	ons	 tot	die	einde	 toe	 in	die	
geloof moet voortgaan om gered te word. Let 
op	 dat	 sommige	 verse	 sê:	 “as	 ons	 net	 …	
vashou”	Verlossing	 is	op	voorwaarde	dat	ons	
aanhou	 tot	 die	 einde	 toe.	 Selfs	 so	 ’n	 figuur	
soos	 die	 apostel	 Paulus	 het	 nie	 gesê	 hy	 is	
verseker	van	redding	nie.	Hy	het	in	1	Korintiërs	
9:27	geskryf:	“Maar	ek	kasty	my	liggaam	en	
maak	dit	diensbaar,	dat	ek	nie	miskien,	terwyl	
ek	 vir	 ander	 gepreek	het,	self verwerplik sou 
wees nie.”

Die	leerstelling	van	“ewige	sekuriteit”	word	
nie	 in	 die	 bladsye	 van	 die	 Bybel	 gevind	 nie.	
Ons	moet	almal	volhard	 tot	die	einde	 toe	om	
gered te word. 

Aan	die	ander	kant	 is	daar	baie	verse	wat	
wys dat solank ons nie deur voortgesette 
verwaarlosing	 of	 bitterheid	 uiteindelik	 God	
verwerp	 nie,	 ons	 inderdaad	 verseker	 is	 van	
redding.	Ons	hoef	nie	in	bekommernis	te	lewe	
nie,	maar	kan	vol	vertroue	wees	dat	God	ons	
sal	 deursien.	 Dit	 is	 wat	 Paulus	 in	 Filippense	
1:6	 bedoel	 het:	 “…	 omdat	 ek	 juis	 hierop	
vertrou,	dat	Hy	wat	’n	goeie	werk	in	julle	begin	
het,	dit	sal	voleindig	tot	op	die	dag	van	Jesus	
Christus.”	 Ons	 moet	 net	 saam	 met	 God	 in	
die	proses	bly—om	met	Sy	hulp	 aan	 te	hou	
bekeer,	te	groei	en	te	oorwin.

Vir	’n	indiepte	studie	oor	die	onderwerp	van	
redding	kan	belangstellende	lesers	ook	op	ons	
webwerf vir meer inligting soek. 
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verhouding met Hom sal verwelkom. Maar dit gebeur nie as ons nie van 
ons eie selfsugtige weë afwyk, ons bekeer en verander en volgens Sy weë 
leef nie!

Vergifnis en versoening

Hoe kan ons met God versoen word? Ons het opgemerk dat ons sondes 
ons skei van ons Vader in die hemel, maar Hy is bereid om ons genadig te 
wees as ons bereid is om te bekeer en te verander en na Hom terug te keer, 
soos die verlore seun. Maar hoe is dit werklik moontlik? Hoe kan ons ver-
soen word? Romeine 6:23 sê immers vir ons dat “die loon van die sonde 
is die dood …”—dit beteken die dood is wat ons verdien het as gevolg van 
ons sondes. Ons sondes vereis ons dood; ons is tot die dood veroordeel.

Let tog op die laaste deel van Romeine 6:23: “… maar die genadegawe 
van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.” Deur Christus 
bied God ’n gawe aan ons as ons ons deel doen.

Let ook op Romeine 5: “Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig 
is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn” (vers 9). Die apostel 
Paulus sê vir ons dat deur Jesus Christus se offer, deur Sy eie lewe te gee 
en Sy eie bloed uit te stort om die doodstraf te betaal wat ons verdien het, 
daardie straf verwyder kan word.

Paulus gaan voort: “Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God 
versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered 
word nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in 
God deur onse Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ver-
kry het” (verse 10-11).

Dit is iets om oor te juig, om God daarvoor te verheerlik! Ja, ons sondes  
het ons van God geskei en ons het die doodstraf vir daardie sondes verdien.  
Maar God sal ons genadig wees, aangesien die bloed van Jesus Christus 
daardie straf vir ons betaal het—en ons kan en moet ons daarin verheug!

Paulus verduidelik verder in 2 Korintiërs 5:18-20: “En dit alles is uit  
God wat ons met Homself versoen het deur Jesus Christus en ons die be- 
diening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die 
wêreld met Homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken 
nie en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan 
op as gesante om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle 
om Christus wil: Laat julle met God versoen.” 

God verduidelik dus vir ons, deur Paulus, dat ons met Hom versoen 
kan word, sodat ons verbroke verhouding met Hom genees kan word. Hy 
smeek ons om deur Christus se bloed met Hom versoen te word. Die offer 
van Jesus Christus maak dit vir ons moontlik om hierdie versoening met 
die Vader te hê. Daarsonder sal ons vir ewig sterf, want die loon van sonde 
is die dood. Maar ons word vrygemaak van daardie straf as ons Christus 
se offer aanvaar en met God versoen word.

Vergifnis is moontlik deur God se genade

Hier is nog ’n brief wat by ons kantoor ontvang was. Hierdie persoon 
skryf: “Ek wil graag hierdie Godgegewe geleentheid gebruik om u te 
bedank vir u vrygewige harte deur vir my gratis kopieë van julle boekies 
te stuur. Vir die afgelope jare van my vroeë volwasse lewe (ek is 22 jaar 
oud), het ek gevoel dat ek my rigting verloor het. Ek het besef dat gedu-
rende daardie tye toe die pad wat ek geloop het donker was en ek regtig 
in desperaatheid en in onpeilbare eensaamheid was, God my pad terugge-
draai het na Sy arms en Hy my nooit verlaat het nie.

“Ek is regtig geïnspireer en soek God voortdurend en julle tydskrif en 
boekies is een van die maniere, ek is seker, wat my terug sal lei na ons 
Vader. Weereens, baie dankie. Mag julle meer voorspoedig wees om mil-
joene gelowiges en ongelowiges te help om hulle hele wese te voed deur 
God se genade. God seën u altyd.”

Dit alles is moontlik deur God se genade. Dit is nie as gevolg van enigiets  
wat ons kan doen om dit te verdien nie. Ons word met God versoen deur 
die dood van Jesus Christus, Sy Seun. Soos Johannes 3:16-17 vir ons sê: 
“Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee 
het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige  
lewe kan hê. Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld  
te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word.”

God het Sy Seun na die wêreld gestuur om die straf vir ons sondes te 
betaal sodat ons gered kan word—gered van die doodstraf. Soos ons in  
1 Johannes 1:7 vertel word, “die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig 
ons van alle sonde.” God bevry ons van die skuld wat ons deur ons son-
des opgedoen het deur die vrywillige dood van Christus in ons plek te aan-
vaar, as betaling van die straf wat ons verdien het. Daarom is elkeen van 
ons verantwoordelik vir die dood van Jesus Christus—nie net een persoon 
alleen nie, nie net een groep mense nie, maar almal van ons—want ons het 
almal gesondig en die doodstraf oor onsself gebring (Romeine 3:23; 6:23).

Deur God verlosSoos ons in Jesaja lees, is bekering en om na God terug 
te keer ons beginpunt om verlossing te ontvang en ’n blywende verhouding 
met God te vestig. “Verlos” en “verlossing” is woorde wat dikwels in die 
Bybel voorkom en die basiese betekenis daarvan is om terug te koop, vryla- 
ting te verseker of vry te stel deur ’n betaling. Dit is presies wat gebeur met 
diegene wat opreg tot bekering kom en hulle tot God bekeer. Hulle word 
teruggekoop, vrygelaat en vrygemaak van die doodstraf en slawerny aan 
sonde—nie met geld verlos nie, maar met die kosbare bloed van Christus 
se offer (1 Petrus 1:18-19).

Paulus beskryf dit so in Romeine 6:16-18 (Nuwe Lewende Vertaling): 
“Besef julle nie dat dít waarvoor ’n mens jou as slaaf beskikbaar stel, jou 
baas word nie? Jy kan die sonde kies en daarmee saam die dood, of jy kan 
kies om God te gehoorsaam en volgens sy wil te lewe. Julle moet vir God 



28 Wat Leer die Bybel Oor Genade? 29Hoe Genade ons met God Versoen

Plaas God Voorwaardes op  
Sy Gawe van Verlossing?

Die	ewige	 lewe	 is	God	se	genadegawe,	nie	
iets	wat	enigeen	van	ons	op	enige	manier	

waardig	is	of	kan	verdien	nie.	Niemand	sal	ooit	
kan	spog	dat	hy	of	sy	die	gawe	van	die	ewige	
lewe	 verdien	 het	 nie.	 Maar	 stel	 God	 voor-
waardes	vir	ons	om	hierdie	gawe	te	ontvang?	
Volgens	die	Bybel,	ja!

As	 ons	 iets	 moet	 doen	 om	 God	 se	 gawe	
van	verlossing	te	ontvang,	hoe	kan	dit	’n	gawe	
wees?

Om	 ’n	 analogie	 te	 gebruik,	 as	 iemand	
aanbied	 om	 vir	 jou	 ’n	R100-noot	 te	 stuur	 as	
jy	vir	hom	’n	gestempelde,	selfgeadresseerde	
koevert	stuur,	sou	hy	jou	’n	geskenk	aanbied.	
Om	 bloot	 te	 glo	 dat	 hy	 vir	 jou	 die	 geld	 sou	
stuur,	sal	nie	eintlik	vir	jou	die	geld	laat	kry	nie.	
Indien	jy	versuim	het	om	die	koevert	te	stuur,	
sou	 jy	 ook	 nie	 die	 geld	 ontvang	 nie.	 Jy	mag	
dalk	 kla,	maar	 jy	 sal	 steeds	 nie	 die	 geskenk	
ontvang	nie	omdat	jy	nie	aan	die	voorwaardes	
voldoen	het	nie.

Aan	die	ander	kant,	as	 jy	die	vereiste	koe-
vert	 gestuur	 het	 en	 die	 R100-noot	 ontvang	
het,	het	jy	nie	die	geskenk	verdien nie. Jy het 
eenvoudig aan die nodige voorwaardes vol-
doen. Sonder die aanbod van die onverdiende 
geskenk,	 kon	 jy	 honderde	 koeverte	 gestuur	
het	en	niks	ontvang	het	nie,	aangesien	 jy	op	
niks	 geregtig	 sou	 gewees	 het	 nie.	 Die	 feit	
dat voorwaardes aan die ontvangs van ’n 
geskenk	gekoppel	word,	maak	dit	nie	minder	
’n	 geskenk	 nie.	Miljoene	mense	 verstaan	nie	
hierdie	eenvoudige	feit	nie	en	het	gevolglik	’n	
baie verwronge siening van wat God vereis  
van	diegene	wat	Hom	wil	volg.

Let	op	hierdie	stelling	uit	Hebreërs	5:9:	“En	
nadat	Hy	volmaak	is,	het	Hy	vir almal wat Hom 
gehoorsaam is,	 ’n	bewerker	van	ewige	salig-
heid	geword.”	

Aangesien	redding	God	se	gawe	is,	wat	be- 
teken	hierdie	gedeelte	wanneer	dit	 praat	 van	
“almal wat Hom gehoorsaam is,	 ’n	 bewerker	
van	 ewige	 saligheid	 geword”?	 Verlossing	 is	

duidelik ’n gawe. Maar as ons iets moet doen 
om	dit	te	ontvang,	dan	is	dit	’n	gawe	wat	met 
voorwaardes gepaard gaan.

Wat moet ons doen?
Kom	 ons	 ondersoek	 ’n	 paar	 van	 Jesus	

Christus	se	eie	stellings	wat	vir	ons	sê	wat	ons	
moet doen om daardie gawe van verlossing 
te ontvang.

In	Matteus	7:21	sê	Jesus,	Nie	elkeen	wat	vir	
My	sê:	Here,	Here!	Sal	ingaan	in	die	koninkryk	
van	die	hemele	nie,	maar	hy wat die wil doen 
van my Vader wat in die hemele is.”	Hy	het	dit	
duidelik	gemaak	dat	om	slegs	Jesus	Christus	
as	 Here	 en	 Meester	 te	 erken—om	 “Here,	
Here”	 te	 sê—nie	 voldoende	 is	 nie.	 Om	 die	
Koninkryk	 van	 God	 te	 beërwe	moet	 ons	 iets 
doen. Ons moet die wil van die Vader doen,	
soos	Hy	dit	duidelik	gestel	het.

Jesus	 wil	 hê	 ons	 moet	 verstaan	 dat	 daar	
meer is om die ewige lewe te ontvang as net 
geestelike aanvaarding. Ons oortuiging dat 
Hy	 ons	 Verlosser	 is	moet	meer	 wees	 as	 net	 
’n	warm,	vertroostende	gedagte	of	 intellektu-
ele	 konsep.	 Jesus	 waarsku	 dat	 om	 bloot	 Sy	
Naam	aan	te	roep	of	Hom	as	“Here”	te	erken,	
nie genoeg is nie.

Gehoorsaamheid aan God se gebooie
Op	 ’n	 stadium	 het	 ’n	 ryk	 jongman	 vir	

Jesus	 gevra	 hoe	 Hy	 die	 ewige	 lewe	 kon	
ontvang.	 “Goeie	 Meester,	 watter	 goeie	 ding	
moet	ek	doen,	dat	ek	die	ewige	lewe	kan	hê?”	 
(Matteus	 19:16).	 Christus	 se	 antwoord	 mag	
sommige	 skok	wat	 dink	 dat	 gehoorsaamheid	
aan	God	se	wet	onnodig	is—dat	Hy	dit	vir	ons	
gedoen	het	 sodat	 ons	niks	 hoef	 te	 doen	nie.	
Jesus	het	gereageer,	“Maar	as	 jy	 in	die	 lewe	
wil	ingaan,	onderhou die gebooie”	(vers	17).

Jesus	 het	 nie	 geantwoord	 dat	 niks	 anders	
vereis	word	as	om	in	God	of	in	Hom	te	glo	nie.	
Hy	het	vir	die	jongman	gesê	dat	hy	die	gebooie 
van God moet gehoorsaam om die gawe van 

die	 ewige	 lewe	 te	 ontvang.	 Hoe	 duidelik	 is	
dit	nie!

Soos	 die	 apostel	 Jakobus	 daarop	 wys,	 is	
geloof sinneloos tensy dit gerugsteun word 
deur	 aksie	 en	 gehoorsaamheid:	 “Jy	 glo	 dat	
God	één	is.	Jy	doen	goed;	die duiwels glo dit 
ook,	 en	hulle	sidder”	 (Jakobus	2:19).	As	ons	
dink	dat	geloof	al	is	wat	ons	nodig	het	vir	red-
ding,	maak ons ’n groot fout.	 Soos	 Jakobus	
vir	ons	sê,	die	demoniese	geeste	glo	ten	volle	
in	God	en	weet	dat	 Jesus	die	Seun	van	God	
is	 wat	 uit	 die	 dood	 opgewek	 was.	 Maar	 dit	
beteken	nie	dat	hulle	gered	is	nie!

Jakobus	 gaan	 voort	 om	 te	 verduidelik	 dat	
geloof	 en	 gehoorsaamheid	 hand	 aan	 hand	
gaan	 deur	 die	 voorbeeld	 van	 Abraham	 te	
gebruik,	wat	God	gesê	het	om	sy	seun	Isak	te	
offer	voordat	Hy	hom	gekeer	het	om	daarmee	
deur	 te	 gaan.	 “Maar	 wil	 jy	 weet,	 o	 nietige	
mens,	 dat	 die	geloof sonder die werke dood 
is?	 Is	Abraham,	 ons	 vader,	 nie	 uit	 die	werke	
geregverdig	toe	hy	Isak,	sy	seun,	op	die	altaar	
geoffer	het	nie?	Sien	 jy	dat	die	geloof	saam-
gewerk	 het	 met	 sy	 werke	 en	 dat	 die	 geloof	
volkome	geword	het	uit	die	werke?”	(Jakobus	
2:20-22).

Jakobus	het	dus	verduidelik	dat	werke	van	
gehoorsaamheid	as	gevolg	van	ons	geloof	ons	
verhouding	 met	 God	 handhaaf	 en	 tot	 groter	
geloof	en	gehoorsaamheid	 lei,	 soos	God	ver-
eis. Sonder werke as bewyse en die uitleef van 
ons	 geloof,	 is	 daardie	 geloof	 “dood”—waar-
deloos en nutteloos.

Doop en die oplegging van hande
Jesus	 het	 ’n	 ander	 voorwaarde	 in	 Markus	

16:16	 gegee	 vir	 God	 se	 gawe	 van	 die	 ewige	
lewe. “Hy wat glo en hom laat doop, sal gered 
word;	maar	hy	wat	nie	glo	nie,	sal	veroordeel	
word.”	 Waterdoop—deur	 volle	 onderdompe-
ling—is	’n	simboliese	daad	wat	die	dood	van	
ons ou self en die begin van ’n nuwe lewe om 
God te dien voorstel en daarna te streef om 
sonde	te	vermy	(Romeine	6:1-23).	Deur	hierdie	
daad	maak	ons	 simbolies	die	ou	mens	dood,	
begrawe	hom	en	hy	styg	dan	uit	daardie	wate-
rige graf na ’n nuwe lewe as ’n nuwe mens. 

Die	doop	word	ook	gevolg	deur	die	oplê	van	
hande	wat	ons	toelaat	om	God	se	Heilige	Gees	
te	 ontvang	 en	 waarlik	 aan	 Hom	 te	 behoort	
(Handelinge	 8:17;	 Romeine	 8:9).	 Tensy	 ons	
ons	 lewens	 aan	 God	 oorgee	 deur	 die	 doop	
en	 die	 oplegging	 van	 hande	 om	 Sy	 Gees	 te	
ontvang	 soos	 beveel,	 faal	 ons	 om	 aan	 Sy	
voorvereistes vir die ontvangs van Sy gawe 
van verlossing te voldoen. 

Die	apostel	Petrus	het	hierdie	voorwaardes	
vir die ontvangs van God se Gees bevestig 
en	het	 verklaar:	 “Bekeer	 julle,	 en	 laat	elkeen	
van	julle	gedoop	word	in	die	Naam	van	Jesus	
Christus	tot	vergewing	[vergifnis]	van	sondes,	
en	 julle	 sal	 die	 gawe	 van	 die	 Heilige	 Gees	
ontvang”	(Handelinge	2:38).	Bekering	beteken	
om	 van	 ongehoorsaamheid	 aan	 God	 weg	 te	
draai	 na	 gehoorsaamheid	 aan	 Hom.	 Weer-
eens	 word	 toegewyde	 gehoorsaamheid	 en	
die	doop	as	vereistes	in	die	verlossingsproses	
aangetoon.

Vir	diegene	wat	hierdie	en	ander	eenvoudige	
Bybelse	 instruksies	opsy	sou	skuif,	 antwoord	
Jesus:	“En	wat	noem	julle	My:	Here,	Here!	en	
doen nie wat Ek sê nie?”	(Lukas	6:46).

In	 Matteus	 10:22	 en	 Matteus	 24:13	 het	
Jesus	 ’n	 ander	 voorwaarde	 gelys	 wat	 ons	
moet nakom om God se gawe van verlossing 
te ontvang: “Maar wie volhard tot die einde 
toe, hy sal gered word.”	Soos	Jesus	hier	dui- 
delik	 en	 direk	 geïm	 pliseer	 het	 kan	 ons	 ons	
verlossing verloor as ons nie tot die einde toe 
volhard	 nie	 (sien	 ook	 “Kan	Diegene	wat	God	
Vergewe	 het	 Sy	 Genade	 Verwerp?”	 wat	 op	
bladsy	24	begin).

Sodra	 ons	 onsself	 daartoe	 verbind	het	 om	
God	 te	gehoorsaam	en	onsself	 aan	Hom	oor	
te	 gee,	moet ons tot die einde toe op koers  
bly	en	nie	terugkyk	nie	(Lukas	9:62).

Verlossing is gratis, maar nie goed-
koop nie 

U	het	dalk	die	uitdrukking	gehoor:	“Redding	
is	 gratis,	 maar	 nie	 goedkoop	 nie”—in	 teen- 
stelling	 met	 die	 “goedkoop	 genade”	 waarin	
baie blykbaar glo. God se geskenk van die 
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dankie sê dat julle wat voorheen slawe van die sonde was, nou met julle 
hele hart gehoorsaam geword het aan die ware evangelie wat aan julle oor-
gelewer is. Verlos van die sonde het julle nou slawe geword van dit wat reg 
is voor God.”

Paulus se punt is dat ons almal slawe is—dit is net ’n kwessie van aan 
wie of aan wat ons verslaaf is. Afgesonder van God, is mense verslaaf aan 
sonde, wat lei tot die dood. Maar nadat ons deur Jesus Christus se offer-
dood van daardie slawerny verlos is, dien ons ’n nuwe Meester—God, wat 
lei tot ’n lewe van geregtigheid en die ewige lewe.

Weereens, hierdie bekering, verlossing en versoening is alles gawes van 
God se genade wat moontlik gemaak word deur Jesus Christus se gestorte 
bloed.

Lewe volgens elke woord van God

As ons “slawe van dit wat reg is” moet wees, soos Paulus dit stel, wat 
beteken dit? Hoe lyk dit? Soos ons uit Handelinge 2:38 sien, moet ons ons 
bekeer, gedoop word en die gawe van God se Gees ontvang. Ons doen dit 
in geloof, vertrou op God en in die offer van Jesus Christus as betaling vir 
die doodstraf wat ons vir ons sondes verdien het. Die doop bring vergifnis 
deur die simboliese dood en begrafnis van die ou self saam met ons sondes  
en ’n simboliese opstanding tot ’n nuwe lewe in Christus (Romeine 6:1-11).  
Deur die handoplegging van ’n ware dienaar van God ontvang ons die gawe  
van God se Heilige Gees (sien Handelinge 8:14-18).

Maar sodra dit gebeur het, wat dan? Diegene wat met God versoen is 
deur geloof in Christus se offer moet voortgaan om in geloof te lewe— 
dit wil sê in harmonie met die instruksies en die fundamentele geloofstel-
lings wat in God se Woord uitgedruk word. Soos Jesus self gesê het en uit 
Deuteronomium 8:3 aangehaal het: “Die mens sal nie van brood alleen 
lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” 
(Matteus 4:4; Lukas 4:4). God verwag van ons om onberispelik te wees 
nadat ons Christus se offer aanvaar het—om te lewe volgens elke woord 
wat Hy spreek.

Sommige glo dat sodra jy Christus aangeneem het, dit nie saak maak 
hoe jy jou lewe van daardie punt af lei nie—jy is dan gered en kan nooit 
jou redding verloor nie, maak nie saak wat nie. Hierdie konsep word saam-

gevat in die gewilde frase “Een keer gered, altyd gered.” Maar dit is ’n 
sataniese leuen en misleiding! (Sien “Kan Diegene wat God Vergewe het 
Sy Genade Verwerp?” wat op bladsy 24 begin.)

Lees wat Paulus in Romeine 6:1-2 geskryf het, onmiddellik na die be- 
spreking van hoe ons deur God se genade gered word: “Wat sal ons dan 
sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig 
nie! Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe?” 

Paulus wys die dwaasheid van die redenasie dat sodra ons van ons sondes  
vergewe is, wat Christus se offerdood in ons plek vereis het, ons in hierdie  
sondes kan voortgaan. Aangesien ons figuurlik saam met Christus gesterf 
het as gevolg van ons sondes, hoe kan ons dit moontlik regverdig om voort 
te gaan in ’n lewe van sonde? Mag ons voortgaan in sonde? “Nee, stellig  
nie!” is Paulus se duidelike reaksie! (Ons sal dit meer ondersoek in die 
hoofstuk “Genade en Wet: Wat sê die Bybel?” wat op bladsy 52 begin.)

“Heilig en onberispelik en bo verwyt”

Ten spyte van wat sommige mag leer, kan ons nie voortgaan om God se 
gebooie te verbreek en te verwag dat Sy genade vir ons sal voortduur nie. 
Paulus bespreek meer van wat dit beteken om met God versoen te wees 
in Kolossense 1: “Ook julle wat vroeër vervreemd was en vyandig gesind 
deur die bose werke …” (vers 21). Hier sien ons weer, soos ons vroeër in 
Jesaja 59:1-2 gelees het, dat ons sondes—ons “bose werke”—ons van God 
vervreem en ons vyande van Hom gemaak het.

Ons gaan voort in Kolossense 1: “… het hy [Jesus Christus] nou versoen 
in die liggaam van sy vlees deur die dood, om julle heilig en sonder gebrek 
en onberispelik voor Hom te stel; (verse 21-22). So sien ons weer die 
noodsaaklikheid daarvan om Christus se offer te aanvaar en om geloof te 
hê in Christus se offer, om ons sondes van die verlede te vergewe en deur 
Christus se dood met God versoen te word. 

Wat volg verder hieruit? “As julle ten minste gegrond en vas bly in die ge- 
loof [dit wil sê deur geloof te vertrou in die waarheid wat ons geleer het en 
dit in die praktyk toe te pas] en julle nie laat afbring van die hoop van die 
evangelie nie, wat julle gehoor het en wat verkondig is in die ganse mens-
dom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, ’n dienaar geword het” (vers 23). 

Dit is duidelik dat ons in daardie geloof moet voortgaan nadat ons 

lewe	 aan	 ons	 het	 Jesus	 Christus	 Sy lewe 
gekos.	 Hy,	 die	 einste	 Seun	 van	 God,	 het	 Sy	
lewe gewillig gegee sodat ons God se won-
derlike gawe van die ewige lewe kan ontvang. 
Dit	het	die	Vader	“Sy	eniggebore	Seun”	gekos	
(Johannes	3:16).

Maar God verwag van ons om ons lewens in 

ruil	daarvoor	oor	te	gee,	soos	Jesus	in	Lukas	
14:33	 (Nuwe Lewende Vertaling)	 sê:	 “Só	kan	
niemand	my	dissipel	word	sonder om alles vir 
My prys te gee nie.”

Die	aanvaarding	 van	God	se	gawe	van	die	
ewige	 lewe	 kom	 teen	 die	 hoogste	 koste	 wat	
ons	ons	kan	voorstel.	Soos	Jesus	Christus	Sy	

lewe	vir	ons	gegee	het,	moet	ons	gewillig	wees	
om	ons	lewens	te	gee	om	Hom	te	volg!

Om dus terug te keer na die vraag aan die 
begin,	 plaas	 God	 voorwaardes	 op	 Sy	 gawe	
van	 verlossing?	 Duidelik	 is	 die	 antwoord	 ja. 
Sy	Woord	spel	die	voorwaardes	uit.	Laat	ons	
seker	wees,	soos	Hebreërs	2:3	ons	vermaan,	

dat	 ons	 nie	 “so	 ’n	 groot	 saligheid	 veronags-
aam”	 nie!	 (Om	meer	 te	wete	 te	 kom	oor	 die	
verpligtinge	wat	ons	 teenoor	God	het	as	ont-
vangers	van	Sy	genade,	 lees	gerus	die	hoof-
stuk	 “Wat	 het	 ‘Genade’	 in	 die	 Eerste-Eeuse	
Wêreld	Beteken?”	wat	op	bladsy	72	begin).
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en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Almal van ons het ge- 
sondig en onsself van ons Vader in die hemel geskei en dit is eers wanneer 
ons na Hom terugkeer, versoen raak en Jesus se offer aanvaar, dat dinge 
vir ons kan verander.

Paulus gaan dan voort in hierdie gedeelte: “En hulle word deur sy genade  
sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is” 
(vers 24). Weereens sien ons dat dit alles moontlik is met en deur die bloed 
van Jesus Christus.

Verder: “Hom het God voorgestel in sy bloed as ’n versoening deur die 
geloof, om sy geregtigheid te bewys deurdat Hy die sondes ongestraf laat 
bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God—” (vers 
25). God het dus in Sy geduld en genade gekies om ons nie te straf vir die 
sondes wat ons voorheen gepleeg het nie.

“Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat Hy self reg-
verdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is” (vers 26). 
Ons moet dus glo en geloof hê dat Jesus Christus se offer dit vir ons sal 
doen. Hy het gesterf om vir ons sondes te betaal en ons tot bekering te lei. 
Hy het nooit bedoel dat ons genade en vergifnis verkeerd interpreteer as 
toestemming om die kernleringe wat God deur die Skrif geopenbaar het, 
te ignoreer of daaraan ongehoorsaam te wees nie.

In plaas daarvan het Hy geleer, soos ons reeds opgemerk het, dat die 
mens moet lewe “van elke woord wat uit die mond van God uitgaan.” Ons 
moet van daardie punt af volgens die Woord van God lewe!

Wat as ons later sondig?

Maar wat gebeur as ons sondig na die doop? Kan daardie toekomstige 
sondes ook deur Christus se bloed bedek word? Die antwoord vind ons in 
1 Johannes 2: “My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie 
moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het ’n Voorspraak by die 
Vader, Jesus Christus, die Regverdige” (vers 1). Ons is dus nie veronderstel 
om te sondig nie, soos ons al baie keer gesien het, maar as of wanneer ons 
dit doen, sal Jesus Christus vir ons intree en die Vader sal voortgaan om 
Christus se bloed te aanvaar as versoening vir ons sondes.

Verder: “ En Hy is ’n versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s’n  
nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. En hieraan weet ons dat ons Hom  
ken: as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken Hom—en sy gebooie nie 
bewaar nie—is ’n leuenaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat 
sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. 
Hieraan weet ons dat ons in Hom is. Hy wat sê dat hy in Hom bly, behoort 
self ook so te wandel soos Hy gewandel het” (verse 2-6). 

Soos ons hier sien, word daar van ons verwag om te wandel soos ons 
Verlosser gewandel het—om te lewe soos Hy geleef het. Hy het ’n regver-
dige, sondelose lewe gelei en dit is hoe daar van ons verwag word om te 

Christus se offerdood namens ons aanvaar het. Ons moet voortgaan, nie 
wegbeweeg van wat ons geleer het oor die hoop van die evangelie van die  
Koninkryk van God, en hoe ons daardie Koninkryk deur Jesus Christus  
kan binnegaan nie. (Om meer te wete te kom oor wat dit beteken, versoek  
ons gratis studiegidse The Gospel of the Kingdom en Why Were You Born?,  
of laai dit af).

Leef “ingetoë en regverdig en vroom”

Dit is noodsaaklik dat almal wat op God vertrou, onthou dat ons ’n god-
delike lewe na die doop moet lei, soos die apostel Paulus ons herinner. Let  
op wat hy in Titus 2:11-14 geskryf het: “Want die reddende genade van God  
het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse 
begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in die teenwoor-
dige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die 
heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, Jesus Christus, wat 
Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir 
Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.” 

Maak dit dus saak hoe ons lewe nadat ons sondes vergewe is? Beslis! 
God kyk na hoe ons leef; Hy kyk na die werke van ons lewe; Hy kyk na 
hoe ons mense behandel soos Hy ons verlos van ons wettelose dade. Hy 
verwag van ons om te groei, te leer en te ontwikkel.

Jesus stel ’n hoë standaard! Ons sien dit in Matteus 5:48: “Wees julle dan 
volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is.”

Die maatstaf wat Jesus gestel het, is dié van ons Hemelse Vader se god-
delike natuur en karakter. Ons word aangesê om soos Hy te word—nie 
soos die mense rondom ons nie, maar om soos Hy te word. Dit is slegs 
moontlik deur God die Vader en Jesus Christus wat in ons woon deur die 
Heilige Gees (sien Johannes 14:16-17, 23).

Daar word van ons verwag om volmaak te word, om ontslae te raak 
van die sondes in ons lewe en te groei in genade en kennis (2 Petrus 3:18). 
Ons moet daarna streef om ’n regverdige lewe te lei terwyl ons met God 
versoen! Ons sal later meer sien oor hoe om te groei en om te strewe na 
geregtigheid. (Om meer te wete te kom oor hoe om soos God te word deur 
Sy Heilige Gees, versoek ons gratis studiegids Transforming Your Life: 
The Process of Conversion, of laai dit af).

Sondes bedek deur Christus se bloed

Watter sondes word deur Christus se bloed bedek? Soos hierbo genoem, 
vergewe God by die doop ons vorige sondes—sondes waaroor ons berou 
gehad het en opgehou het om te beoefen. Daardie vergifnis is totaal. Soos 
koning Dawid in Psalm 103:12 geskryf het: “So ver as die ooste verwyderd 
is van die weste, so ver verwyder Hy ons oortredinge van ons.”

Soos ons hierbo in Romeine 3:23 gesien het, “want almal het gesondig  
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Genade in Aksie:  
Jesus Christus  
se Voorbeeld

“En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon— 
en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid soos van  

die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van  
genade en waarheid” (Johannes 1:14).

Jesus Christus gee ons die uitnemende voorbeeld van genade in aksie. 
Hy het toegeneem in genade of guns by God en ander (Lukas 2:52), 
omdat hy ’n ontvanger van Sy Vader se seëninge was, asook die Een 
wat die Vader gebruik het om die hele wêreld te seën.

Hierin het Jesus ’n voorbeeld gestel vir Sy dissipels om na te volg. Almal 
van ons moet ontvangers van God se genade, asook instrumente van God 
se genade aan ander wees en dieselfde ingesteldheid ontwikkel wat Hy ge- 
had het. Die apostel Petrus het Christene opdrag gegee: “Namate elkeen 
’n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie 
bedienaars van die veelvuldige genade van God” (1 Petrus 4:10).

Jesus het hierin die weg gelei. Weereens, Hy was die Vader se gawe aan 
die wêreld en Hy het Homself volkome gegee. Watter soort genade het Hy 
verpersoonlik en geleer, wat Hy van ons verwag om te wys, om daarvol-
gens te lewe en deel van ons lewens te wees? Hoe was Jesus ’n persoon 
van genade?

Jesus se verstommende oorsprong

Die inleiding van die apostel Johannes se Evangelie verduidelik wie 
Jesus was. Johannes 1:14 sê vir ons: “En die Woord het vlees geword en 
het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ’n heerlikheid 
soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en 
waarheid.” 

Let op hoe Jesus Christus hier gekenmerk word—Hy was “vol van ge- 
nade en waarheid.” Baie het “genade en waarheid” hier erken as ’n ver-
wysing na ’n frase wat herhaaldelik in die Ou Testament gebruik word om 
die karakter van God te beskryf, wat dikwels weergegee word as “goeder-
tierenheid en trou.” Die Hebreeus vir “genade” in hierdie frase het egter 

lewe—in gehoorsaamheid aan God se gebooie. As, of wanneer ons sondig, 
moet ons van enige nuwe sondes bekeer en voortgaan om ’n lewe van god-
delike geregtigheid te leef. 

Ons is God se handewerk

Waarom het ons dan God se genade nodig? Niks wat ons kan doen, kan 
vergifnis en redding vir ons verdien nie. Vergifnis en redding is gawes van  
God. Ons word gered deur Sy genade, soos ons in Efesiërs 2:8-9 sien: “Want  
uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is 
die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.” 

Dan voeg Paulus by in vers 10: “Want ons is sy maaksel, geskape in 
Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan 
wandel.”—of, soos die Nuwe Lewende Vertaling die laaste deel weergee, 
“… dat ons die goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe.” Ja, 
genade is ’n gawe van God, maar daar word steeds van ons verwag om ’n 
lewe van geregtigheid te lei nadat ons daardie gawe aanvaar het. Die Bybel 
is konsekwent en duidelik in sy leer dat verlossing ’n gawe van God is, 
maar al is dit ’n gawe, word daar van ons verwag om God te gehoorsaam 
as ons daardie gawe wil ontvang.

Let op wat Jesus self in Matteus 7:21 gesê het: “Nie elkeen wat vir My 
sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy 
wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.” Dit is nie genoeg om 
God die Vader en Christus as Here—as Meester en Heerser—te erken nie. 
Ons moet eintlik onder Hulle heerskappy wees deur gehoorsaam te wees!

Sekerlik is vergifnis en redding gawes van God. Hulle kan nie verdien 
word nie. As mense besit ons niks van voldoende waarde om te betaal vir 
die vergifnis van ons sondes en ons verlossing nie. Tog sê Jesus hier reguit 
vir ons dat tensy ons ons wil aan God oorgee en ons daartoe verbind om 
Sy wil te doen, ons geen deel aan Sy Koninkryk sal hê nie. Hy sê vir ons 
ook elders dat as ons nie bekeer nie, sal ons vergaan (Lukas 13:3, 5).

Deur bekering verdien ons nie verlossing nie, maar bekering is ’n voor-
vereiste om daardie verlossing te ontvang. Ons moet streef na vergifnis vir 
ons sondes—en dit kom deur God se genade. Daar is niks wat ons uit ons-
self kan doen om dit te bewerkstellig nie. God verwag dan van ons om 
daarvolgens op te tree sodat ons daardie gawe kan ontvang.

As ons dit alles saamvoeg, sien ons dat ’n goeie manier om God se genade  
te beskryf, is as Sy vrywillige, onverdiende guns teenoor ons, gemotiveer  
deur Sy liefde en besorgdheid oor ons, veral vir diegene van ons wat Sy 
uitnodiging aanvaar om ’n verhouding met Hom aan te gaan. Genade 
omvat al die wonderlike gawes wat God so goedhartig aan ons gee!
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onteenseglik werklik was.
Hoe het hierdie genade in die werklike lewe gelyk? Die Evangelies teken 

baie voorbeelde aan, waarvan ons ’n paar sal dek. Die beste manier om 
genade te verstaan, is om die volgende te verstaan: Wat het Jesus gedoen? 
Hoe het Hy genade uitgedeel? Hoe was dit in Sy lewe geïllustreer? Hoe 
moet ons verstaan wat Hy gedoen het? Dan moet ons ook die allerbelang- 
rike vraag vra: Wat moet ons dan doen?

Hoe genade gelyk het soos gedemonstreer deur Jesus Christus

Kom ons kyk eers na Jesus se ontmoeting met ’n man wat verlam was 
in Markus 2:1-12: “En ná ’n paar dae het Hy weer in Kapérnaüm gekom, 
en die mense het gehoor dat Hy in die huis was. En dadelik het baie saam-
gekom, sodat daar selfs by die 
deur nie meer plek was nie; en 
Hy was besig om aan hulle die 
woord te verkondig. 

“En daar kom mense na Hom 
met ’n verlamde man wat deur 
vier gedra word. En toe hulle 
vanweë die skare nie naby Hom 
kon kom nie, maak hulle die dak 
oop waar Hy was, en nadat hulle 
dit oopgebreek het, het hulle die 

bed waar die verlamde op lê, laat afsak. En toe Jesus hulle geloof sien, sê 
Hy vir die verlamde: Seun, jou sondes is jou vergewe!” 

Jesus het geweet Hy gaan die man genees. Maar Hy het verder gegaan 
as om die man se fisiese liggaam te herstel deur te sê: “Seun, jou sondes is 
jou vergewe”!

“En sommige van die skrifgeleerdes het daar gesit en in hulle harte gere-
deneer: Waarom praat hierdie man so godslasterlik? Wie kan sondes ver-
gewe behalwe Een, naamlik God?” 

Die skrifgeleerdes was reg. Inderdaad, niemand kon sondes vergewe be- 
halwe God alleen nie. Hulle kon nie sien dat God op daardie oomblik net 
daar voor hulle was nie!

“En Jesus het dadelik in sy gees geweet dat hulle by hulleself so rede-
neer, en Hy sê vir hulle: Wat redeneer julle oor hierdie dinge in jul harte? 
Wat is makliker, om vir die verlamde te sê: Die sondes is jou vergewe! of 

Genade in Aksie: Jesus Christus se Voorbeeld

Die Woord, wat by God was en God wás, die Een deur wie 
God alle dinge geskape het, ook die mensdom, het uit die 
hemel neergedaal om ’n vlees-en-bloed mens te word.
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’n wyer betekenis. Dit is die woord hesed, wat vroeër genoem was met 
betrekking tot genade. Dit het die gevoel van goedertierenheid, goedheid, 
standvastige liefde, verbondsgetrouheid en toewyding.

Verbasend genoeg was die God wat op hierdie manier in die Ou Tes-
tament beskryf word, nie net die Vader nie, maar die Een wat as God 
interaksie gehad het met die mensdom—die Woord wat Jesus Christus 
geword het.

Die Woord, deur wie God alles geskape het (verse 1-3, 10; Kolossense 
1:16; Hebreërs 1:2), het ’n mens geword. Ons sien hier dat die genade en 
waarheid wat God kenmerk, na ons toe gekom het in die gestalte van ’n 
vlees-en-bloed man wat onder ons woon.

Die apostel Johannes verduidelik vir ons aangaande Jesus Christus in 
1 Johannes 1:1-3: “Wat van die begin af was, wat ons gehoor het, wat ons 
met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het aan-
gaande die Woord van die lewe—en die lewe is geopenbaar, en ons het 
dit gesien, en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die 
Vader was en aan ons geopenbaar is—wat ons gesien en gehoor het, ver-
kondig ons aan julle …”

Johannes vertel ons dat hy en die ander dissipels die einste Woord van 
die lewe aanskou het: “wat ons aanskou het en ons hande getas het aan-
gaande die Woord van die lewe.” Hulle het hul arms om Hom gesit. Hulle 
het maaltye met Hom gedeel. Hulle het saam met Hom geleef. Hulle was 
deel van Sy lewe. Hulle het dit alles gesien. Dit was ’n diepgaande ervaring 
om gedurende daardie tyd gedurig saam met Hom daar te kon wees.

Jesus Christus het oorvloedige genade gebring

Johannes verduidelik verder: “Johannes [die Doper] getuig van Hom en 
roep en sê: Dit was Hy van wie ek gesê het: Hy wat ná my kom, het voor 
my geword, want Hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons almal ont-
vang, ja, genade op genade” (Johannes 1:15-16).

Die frase “genade op genade” beteken eenvoudig dat ons deur Hom ’n 
oorvloed van genade of guns ontvang het. Die Nuwe Lewende Vertaling 
vertaal dit as: “Uit sy volheid het ons almal ’n oorvloed genade ontvang.” 

Nog ’n manier om dit te stel sou wees om te sê dat “genade op genade” 
oorvloedige genade beteken. Dit is wat die apostel Johannes in die lewe 
van Jesus Christus gesien het—guns en seën verhewe bo alles wat voor-
heen gekom het, verhewe bo enigiets wat voorheen beskikbaar was.

Nou, sê Johannes, het ons genade wat deur die Woord aan ons persoon-
lik uitgereik word—op ’n uiters verstommende manier. Die Woord, wat by 
God was en God wás (vers 1), die Een deur wie God alles geskape het, ook 
die mensdom (vers 3), het uit die hemel neergedaal om ’n vlees-en-bloed 
mens te word (vers 14). Nou was Hy self ’n man wat God se genade aan 
ander mense gewys, uitgedeel en uitgestort het op ’n manier wat vir hulle 



38 Wat Leer die Bybel Oor Genade? 39Genade in Aksie: Jesus Christus se Voorbeeld

om te sê: Staan op en neem jou bed op en loop? 
“Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het om op die  

aarde sondes te vergewe—sê Hy vir die verlamde man: Ek sê vir jou: Staan  
op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe.” 

Die skrifgeleerdes moes verbaas gewees het dat Jesus presies geweet  
het wat hulle dink. Maar hulle was absoluut geskok oor wat volgende ge- 
beur het!

“En dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van al- 
mal uit, sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê: So iets het ons 
nog nooit gesien nie!” 

Dit was ongehoord. Reg voor hulle oë was ’n persoon se sondes ver- 
gewe saam met die genesing van verlamming. Nou het genade deur Jesus 
Christus gekom—wat getoon was deur die Woord in die vlees wat hulle  
op die plek vergewe en genees het. Die mense was tereg verstom!

Nog ’n merkwaardige genesing

In Markus 7:31-37 vind ons die verslag van nog ’n merkwaardige gene-
sing: “En Hy het weer uit die gebied van Tirus en Sidon vertrek en na die 
see van Galiléa gegaan, deur die gebied van Dekápolis. Toe bring hulle na 
Hom ’n dowe wat swaar praat, en smeek Hom om hom die hande op te lê. 

“En Hy neem hom opsy, weg van die skare, en steek sy vingers in sy ore, 
en spuug en raak sy tong aan; en nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug 
Hy en sê aan hom: Éffata, dit is: Gaan oop! En dadelik het sy ore oopge-
gaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat.

“En Hy het hulle beveel om dit aan niemand te sê nie; maar hoe meer 
Hy hulle dit beveel, hoe meer hulle dit verkondig. En hulle was uitermate 
verslae en het gesê: Hy het alles goed gedoen: die dowes laat Hy hoor en 
die stommes praat.” Dit was duidelik vir hulle moeilik om hul opgewon- 
denheid en verbasing te beteuel.

Hier, soos in die vorige voorbeeld, sien ons dat Jesus bloot genade aan 
die man betoon het. Dit was Syne om te gee, en Hy het dit gegee.

Genesing van ’n gebreklike vrou

In Lukas 13:10-17 vind ons nog ’n wonderlike genesing. Dit het op die 
Sabbat plaasgevind, wat Jesus in konflik gebring het met die godsdienstige 
leraars van daardie tyd wat ernstige beperkings van wat op daardie dag ge- 
doen kon word, opgelê het—ver bo die vereistes van God se wet. Kom ons 
let op wat gebeur het:

“En Hy was besig om op die sabbat in een van die sinagoges te leer. En 
daar was ’n vrou wat ’n gees van krankheid agttien jaar lank gehad het, en 
sy was inmekaargetrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe 
Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos. 

“En Hy het haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan 

en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge, wat verontwaardig 
was dat Jesus op die sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare: Daar 
is ses dae waarop ’n mens behoort te werk; kom dan op dié dae en laat 
julle genees en nie op die sabbatdag nie. 

“Toe antwoord die Here hom en sê: Jou geveinsde, maak elkeen van julle 
nie op die sabbat sy os of esel van die krip los en lei hom weg om hom te 
laat drink nie? Maar hierdie vrou wat ’n dogter van Abraham is, wat die 
Satan—dink daaraan! —agttien jaar lank gebind het, moes sy nie van hier-
die band op die sabbatdag verlos word nie? 

“En toe Hy dit sê, het al sy teëstanders beskaamd geword; en die hele 
skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur Hom gebeur het.” 

’n Aantal dinge is opmerklik oor hierdie genesing, maar veral twee staan 
uit. Een daarvan is dat Jesus hierdie leerbare oomblik gebruik het om die 
soort deernis te betoon wat ons met diegene in sulke hartseer omstandig-
hede moet hê. Nog een is dat, soos in die twee voorbeelde hierbo, die vrou 
nie direk vir genesing gevra het nie. Jesus het ’n persoon in nood gesien en 
gedoen wat binne Sy vermoë was om daardie nood te verlig.

Jesus genees ’n melaatse

Sommige van Jesus se genesings word baie meer onthullend en beteke-
nisvol wanneer ons die historiese en kulturele agtergrond van die gebeure 
verstaan. Een hiervan word gevind in Markus 1:40-45 waar Jesus ’n me- 
laatse genees het.

In daardie dae was melaatsheid as ’n vloek van God beskou as gevolg 
van sonde. Omdat dit ’n aansteeklike siekte was, was melaatses in kwaran-
tyn geplaas en moes buite die kamp woon—weg van dorpe en kontak met 
ander mense. ’n Melaatse moes visueel aandui dat hy die siekte het deur 
geskeurde klere te dra en onversorgde hare te hê, sy mond en onderste deel 
van sy gesig te bedek en uit te roep: “Onrein, onrein!” wanneer hulle naby 
ander mense was (Levitikus 13:45-46).

Melaatsheid was ’n verskriklike siekte, vererger deur die feit dat melaat-
ses beskou was asof hulle iets so boos gedoen het dat God hulle vervloek 
het as straf vir hul sondes.

Godsdienstige leiers het streng reëls ontwikkel om melaatses te verhoed 
om kontak met ander te hê. Melaatses was nie toegelaat om binne twee 
meter van ’n onbesmette persoon te kom nie, sodat besoedeling of besmet-
ting nie versprei word nie. As die wind van ’n melaatse na ander gewaai 
het, moes hy ten minste 100 el (15 meter) wegbly. Dit was nie God se reëls 
nie. Hulle was mensgemaakte reëls wat bygevoeg was by wat God gesê het 
oor die voorkoming van siektes.

Melaatses was so verafsku en verag deur ander dat dit nie lank was nie 
of die melaatses het hulself begin verafsku en verag. Hulle was nie net 
fisies gepynig nie, hulle was ook geestelik geteister. Baie sou waarskyn-
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lik hulself om die lewe gebring het, maar dit sou God se gebod teen moord 
oortree het dus kon hulle nie so ontvlugting vind nie.

As jy ’n melaatse was, moes jy alleen of saam met ander melaatses weg 
van ander mense woon. Jou vel het oop, vloeiende, stinkende sere gehad. 
Niemand kon aan jou raak nie—nie jou man nie, nie jou vrou nie, nie jou 
kinders nie, nie jou ouers nie, nie jou vriende nie—niemand nie. Niemand 

Genade in Aksie: Jesus Christus se Voorbeeld

“Want die Wet is Deur Moses gegee,  
die Genade en die Waarheid het Deur 

Jesus Christus Gekom”

Die	 apostel	 Johannes,	 wat	 ’n	 toegewyde	
Joodse	 Christen	 was,	 het	 beslis	 ver- 

staan	dat	genade	bestaan	het	voordat	Jesus	
Christus	 in	 die	 wêreld	 gekom	 het.	 Hy	 het	
geweet	 dat	 Israel	 se	God	genadig en barm-
hartig	was	 (Eksodus	34:6;	2	Kronieke	30:9;	
Nehemia	9:17,	31;	Psalm	103:8;	116:5;	Joël	
2:13;	 Jona	 4:2).	 Hy	 het	 ook	 geweet	 dat	 die	
wet	wat	God	deur	Moses	gegee	het,	’n	groot	
seën	 was—’n	 gawe	 van	 God	 se	 genade	
(Psalm	 19:8-12;	 119:86,	 127,	 140,	 172;	
Romeine	7:14).

Om	hierdie	 rede	 sou	 Johannes	 self	 skryf	
oor	 die	 noodsaaklikheid	 vir	 Christene	 om	
God	 se	 gebooie	 te	 onderhou,	 in	 gedeeltes	
soos	hierdie:

•	“En	hieraan	weet	ons	dat	ons	Hom	ken:	
as	ons	sy	gebooie	bewaar”	(1	Johannes	2:3).

•	 “Hy	 wat	 sê:	 Ek	 ken	 Hom—en	 sy	 ge- 
booie	 nie	 bewaar	 nie—is	 ’n	 leuenaar	 en	 in	
hom	is	die	waarheid	nie”	(1	Johannes	2:4).

•	“En	wat	ons	ook	al	bid,	ontvang	ons	van	
Hom,	omdat	ons	sy	gebooie	bewaar	en	doen	
wat	 welgevallig	 is	 voor	 Hom”	 (1	 Johannes	
3:22).

•	 “En	 hy	 wat	 sy	 gebooie	 bewaar,	 bly	 in	
Hom,	en	Hy	in	hom”	(1	Johannes	3:24).

•	 “Hieraan	weet	 ons	 dat	 ons	 die	 kinders	
van	God	liefhet:	wanneer	ons	God	liefhet	en	
sy	gebooie	bewaar”	(1	Johannes	5:2).

•	“Want	dit	is	die	liefde	tot	God,	dat	ons	sy	
gebooie	bewaar;	en	sy	gebooie	is	nie	swaar	
nie”	(1	Johannes	5:3).

•	 “En	 dit	 is	 die	 liefde,	 dat	 ons	 wandel	
volgens	sy	gebooie”	(2	Johannes	6).

•	“Salig	is	die	wat	sy	gebooie	doen,	sodat	
hulle	 reg	kan	hê	op	die	boom	van	die	 lewe	 
en	 ingaan	 deur	 die	 poorte	 in	 die	 stad”	 
(Openbaring	22:14).

Johannes	 het	 nooit	 gesê	 of	 geïmpliseer	
dat geen vorm van genade deur Moses 
gekom	 het	 nie.	 Johannes	 het	 verstaan	 dat	
alles wat goed is deur God se genade gekom 
het—insluitend	die	wet	wat	deur	Moses	ge- 
openbaar	 was.	 Trouens,	 Johannes	 het	 ver- 
duidelik	dat	Jesus	die	Woord	was	wat	gedu-
rende	die	Ou-Testamentiese	tydperk	as	God	
namens	 die	 Vader	 opgetree	 het	 (Johannes	
1:1-3,	 14,	 sien	 ook	 “Jesus	 se	 Identiteit:	
Wie	het	die	Wet	Gegee?”	wat	op	bladsy	66	
begin).	Dit	beteken	dat	die	wet	wat	God	deur	
Moses	gegee	het,	gegee	is	deur	die	Een	wat	
Jesus	 Christus	 geword	 het!	 Met	 Sy	 koms	
na	die	aarde	het	Jesus	egter	baie	meer	oor	
hierdie	wet	geopenbaar—Hy	het	die	volheid 
van	 genade	 en	 waarheid	 uitgebeeld	 (sien	
vers	14).

God se wet is aan die mensdom gegee 
vir die mensdom se eie beswil en voordeel 
(Psalm	 94:12;	 112:1).	 Dit	 op	 sigself	 was	
’n	 groot	 seën,	 ’n	 wonderlike	 skenking	 van	
genade	aan	die	mensdom,	vervul	deur	Jesus	
Christus.	(Om	meer	te	wete	te	kom,	versoek	
ons gratis boekie The New Covenant: Does  
it Abolish God’s Law? of laai dit van die 
internet af).

kon jou ooit omhels, jou hand skud of jou op die skouer klop nie. Jy was as 
’n onaantasbare persoon beskou.

Omdat jy afgesny was van kontak met ander mense, kon jy nooit na die 
tempel gaan om versoening vir jou sondes te bied nie, dus was jy vir ewig 
afgesny nie net van ander mense nie, maar ook van God. Jy was basies een 
van die lewende dooies—verag, verwerp, afgesny van die mensdom en ook 
afgesny van God. Jy sou so wees totdat jy gesterf het. Jy was vergete. Jy 
was naamloos en gesigloos. Jy het geen hoop gehad nie. Dit was die despe-
rate situasie van die melaatse man wat na Jesus toe gekom het.

Weereens moet ons verstaan dat hierdie behandeling veel verder gegaan 
het as God se bedoeling met die kwarantynwette. Trouens, die kwaran-
tynwette was deel van God se genade, bedoel om die nasie te beskerm en 
belangrike lesse te leer—en dit was gegee deur die Een wat Jesus geword 
het! Mense kon moeite gedoen het om maniere te vind om steeds met 
melaatses te assosieer, maar dit was net nie gedoen nie.

Ons kyk nou na die storie in Markus 1:40: “En daar kom ’n melaatse na 
Hom toe wat Hom smeek en voor Hom op die knieë val en vir Hom sê: As 
U wil, kan U my reinig.” 

Let op dat die melaatse nie direk gevra het om genees te word nie—hy 
het voor Jesus gekniel en eenvoudig gesê: “As U wil, kan U my reinig.” Hy 
het sy volle geloof uitgespreek dat Jesus hom kon genees.

Lukas, wat ’n geneesheer was, voeg in sy parallelle beskrywing van 
hierdie gebeurtenis die detail by, dat die man “vol van melaatsheid” was 
(Lukas 5:12), wat aandui dat die man ’n baie ernstige geval gehad het en 
moontlik aan die siekte sou sterf. Ongeag, die man se voorkoms moes aak-
lig gewees het.

Toe het Jesus iets ondenkbaars in daardie kultuur gedoen wat enigie-
mand wat dit gesien het, sou geskok het: “En Jesus het vir hom innig jam-
mer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê: Ek 
wil, word gereinig!” (Markus 1:41).

Jesus het die reël geïgnoreer wat minstens twee meter tussen melaatses en  
nie-melaatses vereis het. Hy het Sy hand uitgesteek en aan hierdie man ge- 
raak wat ander as vervloek gesien het. Dit sou almal rondom hulle geskok 
het, want niemand het aan melaatses geraak nie! Maar toe, reg voor hulle 
oë, “het die melaatsheid hom dadelik verlaat, en hy is gereinig” (vers 42).

Die melaatsheid was weg! Dit was in stryd met alles wat die mense wat 
dit aanskou het, sou gedink het en as waar beskou het oor melaatses.

Nadat Jesus die melaatse genees het, het Jesus vir die man gesê om iets 
te doen. “En nadat Hy hom ernstig aangespreek het, stuur Hy hom dadelik 
weg en sê vir hom: Pas op dat jy aan niemand iets vertel nie, maar gaan 
vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging wat Moses voorge-
skryf het, tot ’n getuienis vir hulle” (verse 43-44).

Aangesien die man nou genees was, waarom het Jesus vir die geneesde 
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melaatse gesê om na die priester te gaan en die vereiste offers te gee? Eers- 
tens, omdat dit ’n vereiste van die wet was, wat Jesus gehandhaaf het. Maar 
daar was waarskynlik meer daaraan verbonde, want liggaamlike genesing  
was net ’n deel van wat die man nodig gehad het. Wat hy verder nodig ge- 
had het, was om ten volle as lid van die gemeenskap herstel te word. Die 
genesing alleen sou dit nie bewerkstellig nie. Sonder om amptelik deur ’n 
priester as genees en gereinig verklaar te word, sou die man ’n uitgewor-
pene bly, afgesny van sy familie en gemeenskap (Levitikus 13:1-6).

Jesus het dus hier twee dade van genade teenoor hierdie man verrig: Hy 
het hom nie net genees van ’n aaklige ontsierlike siekte nie, maar Hy het 
ook gesorg dat hy aan die man die manier beklemtoon het hoe om homself 
tot familie, vriende en die gemeenskap in guns te herstel—om nie meer as 
’n vervloekte uitgeworpene beskou te word nie.

Die vrou met bloedvloeiing

Die genesing van die melaatse het parallelle met ’n genesing wat in  
Markus 5 opgeteken is: “En ’n sekere vrou wat twaalf jaar lank bloed- 
vloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gely en al haar besittings 
uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het 
…” (verse 25-26).

Soos met die melaatse, is dit maklik om hieroor te lees en nie regtig te 
begryp wat dit vir die vrou beteken het nie. Wat het dit in die eerste eeu 
beteken? Sy het voortdurend ’n bloedvloei gehad. Dit het beteken dat sy 
onrein en onaantasbaar was (Levitikus 15:25). As sy getroud was, kon haar 
man haar nie aanraak nie, anders sou hy ook onrein wees. As sy kinders 
gehad het, kon hulle ook nie aan haar raak nie en sy ook nie aan hulle nie.

Weereens, hierdie wette wat die Een wat Jesus geword het, as deel van 
God se genade gegee het, was verkeerd toegepas, met seremoniële veront-
reinigings bo die behoefte aan medelye verhef. Die wet het bloot vereis dat 
iemand wat kontak gehad het met iemand met ’n bloedvloei, bad en ’n kort 
tydjie van onreinheid tot sononder afwag. Mense kon maklik en gereeld 
daardie kort onreinheid opgedoen het, ter wille van om tyd saam met die-
gene wat ly te spandeer—of hulle kon dikwels net stappe gedoen het om 
direkte kontak te vermy. Maar lyers was as vervloek en afstootlik beskou 
—en was dus vermy. 

Dit was hierdie vrou se lot in die lewe vir 12 verskriklike lang jare. Mis-
kien het sy daardie hele tydperk geen menslike aanraking gevoel nie. Sy 
was waarskynlik nie omhels, gesoen of vasgehou nie—nie deur haar man 
nie, nie deur haar kinders nie, nie deur familie nie, nie deur vriende nie.  
Sy was onrein en ’n uitgeworpene.

Sy het nie beter geword nie. Sy het al erger geword. Om tot die vernede-
ring by te dra, het sy al die geld wat sy gehad het spandeer op dokters om 
’n kuur vir haar toestand te vind en niks het gewerk nie. Sy was in ’n baie 

donker en desperate plek. Sy was amper sonder hoop.
Haar tragiese omstandighede lyk baie soos dié van die melaatse, wat ook 

hopeloos en sonder die minsaamheid van menslike aanraking was. Maar 
Jesus Christus help die hulpeloses en gee hoop aan die hopeloses.

Sy “het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy 
kleed aangeraak; want sy het gesê: As ek maar sy klere kan aanraak, sal 
ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, 
en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was” 
(verse 27-29). 

Dit is verstommend! Sy het Jesus se kleed aangeraak en dadelik gevoel 
dat sy genees was. Miskien was dit soos ’n skok van elektrisiteit wat deur 
haar gegaan het. Maar sy was nie die enigste een wat dit aangevoel het 
nie—Jesus het dit ook gevoel.

“En dadelik toe Jesus in Homself die krag gewaarword wat van Hom 
uitgegaan het, draai Hy Hom om onder die skare en sê: Wie het my klere 
aangeraak? 

“En sy dissipels antwoord Hom: U sien dat die skare U verdring, en 
U sê: Wie het My aangeraak? Toe kyk Hy rond om haar te sien wat dit 
gedoen het. 

 “Die vrou, wat gevrees en gebeef het omdat sy wis wat met haar gebeur 
het, kom toe en val voor Hom neer en vertel Hom die hele waarheid. En 
Hy sê vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees 
van jou kwaal genees” (verse 30-34).

Weereens sien ons ’n merkwaardige verhaal van God se krag en genade 
wat aan die werk was in die lewe van Jesus Christus! 

Jesus se besorgdheid oor kinders

Die Evangelies beskryf hoe Jesus Homself dikwels met die behoeftes 
van ander bemoei het. In Sy tyd was kinders tereg as ’n seën van God be- 
skou (Psalm 127:3-5), maar is soms oor die hoof gesien wanneer dit by  
volwasse sake soos geestelike besprekings gekom het.

Jesus het egter uit Sy pad gegaan om besorgdheid aan selfs baie jong 
kinders te betoon. Ons vind dit opgeteken in Markus 10:13-16: “En hulle 
het kindertjies na Hom gebring, dat Hy hulle kon aanraak; en die dissipels 
het die wat hulle gebring het, bestraf. 

Maar toe Jesus dit sien, het Hy hulle dit baie kwalik geneem en vir hulle 
gesê: Laat die kindertjies na My toe kom en verhinder hulle nie, want aan 
sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar Ek sê vir julle, elkeen 
wat die koninkryk van God nie soos ’n kindjie ontvang nie, sal daar nooit 
ingaan nie. En Hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en 
hulle geseën.” 

Jesus was ten volle toegewy aan en betrokke by die belangrikste sending 
in die geskiedenis van die mensdom. Maar wat het Hy gedoen toe ouers 
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Vir Jesus Christus was niemand te klein of te onbelangrik vir Sy tyd 
nie—selfs nie die jongste en kleinste mens nie. Hy sou hulle ook met 
genade en besorgdheid behandel, net soos Hy alle ander behandel het.

hulle kindertjies na Hom toe gebring het? Hy het tyd uit Sy dag geneem 
om nie net aandag aan hulle te gee nie, maar om hulle te “seën”—om God 
vir Sy seën oor hulle te vra.

Genade in Aksie: Jesus Christus se Voorbeeld

Gered Deur God se Genade: Maria se Storie

Baie is nie bewus daarvan dat die woorde 
wat	in	die	Bybel	as	“verlos”	en	“verlosser”	

vertaal	word,	na	meer	as	uiteindelike	verlossing	
in	die	geestelike	sin	kan	verwys	nie.	Die	oor-
spronklike	Hebreeuse	en	Griekse	terme	(en	hul	
variasies)	het	ook	konnotasies	van	“redding”	en	
“verlossing”—om	in	’n	onmiddellike	sin	te	red,	
om	uit	 gevaarlike	 of	 hopelose	 omstandighede	
of situasies te red.

Beide	God	die	Vader	en	Jesus	Christus	word	
in	 die	 Bybel	 ons	 Verlosser	 genoem,	 en	 met	
reg. Ons kan nie God se gawe van verlossing 
uit	genade	sonder	Hulle	ontvang	nie.	Maar	ons	
moet	ook	in	ag	neem	dat	hulle	ons	Redders	en	
Verlossers	is	uit	hopelose	situasies	gedurende	
hierdie	lewe.

Soms moet ons gered en verlos word uit 
desperate	situasies	voordat	ons	vorentoe	kan	
beweeg	op	die	pad	na	God	se	geestelike	red-
ding. Ons kom ’n aantal sulke individue in die 
Bybel	teë.

’n Vrou wat dringend redding  
nodig het

Miriam,	 ’n	 Joodse	 vrou	 wat	 in	 die	 eerste	
eeu	geleef	het,	was	so	 iemand.	Sy	 is	vandag	
beter aan ons bekend as Maria Magdalena en 
het	in	die	klein	vissersdorpie	Magdala	aan	die	
kus	 van	 die	 See	 van	 Galilea	 gewoon,	 sowat	
agt	kilometer	se	stap	vanaf	Kapernaum,	waar	
Jesus	 Christus	 gewoon	 het	 nadat	 Hy	 van	
Nasaret	af	verhuis	het.

Ons	 weet	 min	 van	 haar	 agtergrond.	 Ons	
weet	 nie	 wat	 haar	 ouderdom	 was	 nie,	 ons	
weet	nie	of	sy	getroud	of	enkellopend	was	nie,	
ons	weet	nie	of	sy	kinders	gehad	het	nie,	ons	
weet	nie	wat	uiteindelik	met	haar	gebeur	het	
nie. Maar ons weet wel dat sy dringend gered 
moes word.

Maria,	 soos	 u	 sal	 sien,	 was	 deur sewe 

demone besete	(Markus	16:9;	Lukas	8:2).
Vandag in ons sogenaamde verligte era is 

dit maklik om demoniese invloed en besetting 
af te maak as ’n soort bygeloof of misverstand 
van	geestesongesteldheid	wat	in	mites	gewor-
tel	is.	Maar	die	Bybel	is	beslis	oor	die	bestaan	
van	 ’n	 baie	 werklike	 geesteswêreld	 wat	 ons	
eie	parallel	en	oorvleuel,	en	bewoon	word	deur	
bose,	 gevalle	 opstandige	 engele—die	 hoof	
hiervan	is	Satan	die	duiwel.

Soms,	 soos	 die	 Skrif	 toon,	 kan	 demone	
mense	beset—wat	lei	tot	bisarre,	onvoorspel-
bare,	 gevaarlike	 en	 dikwels	 selfvernietigende	
gedrag.	 Hoe	 was	 Maria	 se	 lewe	 in	 hierdie	
toestand?	Die	besonderhede	word	nie	vir	ons	
gegee	nie,	maar	 onder	die	beste	omstandig-
hede	moes	 dit	 ’n	 soort	 lewende	 hel	 gewees	
het.	Ons	praat	soms	van	die	lewens	van	alge-
meen onstabiele mense vandag met frases 
soos	“’n	treinwrak”	of	“’n	ramp	wat	wag	om	te	
gebeur.”	Dit	was	ongetwyfeld	haar	lewe.

Demoonbesetenheid	 maak	 ’n	 persoon	 ge- 
vaarlik,	 bedrieglik	 en	moeilik	 op	maniere	wat	
die	gemiddelde	persoon	nie	kan	begin	om	 te	 
begryp	 nie.	 Dit	 is	 duidelik	 in	 Bybelse	 voor-
beelde	 waar	 individue	 wat	 deur	 demone	 be- 
sete	 was,	 hulself	 vermink	 het,	 hulself	 in	 die	
vuur	 gegooi	 het,	 hul	 klere	 uitgetrek	 het,	 na	
willekeur	 gegil	 en	 geskree	 het	 en	 in	 grafte	
tussen	 dooie,	 verrottende	 liggame	 gewoon	
het.	Die	prentjie	is	verstaanbaar	donker,	want	
sulke	 mense	 is	 nie	 meer	 in	 beheer	 van	 hul	
lewens	en	optrede	nie.	Meer	as	enigiets	moet	
hulle	gered	word!

’n Kragtige redding en die dankbare 
reaksie

Die	Bybel	 sê	 nie	 vir	 ons	wanneer,	waar	 of	
hoe	 nie,	 maar	 Maria	 was	 gered.	 Jesus	 het	
in	 die	 dorpe	 en	 sinagoges	 rondom	 Galilea	

onderrig	 gegee	 en	 genees,	
insluitend die uitdryf van 
demone.	 Hy	 het	 ongetwyfeld	
Magdala besoek en mense 
van	Magdala	 het	 ongetwyfeld	
die	kort	stappie	na	Kapernaum	
gemaak	om	Hom	te	hoor	 leer	
en	om	genees	te	word.	Iewers	
gedurende	 daardie	 tyd	 het	
Maria	 die	 demoniese,	 “Maria	
…	 uit	 wie	 Hy	 sewe	 duiwels	
uitgedryf	 het”	 (Markus	 16:9;	
Lukas	8:2)	geword.

Jesus	was	’n	lewende	voor-
beeld van genade in aksie 
en	 in	 daardie	 genade	 het	 Hy	
eers	Maria	se	Redder	geword	
en	 daarna	 haar	 Verlosser	 in	
die	 uiteindelike	 sin.	 In	 haar	
dankbare	 toewyding	 het	 sy	
een van Sy mees toegewyde 
en	 lojale	 volgelinge	 geword.	
Let	op	wat	die	Evangelies	ons	
oor	haar	vertel:

•	Sy	was	deel	van	die	groep	
wat	 Jesus	 van	 plek	 tot	 plek	
gevolg	het,	wat	haar	en	verskeie	ander	vroue	
ingesluit	het	wat	“Hom	almal	met	hulle	besit-
tings	gedien	het”	(Lukas	8:3).

•	Getrou	tot	die	einde	toe,	was	sy	’n	getuie	
van	 Jesus	 se	 kruisiging	 en	 begrafnis	 nadat	
meeste	 van	 Jesus	 se	manlike	 dissipels	 Hom	
verlaat	en	gevlug	het	(Matteus	27:55-61).

•	 Nadat	 Jesus	 se	 liggaam	 begrawe	 was,	
was	 sy	 een	 van	 die	 vroue	 wat	 speserye	 ge- 
koop	en	voorberei	het	om	Sy	 liggaam	 te	salf	
(Markus	16:1).

•	 Sy	 en	 ’n	 paar	 ander	 vroue	 was	 die	 
eerste	wat	na	die	graf	gekom	het,	waar	hulle	
gesien	het	die	klip	was	weggerol	en	 ’n	engel	
het	 vir	 hulle	 gesê	 om	 vir	 die	 ander	 dissipels	 
te	 gaan	 vertel	 dat	 Jesus	 uit	 die	 dood	 opge-

staan	het	(verse	2-7).
•	Sy	het	hierdie	dramatiese	

nuus	 aan	 die	 ander	 vertel,	
maar	hulle	het	haar	nie	geglo	
nie	(Lukas	24:9-11).

•	 Sy	 was	 die	 eerste	 van	
Jesus	 se	 volgelinge	 aan	 wie	
Hy	verskyn	het	ná	Sy	opstan-
ding	 uit	 die	 dood	 (Markus	
16:9;	Johannes	20:11-17).

Van die baie individue wat 
ons	 in	die	Evangelies	teëkom,	
is Maria een van die min van 
wie niks negatiefs geskryf 
was	nie—behalwe	die	feit	dat	
Jesus	 op	 ’n	 tyd	 sewe	 de- 
mone	 uit	 haar	 uitgedryf	 het.	
Maar selfs dit word eenvoudig 
gestel	 as	 ’n	 manier	 om	 haar	
te onderskei van die verskeie 
ander vroue genaamd Maria in 
die	Evangelieverslae.	Dit	 is	op	
geen	manier	 bedoel	 om	 haar	
karakter in twyfel te trek nie.

In	 die	 verhaal	 van	 Maria	
sien ons ’n wonderlike voor-

beeld	van	die	werking	van	genade.	Deur	om- 
standighede	 buite	 haar	 beheer	 was	 sy	 in	 ’n	
haglike	en	desperate	plek.	Jesus	het	dit	erken	
en	haar	verlos	van	daardie	demoniese	besit	en	
invloed,	in	’n	liefdevolle	daad	van	barmhartig-
heid	en	genade.

In	haar	dankbaarheid	het	 sy	 ’n	 toegewyde	
volgeling	 geword	 van	 haar	 Verlosser	 wat	 sy	
as	haar	geestelike	Verlosser,	Meester	en	Here	
leer	ken	het.	Gevolglik	hou	die	Evangelieskry-
wers	 haar	 voor	 as	 ’n	 rolmodel	 vir	 alle	 ander	
wat ontvangers van God se genadegawe is. 
Ons	 behoort	 ook	 toegewyde	 volgelinge	 te	
wees,	wat	ons	lewens	daaraan	toewy	om	die	
Gewer	van	soveel	goed	aan	ons,	te	dien—net	
soos	Maria	gedoen	het!St
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Maria van Magdala, 
algemeen bekend as 
Maria Magdalena, was 
deur Jesus Christus 
gered toe Hy sewe 
demone uit haar 
gedryf het en haar ’n 
normale lewe gegee 
het. Haar verhaal is ’n 
kragtige voorbeeld van 
God se genade en hoe 
Hy mense uit hopelose 
situasies kan red. 
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Voeding van die menigte

Terwyl baie van Christus se wonderwerke op enkelinge was, soos in 
dié wat hierbo genoem is, het dit in sommige gevalle duisende op ’n slag 
geraak. Dit was die voeding van die menigte, ’n wonderwerk wat Jesus 
twee keer gedoen het. (Ter wille van akkuraatheid let ons daarop dat Jesus 
gesê het dat die wonderwerke deur Hom gedoen is en het God die Vader 
die eer gegee deur in Johannes 5:30 te sê: “Ek kan uit Myself niks doen 
nie,” en in Johannes 14:10, “die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.” 
Tog is dit gepas om te praat van Jesus wat wonderwerke doen, aangesien 
die Skrif self sê dat Hy verskeie mense genees het.)

Ons vind die eerste voorbeeld van kos vir duisende in Markus 6. Toe 
Jesus en die apostels die druk van die menigte wat Hom volg, ervaar het, 
het hulle na ’n “verlate plek” vertrek vir ’n rustige tyd alleen (verse 31-32). 
Die verhaal begin dan in verse 34-44 wanneer die skare Hom inhaal:

“En toe Jesus uitklim, sien Hy ’n groot menigte, en Hy het vir hulle innig  
jammer gevoel, omdat hulle soos skape sonder herder was; en Hy het hulle 
baie dinge begin leer.”

Let hier op wat Jesus motiveer. Alhoewel Hy weggeglip het na ’n verlate 
gebied vir broodnodige rus en privaatheid, het Hy, toe die skare hulle inge-
haal het, “vir hulle innig jammer gevoel.” Hy was ’n natuurlike deernis-
volle en empatiese persoon.

“En toe dit reeds laat geword het, kom sy dissipels na Hom en sê: Die 
plek is verlate en dit is reeds laat. Stuur hulle weg, sodat hulle na die bui-
tewyke en dorpe rondom kan gaan om brood vir hulleself te koop, want 
hulle het niks om te eet nie. 

“Maar Hy antwoord en sê vir hulle: Gee julle aan hulle iets om te eet. 
En hulle sê vir Hom: Moet ons gaan en vir twee honderd pennings brood 
koop en aan hulle gee om te eet?” 

Tweehonderd pennings was meer as ’n halfjaar se loon, so dit was ’n 
groot skare om te voed—so groot dat dit die ekwivalent van duisende rande  
sou verg! Boonop was dit nou laat in die dag en dit sou tyd geneem het vir 
die apostels of die skare om na nabygeleë dorpe te versprei om genoeg kos 
te kry om te eet—as dit selfs op hierdie laat uur moontlik was.

“En Hy sê vir hulle: Hoeveel brode het julle? Gaan kyk. En toe hulle dit 
te wete gekom het, sê hulle: Vyf, en twee visse.

“En Hy het hulle beveel om almal klompies-klompies op die groen gras 
te laat sit. En hulle het gaan sit in groepe van honderd en van vyftig. Hy 
neem toe die vyf brode en die twee visse, kyk op na die hemel en dank; en 
Hy breek die brode en gee dit aan sy dissipels om dit aan hulle voor te sit. 
Ook die twee visse het Hy onder almal verdeel. 

“En almal het geëet en versadig geword; en hulle het van die brokstukke 
twaalf mandjies vol opgetel, en van die visse. En die wat van die brood 
geëet het, was omtrent vyf duisend manne.” 

Van vyf brode en twee visse het Jesus ongeveer 5,000 mans gevoed—
vrouens en kinders nie ingereken nie (Matteus 14:21), wat die skare moont- 
lik by ongeveer 15,000 mense gebring het. Om niks te mors nie, het hulle 
12 mandjies met oorskiet ingesamel!

Wat was ’n groot deel van Christus se motivering vir hierdie ongeloof-
like wonderwerk van vrygewigheid en besorgdheid? Hy het vir diegene wat 
vergader het “innig jammer gevoel.” Hy het opreg en diep vir ander omge-
gee. Hy was nie bereid om iemand honger vir die nag te sien weggaan nie.

Dit word nog dieper uitgedruk in ’n amperse herhaling van die wonder-
werk in Markus 8. Daar sê Markus in verse 1-3: “In dié dae toe daar ’n 
baie groot menigte was en hulle niks gehad het om te eet nie, het Jesus sy 
dissipels na Hom geroep en vir hulle gesê: Ek voel innig jammer vir die 
skare, omdat hulle al drie dae by My bly en niks het om te eet nie. En as 
Ek hulle honger huis toe stuur, sal hulle op die pad beswyk, want sommige 
van hulle kom van ver.” 

Soos voorheen word Hy deur deernis gemotiveer omdat Hy werklik vir 
mense omgee. Die hele tyd wys Hy Sy en die Vader se sorg deur groot ge- 
talle mense te genees en te onderrig, maar Hy merk ook iets op—Hy sien 
dat hulle honger is. Daarom vermeerder Hy weer ’n paar brode en visse 
om die skare te voed, hierdie keer ongeveer 4,000 mans (verse 4-9)—weer-
eens, nie die vroue en kinders ingesluit nie (Matteus 15:38).

So sien ons weer God se sorg en genade in aksie, verpersoonlik in die 
lewe en optrede van Jesus Christus, die Seun van God.

Jesus wek ’n weduwee se seun op

Jesus Christus se deernis het gelei tot ander dade van genade, goedheid 
en liefde—insluitend om mense uit die dood op te wek! Ons het ’n voor-
beeld hiervan in Lukas 7:11-17:

“En die dag daarna was Hy op weg na ’n stad met die naam van Nain; 
en baie van sy dissipels en ’n groot menigte het saam met Hom gegaan. 
En toe Hy naby die poort van die stad kom, word daar net ’n dooie uitge-
dra, die enigste seun van sy moeder, en sy was ’n weduwee; en ’n groot 
menigte van die stad was by haar. 

“En toe die Here haar sien, het Hy innig jammer vir haar gevoel en vir 
haar gesê: Moenie ween nie! En Hy het nader gegaan en die baar aangeraak.  
Daarop staan die draers stil. En Hy sê: Jongman, Ek sê vir jou, staan op! 

“En die dooie het regop gaan sit en begin praat; en Hy het hom aan sy 
moeder teruggegee. En vrees het almal aangegryp terwyl hulle God ver-
heerlik en sê: ’n Groot profeet het onder ons opgestaan; en: God het sy 
volk besoek. En hierdie woord aangaande Hom het uitgegaan in die hele 
Judéa en in die hele omtrek.” 

Hier het ons weer ’n dramatiese wonderwerk waar Jesus nie eers gevra 
was om een te doen nie. Soos Lukas opteken, is Jesus en baie van Sy vol-
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’n Gelykenis wat die Omvang  
van God se Genade Toon

Soos	 ons	 herhaaldelik	 in	 die	 omvattende	
hoofstuk	 sien,	 het	 Jesus	 telkens	 God	 se	

genade	 geïllustreer	 deur	 wat	 Hy	 gedoen	 het	
terwyl	Hy	op	aarde	was.	Die	Evangelies	is	gevul	
met	baie	ander	sulke	voorbeelde.	Maar	Jesus	
het	 ook	 ’n	 merkwaardige	 verhaal	 vertel	 wat	
die omvang van God se genade teenoor ons 
illustreer.	 Algemeen	 bekend	 as	 die	 gelykenis	
van	die	verlore	seun,	word	dit	gevind	in	Lukas	
15:11-32.

Jesus	 het	 begin:	 “’n	Man	 het	 twee	 seuns	
gehad.	En	die	jongste	van	hulle	het	vir	sy	vader	
gesê:	Vader,	gee	my	die	deel	van	die	eiendom	
wat	 my	 toekom.	 En	 hy	 het	 die	 goed	 tussen	
hulle	verdeel.”

In	die	kultuur	van	daardie	dag	sou	dit	uiters	
beledigend	gewees	het	vir	’n	seun	om	sy	pa	so	
te	behandel.	Om	vir	’n	mens	se	erfporsie	te	vra	
terwyl	 die	 vader	 nog	 geleef	 het,	 het	 beteken	
dat	 die	 vader	 verwerp	 word—in	 werklikheid	
gewens	 hy	 was	 dood	 en	 uit	 die	 prentjie.	 Dit	
was	feitlik	ongehoord	vir	enigiemand	om	sy	pa	
op	hierdie	manier	oneer	aan	 te	doen.	Hierdie	
illustrasie	 sou	 vir	 Jesus	 se	 gehoor	 skokkend	
gewees	het,	wat	hulle	daartoe	sou	lei	om	met	
aandag te luister.

Hy	het	voortgegaan:	“En	nie	baie	dae	daar- 
na	 nie	 het	 die	 jongste	 seun	 alles	 bymekaar-
gemaak	en	weggereis	na	’n	ver	land.	En	daar	
het	hy	sy	eiendom	verkwis	deur	 losbandig	 te	
lewe”—’n	roekelose	en	wilde	leefstyl.

Vir	Jesus	se	Galilese	Joodse	gehoor	sou	die	
ver land en ’n ander faktor wat ons binnekort 
sal	 opmerk,	 hulle	 aan	 die	 heidense	 gebied	
oos	 van	 die	 See	 van	 Galilea,	 die	 area	 van	
die	 Dekapolis	 waar	 die	 Grieke	 ’n	 paar	 eeue	
vroeër	 ’n	 aantal	 stede	 gestig	 het,	 laat	 dink	
het.	Die	kultuur	daar	was	volkome	heidens	en	
sondig,	gekenmerk	deur	afgodery	en	seksuele	
sondes	 van	 alle	 soorte.	 In	wese	 het	 die	 jong	
seun	 weggegaan	 en	 sy	 erfporsie	 op	 wyn,	
vroue	en	’n	wilde	lewe	vermors.	In	’n	moderne	
ekwivalent	gaan	hy	dalk	na	Sun	City	en	blaas	

honderde	duisende	 rande	op	dobbel,	meisies	
en	partytjies.

Hierdie	 verhaal	 is	 nogal	 aangrypend,	want	
wié	 simboliseer	 die	 vader	 in	 hierdie	 verhaal?	
God die Vader,	natuurlik.	En	wie	is	die	verlore	
seun?	Dit	 is	elkeen van ons,	 diegene	wat	op	
’n stadium in die lewe vasbeslote was om ons 

eie	 pad,	 apart	 van	 God,	 te	 gaan.	 Die	 vader	
in	 die	 gelykenis,	 wat	 God	 verteenwoordig,	 is	
heeltemal	hartgebroke	en	treur	oor	die	dwase	
optrede	van	sy	kind.	Maar	hy	weet	hy	kan	nie	
die	seun	se	lewe	vir	hom	lei	of	hom	dwing	om	
van	plan	te	verander	nie.

Terug	 na	 die	 gelykenis:	 “En	 toe	 hy	 alles	
deurgebring	het,	kom	daar	’n	swaar	hongers-
nood	in	daardie	 land,	en	hy	het	begin	gebrek	
ly.	Toe	het	hy	hom	by	een	van	die	burgers	van	
daardie	land	gaan	voeg.	En	dié	het	hom	in	sy	
veld	gestuur	om	varke	op	te	pas.”

Dit	 is	 hoe	 ons	 weet	 dat	 die	 seun	 na	 ’n	
heidense	 gebied	 gegaan	 het,	 want	 hy	 voer	
uiteindelik	 varke—wat	 gewoonlik	 vir	 voedsel	

en	ook	vir	offers	by	die	baie	heidense	tempels	
grootgemaak	 was.	 Die	 seun	 het	 ’n	 laagte-
punt	 bereik.	 Nadat	 die	 geld	 van	 sy	 erfporsie	
opgeraak	 het,	 het	 sy	 nuutgevonde	 vriende	
ook	 opgeraak.	Nou	 het	 hy	 niks	 nie.	Die	 geld	
is	weg,	die	vriende	is	weg,	die	pret	is	weg	en	
die	partytjie	is	verby.	Die	werklikheid	het	inge-
tree—hy	is	honger	en	die	enigste	werk	wat	hy	
kan	 kry,	 is	 om	 die	 varke	 in	 hierdie	 heidense	
land te voer.

Hy	was	so	desperaat	dat	wat	hy	vir	die	varke	
gevoer	het,	goed	begin	lyk	het:	“En	hy	het	ver-
lang	om	sy	maag	te	vul	met	die	peule	wat	die	
varke	eet,	en	niemand	het	dit	aan	hom	gegee	
nie.	Maar	hy	het	tot	homself	gekom	en	gesê:	
Hoe	baie	huurlinge	van	my	vader	het	oorvloed	
van	brood,	en	ek	vergaan	van	honger!”	

Hier	 is	 die	 sleutel—toe	 hy	 “tot	 homself	
gekom	het.”	Hy	was	verlore	en	nou	begin	hy	
tot	sy	sinne	kom.	Hy	besef	dat	sy	pa	se	huur-
arbeiders	beter	af	was	as	hy	en	daarom	neem	
hy	’n	lewensveranderende	besluit.

“Ek	sal	opstaan	en	na	my	vader	gaan,	en	ek	
sal	vir	hom	sê:	Vader,	ek	het	gesondig	teen	die	
hemel	en	voor	u,	en	ek	is	nie	meer	werd	om	u	
seun	genoem	te	word	nie;	maak	my	soos	een	
van	u	huurlinge.”	

Hy	 erken	 dat	 hy	 gesondig	 het,	 beide	 teen	
God	 sowel	 as	 teen	 sy	 eie	 vader.	 Hy	weet	 hy	
het	 alle	 aanspraak	 en	 regte	 verloor	 om	 ’n	
seun genoem te word of om enige erfenis te 
ontvang—hy	 het	 dit	 lank	 gelede	 prysgegee.	
Nou	wil	hy	net	as	bediende	werk,	wat	beter	is	
as	wat	hy	dit	nou	het.

“En	 hy	 het	 opgestaan	 en	 na	 sy	 vader	 ge- 
gaan.	 En	 toe	 hy	 nog	 ver	 was,	 het sy vader 
hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en 
gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen.”	

Die	vader,	wat	God	self	voorstel,	het	die	pad	
afgekyk,	 gehoop	 en	 gewag	 dat	 hierdie	 seun	
eendag	sal	terugkom	en	nou	sien	hy	hom	van	
ver af kom en hy hardloop na sy langverlore 
seun en oorlaai hom met toegeneentheid en 
liefde!	Dit	is	nog	voordat	die	seun	die	hele	pad	
terug	 geloop	 het	 en	 sy	 geoefende	 toespraak	
gelewer	het.

“En	die	seun	sê	vir	hom:	Vader,	ek	het	ge- 

sondig	teen	die	hemel	en	voor	u	en	ek	 is	nie	
meer	werd	om	u	seun	genoem	te	word	nie.”	

Die	 pa	 wou	 egter	 niks	 daarvan	 hoor	 nie.	
“Maar	die	 vader	 sê	 vir	 sy	diensknegte:	Bring	
die	beste	kleed	en	trek	hom	dit	aan,	en	gee	’n	
ring	vir	sy	hand	en	skoene	vir	sy	voete.”	

Die	kleed	en	ring	was	simbole	om	terug	in	
die	gesin	as	’n	seun	aanvaar	te	word.	Hy	was	
nie	 teruggeneem	 as	 ’n	 dienskneg	 nie—die	
beste	wat	hy	redelikerwys	kon	verwag	het,	en	
waarskynlik	 nie	 eers	 dit	 nie—maar	 weer	 as	
’n volle seun.

“En	bring	die	vetgemaakte	kalf	en	slag	dit,	
en	 laat	 ons	 eet	 en	 vrolik	wees.	Want	 hierdie	
seun	van	my	was	dood	en	het	weer	lewendig	
geword;	 en	 hy	 was	 verlore	 en	 is	 gevind.	 En	
hulle	het	begin	vrolik	word.”

Die	primêre	les	van	hierdie	gelykenis	is	dat	
ons God ’n liefdevolle Vader is wat nie moed 
opgee	met	Sy	kinders	nie.	Selfs	wanneer	ons	
Hom	 verwerp	 en	 ons	 rug	 op	 Hom	 draai,	 het	 
Hy	 ons	 steeds	 lief	 en	 wil	 Hy	 bitter	 graag	 hê	 
dat	ons	na	Hom	moet	terugkeer.

Hy	sal	ons	egter	nie	dwing	om	na	Hom	terug	
te	 keer	 nie,	 aangesien	 Hy	 ons	 vryheid	 van	
keuse	 gegee	 het.	 Almal	 van	 ons	moet	 soms	
die gevolge van ons foute ervaar om te groei 
in	wysheid,	om	liefde	te	leer	en	al	God	se	weë	
bo	dié	weë	wat	vir	ons	reg	lyk.

Wanneer ons ons wel	 tot	 God	 wend—
ongeag	die	 erns	 van	 ons	 sondes	en	 foute— 
is	Hy	daar	om	sy	arms	figuurlik	om	ons	te	gooi,	
ons	 met	 liefde	 en	 toegeneentheid	 te	 oorlaai	
en ons by Sy familie te verwelkom. Dit is ’n 
treffende pragtige prentjie van Sy liefde vir ons!

Hier	 is	 ook	 nog	 ’n	 les.	Die	 gelykenis	 gaan	
voort	om	die	heel	verskillende	reaksie	van	die	
ander seun te beskryf wat getrou was en nooit 
weg	gegaan	het	nie.	Die	ander	seun	erken	nie	
eers	 sy	 eie	 broer	 nie.	 Vir	 die	 vader	 noem	hy	
hom	“hierdie	seun	van	u.”	Hy	aanvaar	nie	sy	
eie	broer	terug	nie,	maar	verwerp	hom,	neem	
hom	kwalik	en	is	kwaad	oor	sy	pa	se	liefde	vir	
sy	broer	wat	nou	teruggekeer	het.

Die	vader	antwoord	saggeaard:	“Kind,	jy	is	
altyd	by	my,	 en	al	wat	myne	 is,	 is	 joue.	Ons	
moet	 tog	 vrolik	 en	 bly	 wees,	 want	 hierdie	Pr
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Die gelykenis van die verlore seun 
illustreer die liefde wat God vir al Sy 
kinders het, selfs diegene wat Hom 
onwys verwerp.
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gelinge op die punt om die stad binne te gaan wanneer hulle ’n begrafnis-
stoet ontmoet wat die enigste seun van ’n weduwee gedra het. Jesus het 
medelye gehad met die vrou wat haar seun verloor het, die optog gestop en 
die seun ter plaatse lewend gemaak—sonder om gevra te word.

Hy het God se genade getoon deur onverwags lewe aan die vrou se seun 
te gee—net soos Hy sy profeet Elisa eeue vroeër op amper dieselfde plek 
laat doen het (2 Konings 4:8-37), en voor dit, Elia (1 Konings 17:17-24). Dit 
was veral belangrik vir ’n weduwee in hierdie kultuur, aangesien daar van 
haar enigste seun verwag sou word om vir haar op haar oudag te versorg. 
Jesus het dit geweet en vir haar ’n dubbele seën gegee—om haar op daar-
die oomblik te seën deur haar seun terug te gee en haar in die toekoms te 
seën deur die seun op te wek wat vir haar sou sorg in haar latere jare.

Die vrou wat in owerspel betrap was

Baie keer het Jesus se vyande Hom probeer vastrek en beskuldig, selfs 
wanneer dit by sake van vergifnis en barmhartigheid gekom het. Ons vind 
’n treffende voorbeeld hiervan in Johannes 8:2-11:

“En vroeg in die môre het Hy weer in die tempel gegaan, en al die mense  
het na Hom gekom, en Hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes  
en die Fariseërs het ’n vrou wat in egbreuk betrap was, na Hom gebring. 
En toe hulle haar tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir Hom: Meester, 
hierdie vrou is op ’n daad van egbreuk betrap; en Moses het ons in die wet 
bevel gegee om sulke vroue te stenig; maar U, wat sê U? 

“En dit het hulle gesê om Hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om 
Hom te beskuldig; maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond  
geskrywe. Maar toe hulle aanhou om Hom te vra, het Hy Hom opgerig en 
vir hulle gesê: Laat dié een van julle wat sonder sonde is, die eerste ’n klip 
op haar gooi. En weer het Hy neergebuk en op die grond geskrywe.” 

Hulle het probeer om Jesus vas te trek en te diskrediteer, maar Hy het 
die tafels op hulle gedraai, wat veroorsaak het dat hulle deur hul eie ge- 
wete skuldig bevind was.

“En toe hulle dit hoor, het hulle, deur hul gewete bestraf, een vir een 
weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe; en Jesus het alleen agter-
gebly, en die vrou wat daar tussen hulle in gestaan het. En toe Jesus Hom 
oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is 
daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? 

“En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroor-

deel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie.” 
Die vrou het die dood deur steniging net vrygespring en sy het dit geweet.  

Sy was in haar sonde gevang en was duidelik skuldig. Sy het die straf ver- 
dien wat die wet vereis het. Dit sou waarskynlik uitgevoer gewees het be- 
halwe vir God se reddende genade deur die ingryping van Jesus Christus.

Jesus het self die oordeel oor egbreuk in die Ou Testament gegee. Maar 
hierdie situasie was ’n totale bespotting, met diegene wat skuldig was inge-
volge die wet, wat “geregtigheid” sou uitmeet. Jesus het hulle planne in die 
wiele gery en daar was geen getuies oor vir ’n skuldigbevinding nie en so- 
doende was hierdie vrou se lewe gered. Maar Jesus het ook die gesag om 
te oordeel van die Vader gehad (Johannes 5:22) en die mag om sondes te 
vergewe—en Hy het God se genade uitgespreek. Trouens, Hy sou binne-
kort die straf wat sy verdien het, op Homself neem.

Het hierdie vrou se storie iets met ons te doen? Dit het wel, want haar 
storie is ons storie. Elkeen van ons was ook ’n sondaar, gevang in ons 
skuld en sondes. Ons het dieselfde doodstraf verdien. Maar Jesus het inge-
tree en vir ons deur Sy dade gesê: “Ek veroordeel jou ook nie. Gaan en 
sondig nie meer nie.” Jesus het Sy lewe vir ons gegee sodat ons vergewe, 
en daardie verskriklike straf verwyder kan word—en dan op die regte 
manier lewe!

Leer genade uit Jesus Christus se voorbeeld

Soos ons gesien het, wys die Evangelies herhaaldelik dat Jesus Christus 
’n voorbeeld is van genade in Sy denke, optrede en lering. Ons moedig u 
aan om gereeld die Evangelies te lees om meer uit Sy voorbeeld te leer.

As ons God se genade behoorlik wil toon deur ander te dien soos Petrus 
ons vermaan om te doen (1 Petrus 4:10), is dit die soort deernis, barmhar-
tigheid en liefde wat ons voortdurend in ons lewens moet toon.

As ons sou opsom wat ons in hierdie hoofstuk gesien het, kan ons sê dat 
genade juis die aard en karakter van God is, wat Hy van ons verwag om 
in ons lewens te toon.

Jesus Christus is die perfekte voorbeeld van hierdie genade in aksie. 
Mag ons almal Sy voorbeeld in alle opsigte volg!

broer	van	jou	was	dood	en	het	weer	lewendig	
geword,	en	hy	was	verlore	en	is	gevind.”

Dit	is	ook	’n	baie	goeie	les	vir	ons.	Niemand	
moet	 soos	 hierdie	 ander	 seun	 optree	 nie,	
gereed	om	die	eerste	klip	 te	gooi	na	 iemand	

wat	ons	as	’n	sondaar	beskou,	maar	ons	moet	
hulle	 eerder	 liefhê	 soos	 God	 hulle	 liefhet	 en	
ons	moet	 verheug	wees	wanneer	 ’n	 persoon	
hom	 tot	God	wend.	 Let	 egter	 daarop	 dat	 die	
vader	ook	genadig	is	teenoor	hierdie	ontstelde	

seun	deur	na	hom	toe	uit	te	gaan,	saggeaard	
met	hom	te	wees,	hom	van	seën	te	verseker	
en	 hom	die	 regte	 gesindheid	 en	 lewenswyse	
te leer.

In	dit	alles	sien	ons	dat	God	ons	innig	liefhet	

en ons veel meer vergewe as wat ons ooit 
verdien—en	dat	ons	moet	leer	om	ook	barm-
hartig	 en	 vergewensgesind	 teenoor	 ander	 te	
wees,	 soos	 Jesus	 Christus	 telkens	 deur	 die	
Evangelies	geleer	het.	Dit	is	genade	in	aksie.
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Genade en Wet:  
Wat sê die Bybel?
“… goddelose mense wat die genade van onse God  
verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser,  
God, en onse Here Jesus Christus verloën” (Judas 4).

As daar een ding is wat teen hierdie tyd duidelik behoort te wees 
in ons studie oor wat die Bybel oor genade leer, is dit dat genade 
die aard en karakter van God verpersoonlik. Genade is wie en 
wat Hy is. Genade is hoe Hy dink en optree. Genade definieer en 

kenmerk Hom. Daarvoor moet ons baie dankbaar wees!
Hoe hou genade dan verband met God se wet? Baie mense raak verward 

in hul denke hieroor. Hulle het dalk nie hulle denke krities ondersoek om 
te besef dat húlle dalk inkonsekwente en teenstrydige gedagtes oor God 
het nie.

Wat van u? Is u oortuigings oor God werklik gegrond in die waarheid,  
of in verkeerde idees wat vir eeue as die waarheid voorgehou is?

Baie mense, op grond van misverstande van sommige van die apos-
tel Paulus se geskrifte, is verkeerdelik geleer, of het begin glo dat God 
se wet een of ander soort vloek of straf is. Paulus self het egter duidelik 
gesê: “Dus is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed” 
(Romeine 7:12).

Paulus het ook geskryf: “Want ek verlustig my in die wet van God na die 
innerlike mens” (vers 22)—of, soos die Nuwe Lewende Vertaling dit stel: 
“Ek verheug my immers in my diepste wese in die wet van God.”

Genade en wet weerspieël beide God se volmaakte verstand en 
karakter

Wat baie mense nie besef nie, is dat net soos genade ’n perfekte weer-
spieëling van God se verstand en karakter is, so ook is God se wet ’n per-
fekte weerspieëling van God se verstand en karakter (sien “God se Wet 
Weerspieël Sy Verstand en Karakter” op bladsy 53). Dit is hoekom koning 
Dawid, ’n man na God se hart (Handelinge 13:22), geskryf het: “Die wet 
van die HERE is volmaak: dit verkwik die siel” (Psalm 19:8).

God se wet openbaar Sy denke en lewenswyse—’n weg wat tot groot 
seëninge lei. Soos Hy vir antieke Israel deur Moses gesê het: “En jy moet 
sy insettinge en sy gebooie hou wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou 

en jou kinders ná jou goed mag gaan, en dat jy die dae mag verleng in die 
land wat die HERE jou God jou vir altyd sal gee” (Deuteronomium 4:40).

Hierdie belofte word in ’n effens ander vorm in Deuteronomium 12:28 
herhaal: “Luister sorgvuldig na al hierdie woorde wat ek jou beveel, dat dit 
met jou en jou kinders ná jou goed kan gaan tot in ewigheid, as jy doen 
wat goed en reg is in die oë van die HERE jou God.” 

Deur Moses het God vir die Israeliete gesê dat as hulle Sy wet gehoor- 
saam, hulle deur die nasies rondom hulle gerespekteer en bewonder sal 
word: “Kyk, ek het julle insettinge en verordeninge geleer soos die HERE 
my God my beveel het, om so te handel in die land waarheen julle gaan 
om dit in besit te neem. Onderhou dit dan en doen dit; want dit is julle wys- 
heid en julle verstand voor die oë van die volke wat al hierdie insettinge 
sal hoor en sê: Waarlik, hierdie groot nasie is ’n wyse en verstandige volk. 

“Want watter groot nasie het gode wat vir hulle so naby is soos die 
HERE onse God so dikwels as ons Hom aanroep? En watter groot nasie 
is daar wat sulke regverdige insettinge en verordeninge het soos hierdie 

God se Wet Weerspieël  
Sy Verstand en Karakter

God	se	wet	 is	’n	weerspieëling	van	God	se	verstand,	aard	en	karakter.	Sy	karakter	word	
saamgevat	in	1	Johannes	4:8:	“God	is	liefde.”	1	Johannes	5:3	sê	vir	ons:	“Want	dit	is	die	

liefde	tot	God,	dat	ons	sy	gebooie	bewaar.”	Verder deel God en Sy wet dieselfde eienskappe. 
Ons	kan	sê	dat	Sy	wet,	soos	saamgevat	in	die	Tien	Gebooie,	Sy	karakter	in	geskrewe	vorm	
is.	Op	dieselfde	manier	het	Jesus	Christus	God	se	karakter,	 verstand	en	aard	gewys	deur	
God	se	wet,	wat	Sy	toonbeeld	vir	’n	heilige	lewe	is,	volmaak	te	onderhou.	Net	soos	God	nie	
verander	in	die	manier	waarop	Hy	dink	en	met	mense	handel	nie	(Maleagi	3:6),	verander	Sy	
wet	ook	nie	(Matteus	5:18),	want	dit	is	’n	weerspieëling	van	God	se	onveranderlike	karakter	
en ewige waardes.

 GOD IS … DIE WET IS …
Heilig		 Jesaja	5:16		 Romeine	7:12
Liefde		 1	Johannes	4:8,	16		 Romeine	13:10
Goed		 Lukas	18:19		 1	Timoteus	1:8
Volmaak	 Matteus	5:48		 Psalm	19:8
Suiwer		 1	Johannes	3:2-3		 Psalm	19:9
Waarheid		 Johannes	3:33		 Psalms	19:10
Regverdig		 Deuteronomium	32:4		 Romeine	7:12
Geregtigheid		 Jeremia	23:6		 Psalm	119:172
Getrou		 1	Korintiërs	1:9		 Psalm	119:86 
	 	 (Nuwe Lewende Vertaling)
Reg		 Deuteronomium	32:4	 Psalm	111:7-8
Onveranderlik		 Jakobus	1:17	 Matteus	5:18
Ewig		 Genesis	21:33		 Psalm	111:7-8
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“Julle is nie Onder die Wet nie,  
Maar Onder die Genade”

Baie	 mense	 verwys	 na	 Romeine	 6:14,	 wat	
sê:	 “Want	 julle	 is	 nie	 onder	 die	 wet	 nie,	

maar	 onder	 die	 genade,”	 om	 te	 argumenteer	
dat	Christene,	wat	onder	genade	 is,	nie	meer	
nodig	het	om	God	se	wet	te	gehoorsaam	nie.

Maar	is	dit	wat	die	vers	beteken?	Ons	hoef	
net die volgende twee verse te lees om te sien 
dat	 die	 apostel	 Paulus	 daardie	 idee	 belaglik	
maak!	 Hy	 skryf:	 “Wat	 dan?	 Sal ons sonde 
doen, omdat ons nie onder die wet is nie maar 
onder die genade? Nee, stellig nie!	Weet	 julle	
nie	dat	aan	wie	julle	julself	as	diensknegte	tot	
beskikking	stel	om	hom	gehoorsaam	te	wees,	
julle	 diensknegte	 is	 van	 hom	 aan	 wie	 julle	
gehoorsaam	is	nie—òf	van	die	sonde	tot	die	
dood,	òf	van	die	gehoorsaamheid	tot	geregtig-
heid?”	(verse	15-16).	

Sommige	 mense	 het	 aangeneem	 dat	 ge- 
nade	beteken	dat	hulle	in	’n	sondige	lewenstyl	
kan	 voortgaan.	Paulus	 verag	daardie	 idee	en	
sê	sonde	 is	 ’n	vorm	van	slawerny	wat	 tot	die	
dood lei.

Maar	 wat	 bedoel	 Paulus	 met	 “onder	 die	
wet”	 en	 “onder	 die	 genade”?	 Wanneer	 die	
betekenis	 van	 ’n	Bybelgedeelte	 onduidelik	 is,	
moet	 ons	 eers	 die	 konteks	 lees—die	 verse	
voor	dit	en	daarna.	Dit	sal	gewoonlik	help	om	
enige	verwarring	op	te	klaar.	Soms	sal	ons	die	
hele	hoofstuk	of	selfs	die	hele	boek	moet	lees,	
of	hoe	sekere	taal	elders	gebruik	word,	om	die	
konteks te sien.

Interessant	 genoeg,	 die	 brief	 aan	 die	
Romeine—die	 brief	 wat	 misleide	 teoloë	
die	 meeste	 aanhaal	 om	 te	 argumenteer	 dat	 
Paulus	die	Ou	Testament	as	geldig	 vir	Chris-
tene	afgemaak	het—bevat	 in	werklikheid	die	
grootste	 aantal	 Ou-Testamentiese	 aanhalings	
wat	 Paulus	 gebruik	 om	 sy	 leringe	 te	 onder-
steun!	Paulus	haal	die	Ou	Testament	84 keer 
aan	of	parafraseer	dit	in	hierdie	brief—gemid-
deld	meer	as	vyf	keer	per	hoofstuk!

Dit	 is	 dus	 onsinnig	 om	 te	 redeneer	 dat	
Paulus	 in	 Romeine	 argumenteer	 teen	 die	

geldigheid	 of	 gesag	 van	 die	 Ou	 Testament	
of	 die	wette	 van	God	wat	 daar	 geskryf	 is.	 In	
totaal	haal	Paulus	184	Ou-Testamentiese	ge- 
deeltes	 in	 sy	 geskrifte	 aan	 of	 parafraseer	 dit	
(sonder	om	nog	83	in	die	boek	Hebreërs,	wat	
hy	waarskynlik	ook	geskryf	het,	by	te	tel),	en	
hierdie	 syfer	 sluit	 nie	 sy	 bykomende	 dosyne	
verwysings	 na	mense,	 plekke	 en	 gebeure	 in	
die	Ou	Testament	 in	nie.	Wie	by	sy	volle	ver-
stand	haal	uit	’n	bron	aan	as	’n	primêre	onder-
steuning	van	sy	leringe	terwyl	hy	terselfdertyd	
aanvoer	 dat	 hierdie	 bron	 nie	 meer	 geldig	 of	
gesaghebbend	is	nie?	Dit	maak	duidelik	geen	
sin	nie.	(Dit	word	breedvoerig	aangespreek	in	
ons gratis boek The New Covenant: Does it 
Abolish God’s Law? )

Watter onderwerp spreek Paulus aan?
Maar	 terug	 na	 die	 konteks	 van	 Romeine	

6—watter	 onderwerp	 spreek	 Paulus	 eintlik	
aan?	In	verse	1-2	sê	Paulus	vir	ons:	“Wat	sal	
ons	dan	sê?	Sal ons in die sonde bly, dat die 
genade meer kan word?	Nee,	stellig	nie!	Ons	
wat	die	sonde	afgesterf	het,	hoe	kan	ons	nog	
daarin	lewe?”	

Die	 kwessie	 of	 vraag	wat	 hy	 aanspreek	 is	
eenvoudig:	 Kan	 ’n	 Christen	 wat	 “die	 sonde	
afgesterf	het”—deur	 te	erken	dat	 sy	of	haar	
sonde	die	doodstraf	verdien	en	opreg	bekeer	
het,	gedoop	is	as	’n	simbool	van	die	begrawing	
van	die	ou	persoon	in	’n	watergraf	en	simbo-
lies	opgewek	is	tot	’n	nuwe	lewe	as	’n	heelte-
mal nuwe mens wat nou gelei word deur God 
se	 Gees—voortgaan	 in	 ’n	 lewe	 van	 sonde?	
Paulus	 se	 antwoord	 is	 reguit	 en	 eenvoudig:	
“Nee, stellig nie!”

Genade	maak	op	geen	manier	God	se	wet	
tot	 niet,	 ongeldig	 of	 ontken	 dit	 nie.	 Soos	 in	
hierdie	 hoofstuk	 verduidelik,	 is	 God	 se	 wet	
eintlik nog ’n gawe van God se genade aan die 
mensdom—dit	openbaar	die	denke,	karakter	
en	 verstand	 van	God	 en	wys	 vir	 ons	 hoe	Hy	 
wil	 hê	 ons	 moet	 lewe!	 Die	 langste	 hoofstuk	

in	 die	Bybel,	 Psalm	119,	 is	 een	 lang	 lofsang	
en	 dank	 aan	 God	 vir	 die	 wysheid	 van	 God	
se	wet	 en	 die	 seëninge	wat	 dit	meebring	 vir	
diegene	wat	dit	gehoorsaam.	Genade	en	wet	
weerspreek	 mekaar	 nie,	 hulle	 vul mekaar 
grootliks aan!

Na	 die	 eerste	 paar	 verse	 van	 Romeine	 6	
begin	 Paulus	 ’n	 uitvoerige	 bespreking	 van	
twee	 lewenswyses.	 Een	 daarvan	 is	 ons	 ou	
manier	van	lewe	wat	gelei	het	tot	slawerny	aan	
sonde,	lyding	en	dood	(sonde	is	die	verbreking	
van	God	se	wet,	1	Johannes	3:4).	Die	ander,	
wat	in	Romeine	6	voortgaan,	is	dat	ons	“saam	
met	Christus	gesterf	het”	(vers	8)	en	Sy	offer	
aanvaar	om	die	doodstraf	wat	ons	verdien	het	
te betaal. Simbolies sterf ons en word saam 
met	Hom	in	die	doop	begrawe	en	staan	dan	uit	
daardie	watergraf	op	“in	 ’n	nuwe	 lewe”	 (vers	
4),	 nou	 “lewend	 vir	 God	 in	 Christus	 Jesus,	
onse	Here”	(vers	11).

As	ons	nou	 ’n	nuwe	 lewe	 lei	onder	 leiding	
van	God	 se	Heilige	Gees,	moet	 ons	 “dus	nie	
langer	 toelaat	 dat	 sonde	 julle	 aardse	 lewe	
beheer	 nie;	 moenie	 toegee	 aan	 sy	 verleide-
like	 begeertes	 nie”	 (vers	 12,	Nuwe Lewende 
Vertaling),	maar	 “stel	 julleself	 voortdurend	vir	
God	beskikbaar	omdat	julle	uit	die	dood	weer	
lewendig	geword	het”	(vers	13,	ibid.).

Die kern van die saak
Dan	 kom	 ons	 by	 Paulus	 se	 deurslagge-

wende	uitspraak	in	vers	14:	“Want	die	sonde	
sal	 oor	 julle	 nie	 heers	 nie;	 want	 julle	 is	 nie	
onder	die	wet	nie,	maar	onder	die	genade.”

Met	 die	 agtergrond	 wat	 hiertoe	 lei,	 is	 
Paulus	 se	 betekenis	 duidelik.	 Vir	 ’n	 Christen	
sal “die sonde [sal] oor julle nie heers nie”—
want	 Christene	 is	 bevry	 van	 slawerny	 aan	
sonde	(omdat	sonde	oor	ons	“heers”)	deurdat	
Christus	 vir	 ons	 gesterf	 het	 en	 nou	 “wel	 vir	
die	sonde	dood	is,	maar	 lewend	is	vir	God	in	
Christus	 Jesus,	 onse	Here”	 (vers	 11).	Ons	 is	
nie	meer	slawe	van	sonde	nie.	Ons	het	sy	mag	
en	sy	doodstraf	vrygespring.

“Want	 julle	 is	 nie	 onder	 die	wet	 nie,	maar	
onder	 die	 genade.”	 Regdeur	 die	 hoofstuk	 tot	
op	hierdie	punt	vergelyk	en	kontrasteer	Paulus	

’n	sondige	lewenswyse	wat	lei	tot	die	dood,	en	
’n manier om God se genadegawe en barm-
hartigheid	te	ontvang	en	te	aanvaar	wat	lei	tot	
’n nuwe lewenswyse wat uiteindelik die ewige 
lewe sal wees.

Nou	 vergelyk	 en	 kontrasteer	 hy	 twee	 baie	
verskillende	 uitkomste.	 “Onder	 die	 wet,”	 in	
hierdie	 konteks,	 verwys	 na	 die straf van die 
wet—wat,	 soos	 hy	 in	 byna	 elke	 vers	 tot	 op	
hierdie	punt	genoem	het,	die	dood	is.	Die	wet	
het	die	dood	vereis	as	straf	vir	sonde.	Dit het 
nooit verander nie.	 Wat	 verander	 het,	 is	 dat	
Jesus	Christus	Homself	 deur	God	se	genade	
ontledig	het	van	die	heerlikheid,	prag,	majes-
teit	en	mag	wat	Hy	met	God	die	Vader	gedeel	
het	en	as	’n	fisiese	mens	aarde	toe	gekom	het	
om	 daardie	 verskriklike	 straf	 op	 Homself	 in	
ons	plek	te	neem	(Filippense	2:5-8;	1	Petrus	
1:18-19).

As	gevolg	van	daardie	hoogste	offer	namens	
ons	 en	 Sy	 opstanding	 uit	 die	 dood—ook	
genoem	in	byna	elke	vers	 in	hierdie	hoofstuk	
tot	 op	 hierdie	 punt—is	 ons	 nie	 meer	 onder	
die	 doodstraf	 nie,	 maar	 “onder	 die	 genade.”	
In	God	se	genade	het	Hy	ons	tot	Sy	waarheid	
geroep,	 ons	 sondes	 vergewe	 deur	 die	 offer	
van	 Sy	 Seun	 en	 bied	 ons	 die	 opstanding	 tot	
die	ewige	lewe,	net	soos	Jesus	Christus	tot	die	
ewige	lewe	opgewek	was.

Paulus	gaan	voort	en	verduidelik	die	enigste	
logiese reaksie in die lewens van diegene 
wat	 hierdie	 groot	 gawe	 van	 God	 se	 genade	
ervaar	en	erken:	“Maar	ons	dank	God	dat	julle	
wel	 diensknegte	 van	 die	 sonde	 was,	 maar	
van	 harte	 gehoorsaam	 geword	 het	 aan	 die	
voorbeeld	 van	 die	 leer	 wat	 aan	 julle	 oorge-
lewer	 is,	 en,	 vrygemaak	 van	 die	 sonde,	 het 
julle diensbaar geword aan die geregtigheid”	 
(verse	17-18).	

In	diepe	dankbaarheid	is	ons	reaksie	teen-
oor	God	om	“diensbaar	…	aan	die	geregtig-
heid”	 te	 word—totaal	 verbind	 en	 toegewyd	
aan ons nuwe Meester en ons ou meester van 
sonde	 en	 dood	 totaal	 te	 verwerp.	 Om	 onder	
genade te wees beteken dus nie dat ons nie 
verplig	 is	om	God	se	wet	te	gehoorsaam	nie.	
Om	onder	die	genade	te	wees,	beteken	om	nie	
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hele wet wat ek julle vandag voorhou?” (Deuteronomium 4:5-8). 
Psalm 119—die Bybel se langste hoofstuk—is ’n lang lofprysing van 

dank vir God se wet en die seëninge wat dit bring vir diegene wat daarvol-
gens lewe. Diegene wat God se wet negatief beskou, sal wys handel om die 
woorde wat God geïnspireer het om hier geskryf te word, te lees en nou-
keurig te oorweeg!

Jarelange vooroordeel teen God se wette

Hierdie en baie ander gedeeltes maak dit duidelik dat God bedoel het 
dat Sy wette ’n seën vir individue en nasies moet wees. In twee lang hoof- 
stukke van die Bybel, Levitikus 26 en Deuteronomium 28, lys God baie 
groot nasionale seëninge wat oor ’n volk sou kom as hulle Sy wette ge- 

hoorsaam—sowel as die gevolge (in 
die vorm van vloeke) wat op diegene 
sou val wat daardie wette verwerp  
en verontagsaam.

In die lig van die feit dat God so 
dikwels seëninge vir gehoorsaam-
heid aan Sy wette belowe, hoe het dit 
gebeur dat hulle so negatief beskou 
word—selfs onder kerke en denomi-
nasies wat hulself Christene noem?

Die kort antwoord word in Romeine 
8:7 gevind: “Want die sondige natuur 
is altyd vyandig ingestel teenoor God. 

Dit rebelleer teen God se wet, want dit is in sy aard” (Nuwe Lewende 
Vertaling). 

Gegewe hierdie ingeburgerde vyandigheid teenoor God se wette, probeer 
mans en vroue—insluitend baie wat hulself as diep godsdienstig beskou—
om die behoefte om volgens God se wette te lewe, weg te rasionaliseer.

Dit is niks nuuts nie—dit gaan al die pad terug na die vroeë dekades van 
die Kerk. Selfs al het Jesus Christus duidelik vir mense gesê om nie te dink 
dat Hy “gekom het om die wet of die profete te ontbind nie” (verwysend 
na die gedeelte van die Bybel wat ons ken as die Ou Testament), en dat Hy 
gesê het: “… voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of 
een titteltjie [klein strepies in die Hebreeuse letters waarmee die Ou Tes-
tament geskryf is] van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie,” 
en verder: “Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek 
en die mense só leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die 
hemele” (Matteus 5:17-19), sommige mense verdraai selfs hierdie woorde 
om presies die teenoorgestelde te beteken van wat Christus gesê het.

Misbruik van God se genade

Een manier waarop mense probeer het om weg te doen met enige be- 

Geloof “Bevestig” die Wet

’n Opmerking	 van	 Paulus	 wat	 baie	 uit	
konteks	neem	en	 verkeerd	 interpreteer,	

is	 Romeine	 3:28:	 “Ons	 neem	 dus	 aan	 dat	
die mens geregverdig word deur die geloof 
sonder die werke van	die	wet.”	

Wat	het	hy	bedoel	met	“sonder	die	werke	
van	die	wet?”	Het	hy	gesê	dat	iemand	wat	’n	
lewenspatroon	volg	wat	apart	 is	 van—of	 in	
stryd	is	met—die	lering	van	die	wet,	vir	God	
welgevallig is?

Kom ons volg sy redenasie noukeurig. 
Slegs	’n	paar	verse	later	vra	en	beantwoord	
hy	 ’n	 deurslaggewende	 vraag:	 “Maak	 ons	
dan	 die	 wet	 tot	 niet	 deur	 die	 geloof?	 Nee,	
stellig	nie!	Inteendeel,	ons	bevestig	die	wet”	
(Romeine	3:31).	

Die	 Nuwe Lewende Vertaling	 gee	 Paulus	
se	 kragtige	 woorde	 as:	 “As	 ons	 die	 geloof	
beklemtoon,	beteken	dit	dan	dat	ons	die	wet	
ter	 syde	 stel?	 Natuurlik	 nie!	 In	 werklikheid	
laat ons die wet juis tot sy reg kom.”	

Paulus	 stem	 volkome	 saam	 met	 hoe	 
die	 Bybel	 sonde	 definieer—dat	 sonde	 
ongehoorsaamheid	 aan	 God	 se	 wet	 is	 

(1	 Johannes	 3:4).	 Hy	 verduidelik	 dat	 “deur	
die	wet	is	die	kennis	van	sonde”—dit	sê	vir	
ons	wat	sonde	is	(Romeine	3:20).	Hy	som	die	
onderwerp	in	hierdie	woorde	op:	“Dus	is	die	
wet	heilig	en	die	gebod	is	heilig	en	regverdig	
en	goed”	(Romeine	7:12).	Deur	te	verduidelik	
dat	geloof	in	Christus	nodig	is	om	van	sonde	
vergewe	te	word,	wys	hy	dat	die	wet	steeds	
geldig is.

Die	geldigheid	van	die	wet	sorg	egter	nie	
vir	 die	 probleem	 dat	 mense	 dit	 nie	 sal	 ge- 
hoorsaam	 nie.	 God	 het	 oor	 eertydse	 Israel	
gekla,	 “Ag,	 as	 hulle	maar	 so	 ’n	 hart	 gehad	
het	om	My	 te	vrees	en	al	my	gebooie	altyd	 
te	 onderhou,	 dat	 dit	 met	 hulle	 en	 hul	 kin- 
ders	 vir	 ewig	 goed	 kan	 gaan”	 (Deuterono-
mium	5:29).

Onder	 die	 Nuwe	 Verbond	 maak	 ’n	 nuwe	
verstand	 en	 hart	 (wat	 kom	 deur	 die	 inwo-
nende	 geloof	 van	 Christus	 deur	 die	 Heilige	
Gees)	ware	gehoorsaamheid	moontlik	(Jere-
mia	 31:31-34;	 Hebreërs	 8:7-13;	 Galasiërs	
2:20).	 Geloof	 maak	 dus	 gehoorsaamheid	
moontlik! js
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Sommige mense verdraai Jesus Christus se woorde oor God 
se Wet om presies die teenoorgestelde te beteken as wat Hy 
gesê het.

onder die straf van die wet te wees as ons dit 
oortree	nie,	sodat	ons	bemagtig	kan	word	met	
’n	nuwe	lewe	om	in	gehoorsaamheid	daaraan	
te	 lewe	 deur	 Jesus	 Christus	 as	 Heerser	 van	

ons	lewens	te	volg!
Paulus	som	die	punt	van	hierdie	bespreking	

op	 in	 die	 laaste	 vers	 van	 die	 hoofstuk,	 vers	
23:	“Want	die	loon	van	die	sonde	is	die	dood,	

maar die genadegawe van God is die ewige 
lewe	in	Christus	Jesus,	onse	Here.”	“Genade- 
gawe”	 is	 hier	 vertaal	 van	 die	 Griekse	 woord	
charisma,	nou	verwant	aan	die	woord	charis,	

wat	 “genade”	 beteken.	 Charisma beteken 
“gawe”—die	 gawe	 in	 hierdie	 geval	 is	 “die	
ewige	 lewe	 in	 Christus	 Jesus,	 onse	Here”—
die	uiteindelike	gawe	van	God	se	genade!
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Die Apostel Paulus: ’n Voorbeeld  
van God se Genade in Aksie

Die woord genade	het	baie	betekenis	vir	die	
apostel	Paulus	gehad.	Sy	briewe	vorm	die	

grootste	 deel	 van	 wat	 ons	 vandag	 die	 Nuwe	
Testament	noem,	en	 in	daardie	briewe	het	hy	
die Griekse woord charis	gebruik,	wat	meestal	
as	“genade”	vertaal	word,	ongeveer	100	keer.	
Merkwaardig	genoeg	kom	die	onderwerp	van	
genade verskeie kere voor in elkeen van sy 
briewe wat vir ons bewaar is.

Wanneer	 ons	 sy	 storie	 verstaan,	 sal	 ons	
begin	om	te	verstaan	hoekom!	

Van	 die	 baie	 individue	 wat	 in	 die	 Bybel	
genoem	 word,	 is	 Paulus	 seker	 een	 van	 die	
interessantste.	 Hy	 het	 vroeg	 sy	 lewe	 daar-
aan	 toegewy	 om	 God	 te	 dien	 en	 het	 onder	
een	 van	 die	 bekendste	 rabbi’s	 van	 die	 dag,	
Gamaliël,	 gestudeer—’n	 onderwyser	 wie	 se	
reputasie	 sodanig	 was	 dat	 ander	 rabbi’s	 en	
geleerdes	hom	eeue	lank	sou	aanhaal.	Dit	was	
geen	geringe	prestasie	nie,	want	’n	rabbi	van	
daardie statuur sou slegs die beste en slimste 
studente	as	sy	dissipels	aanvaar.

As	 ’n	 jong	 man	 het	 alles	 vir	 Paulus	 goed	
gegaan.	 Soos	 hy	 dit	 gestel	 het:	 “Dat	 ek	 in	
die	 Jodedom	 vooruitgegaan	 het	 bo	 baie	 van	
my	 leeftyd	 onder	 my	 stamgenote,	 terwyl	 ek	
veral ’n yweraar was vir die oorleweringe van 
my	voorvaders”	(Galasiërs	1:14).	Hy	was	goed	
op	 pad	 om	 self	 ’n	 beroemde	 rabbi	 te	 word,	
“streng	ooreenkomstig	die	 voorvaderlike	wet,	
’n	yweraar	vir	God	…”	(Handelinge	22:3).

Misplaaste ywer met ernstige gevolge
Maar	 ywer,	 soos	 die	 geskiedenis	 en	 die	

Bybel	toon,	is	nie	altyd	’n	goeie	ding	nie.	
Ywer	kan	óf	goed	óf	baie	vernietigend	wees,	

afhangende	van	die	oorsaak	waarvoor	’n	mens	
ywerig	 is.	 In	 Paulus	 se	 geval	 het	 sy	misleide	
ywer ter ondersteuning van die godsdiens 
van	sy	mense	hom	tot	verskriklike	dade	gelei,	
insluitend	moord	op	Christene.	Kom	ons	 lees	
dit in sy eie woorde:

“Dat ek God se kerk fanaties vervolg en 

verwoesting gesaai het”	(Galasiërs	1:13,	Nuwe 
Lewende Vertaling).

“Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood 
toe, en manne en ook vroue geboei en in 
gevangenisse oorgegee … na die broeders in 
Damaskus gegaan om ook die wat daar was, 
geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle 

gestraf kon word.	(Handelinge	22:4-5).
“Ek het baie van die heiliges [of	 Christen-

gelowiges] in gevangenisse opgesluit … en 
so dikwels as hulle omgebring is, het ek my 
toestemming gegee. En in al die sinagoges 
het ek hulle dikwels gestraf en gedwing om te 
laster; en ek het uitermate teen hulle gewoed 
en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse 
stede.	(Handelinge	26:10-11).

Paulus,	destyds	bekend	onder	sy	Hebreeuse	
naam	Saulus,	was	glad	nie	’n	aangename	per-
soon	nie.	Hy	was	’n	wraaksugtige	en	geweld-
dadige	man	wat	diegene	met	wie	hy	nie	saam-

gestem	 het	 nie	 vervolg	 en	 vermoor	 het—in	
hierdie	geval	Christene,	beide	mans	en	vroue.	
Weens	 sy	 optrede	 was	 vrouens	 weduwees	
gelaat.	Mans	het	hul	vrouens	verloor.	Kinders	
was	 wees	 gelaat.	 Gesinne	 het	 hul	 huise	 en	
besighede	 verloor.	 Sommige	 het	 vlugtelinge	
geword	en	vir	hul	lewe	gevlug.	Die	eerste	keer	
dat	 Paulus	 in	 die	Bybel	 genoem	word,	 is	 die	
martelaar Stefanus wreed deur ’n woedende 
skare	gestenig,	terwyl	Paulus	gestaan	het	en	
“ook	sy	vermoording	goedgekeur”	het	(Hande-
linge	7:58-8:1).

Wanneer	hy	weer	verskyn,	het	hy	“met	elke	
asemteug	 driegemente	 uitgespreek.	 Hy	 wou	
die	 volgelinge	 van	 die	 Here	 doodmaak,”	 en	
hy	 het	 magtiging	 gesoek	 om	 na	 Damaskus	
te	 reis	 om	enige	Christene	wat	 hy	 daar	mag	
vind	in	hegtenis	te	neem	om	“hulle	geboei	na	
Jerusalem	toe	te	bring”	vir	verhoor	en	moont- 
like	 teregstelling	 (Handelinge	 9:1-2,	 Nuwe 
Lewende Vertaling).

’n Goddelike ontmoeting op die pad 
na Damaskus

Maar	Paulus	het	God	se	genade	op	’n	krag-
tige en lewensveranderende manier ervaar. 
Terwyl	hy	na	Damaskus	gereis	het	om	hierdie	
sending	 uit	 te	 voer,	 was	 hy	 skielik	 teen	 die	
grond	geslaan	en	tydelik	verblind.	Terwyl	hy	op	
die	grond	rondgekruip	het,	het	’n	stem	vir	hom	
gesê:	“Saul,	Saul,	waarom	vervolg	jy	My?”

Verstom	 het	 hy	 geantwoord:	 “Wie	 is	 U,	
Here?”

Die	skokkende	antwoord	was:	“Ek is Jesus, 
wat jy vervolg	…	 Staan	 op	 en	 gaan	 na	 die	
stad,	 en	 dit	 sal	 jou	 gesê	 word	 wat	 jy	 moet	
doen”	(verse	4-6).

Paulus	 was	 toe	 gedoop.	 Bemagtig	 deur	
God	se	Gees,	het	hy	 “dadelik	Christus	 in	die	
sinagoges	 verkondig,	 dat	 Hy	 die	 Seun	 van	
God	 is”	 (vers	 20).	 Later	 was	 hy	 vir	 drie	 jaar	
lank	 persoonlik	 deur	 Jesus	Christus	 onderrig	
(Galasiërs	1:11-12,	17-18).	

Paulus	het	geestelik	gegroei	en	’n	diep	be- 
keerde	man	geword.	Die	 ywer	wat	 hy	 vroeër	
gehad	het	om	die	Kerk	van	God	uit	te	wis,	was	
nou	daarop	gerig	om	dit	te	bou.

Sy	pogings	het	nie	sonder	’n	groot	persoon-
like	prys	gekom	nie:	“Vyf	maal	het	ek	van	die	
Jode	 ontvang	 veertig	 houe	 op	 een	 na.	 Drie	
maal	is	ek	met	stokke	geslaan,	een	maal	is	ek	
gestenig,	drie	maal	het	 ek	 skipbreuk	gely,	 ’n	
nag	en	’n	dag	het	ek	op	die	diepwater	deurge-
bring—dikwels	op	reis,	 in	gevare	van	riviere,	
in	gevare	van	rowers,	in	gevare	van	my	volk,	in	
gevare	van	die	heidene,	in	gevare	in	die	stad,	
in	 gevare	 in	 die	 woestyn,	 in	 gevare	 op	 see,	
in	 gevare	 onder	 valse	 broeders;	 in	 arbeid	 en	
moeite,	 in	slapelose	nagte	dikwels,	 in	honger	
en	dors,	dikwels	sonder	ete,	in	koue	en	naakt-
heid	…”	(2	Korintiërs	11:24-28).

Hoe	 dikwels	 was	 Paulus	 gedurende	 sulke	
tye deur die gesigte van onskuldige mans en 
vroue	wat	hy	aangekeer	het,	uit	hulle	families	
weggeruk	 en	 tronk	 toe	 of	 na	 hulle	 dood	 toe	
gestuur	 het,	 gekwel?	 Ons	 weet	 nie,	 maar	
ons	 weet	 dat	 Paulus	 geweet	 het	 dat	 hy	 ’n	
“ellendige	mens”	was	wat	die	dood	verdien	het	
(Romeine	7:24).

Hy	 het	 aan	 sy	 dierbare	 vriend	 en	 dissipel	
Timoteus	 geskryf	 dat	 “Christus	 Jesus	 in	 die	
wêreld	 gekom	 het	 om	 sondaars	 te	 red,	 van 
wie ek die vernaamste is”	(1	Timoteus	1:15).

’n Dankbare leermeester van genade
Hy	het	ook	vir	Timoteus	gesê:	“selfs	al	het	

ek	voorheen	die	Naam	van	Christus	belaster.	
Ek	het	sy	mense	vervolg	en	hulle	mishandel.	
Maar God het sy genade aan my bewys	om- 
dat	ek	dit	uit	onkunde	en	ongeloof	gedoen	het.	
Hoe	oorvloedig	was	die	onverdiende	goedheid	
van	ons	Here	nie	en	hoe	het	Hy	my	nie	oorlaai	
met geloof en met die liefde wat ons deel word 
wanneer	ons	aan	Christus	Jesus	verbind	word	
nie”	(verse	13-14,	Nuwe Lewende Vertaling).

Paulus	 het	 die	 werking	 van	 en	 wonderlike	
gawe	wat	genade	 is,	deeglik	verstaan.	Nadat	
hy	 berou	 gehad	 het	 oor	 sy	 vorige	 wandade,	
was	hy	op	’n	kragtige	manier	gebruik.	Hy	het	
geweet dat God selfs die skynbaar onvergeef-
like	 kan	 en	 sal	 vergewe.	 So	 het	 hy	 geskryf:	
“Daar	 is	 dan	 nou	 geen	 veroordeling	 vir	 die	
wat	 in	 Christus	 Jesus	 is	 nie,	 vir	 die	 wat	 nie	
na	 die	 vlees	wandel	 nie,	maar	 na	 die	 Gees”	St
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As ’n wraaksugtige en gewelddadige 
man het Paulus lede van die vroeë 
Kerk kragdadig vervolg, wat gelei het 
tot die gevangenskap en dood van 
baie. Maar nadat hy wonderbaarlik 
op die pad na Damaskus teen die 
grond neergeslaan was, het hy ’n 
kragtige persoon in die verspreiding 
van die Christendom geword.

verwoesting gesaai het”	(Galasiërs	1:13,	Nuwe 
Lewende Vertaling).

“Hierdie Weg het ek vervolg tot die dood 
toe, en manne en ook vroue geboei en in 
gevangenisse oorgegee … na die broeders in 
Damaskus gegaan om ook die wat daar was, 
geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle 
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hoefte om God se wet te gehoorsaam, was om te argumenteer dat genade 
dit onnodig maak. Aangesien God se genade vergifnis gebring het, het hulle  
geredeneer, kan ’n mens aanhou sondig—met God wat altyd sal vergewe.

Judas, die halfbroer van Jesus Christus, het verstaan dat dit ’n bespotting 
van God se genade maak. “Ek [het] die noodsaaklikheid gevoel om julle 
deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal 
aan die heiliges oorgelewer is” het hy geskryf oor diegene wat ’n heel 
ander boodskap verkondig het. “Want sekere mense het ingesluip wat lank 
tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel, goddelose mense wat die genade 
van onse God verander in ongebondenheid, en die enigste Heerser, God, 

en onse Here Jesus Christus verloën” (Judas 3-4).
Deur God se genade te beskou as toestemming om ’n lewe van onberou-

volle sonde voort te sit, het hierdie valse leraars God se genade en vergif-
nis misbruik. Om aan te hou om ’n sondige lewe te lei, maak ’n bespot-
ting van Jesus Christus se offer om die straf vir sondes te betaal—om ons 
Meester en Here wat Sy lewe daarvoor gegee het, effektief te verloën.

Die boek Hebreërs gee ’n skerp veroordeling van diegene wat God se 
genade misbruik met die veronderstelling dat dit ons toelaat om in sonde 
voort te gaan: “Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die 
waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, 

Genade, Geloof en die Wet

Paulus	het	geleer	dat	verlossing	’n	gawe	van	
God	 is,	 uit	 genade	 deur	 geloof	 (Efesiërs	

2:8).	Die	Griekse	woord	vir	“genade”	is	charis,	
wat	’n	geskenk	of	guns	beteken.	Paulus	maak	
dit regdeur sy geskrifte duidelik dat God se 
genade wat tot verlossing lei “nie uit die werke 
[is]	nie,	sodat	niemand	mag	roem	nie”	(vers	9).	
Maar	Paulus	se	algehele	perspektief	oor	Chris-
telike werke word oor die algemeen geïgnoreer 
deur	 teenstanders	 van	 gehoorsaamheid	 aan	
God se wet.

Kyk	na	Paulus	se	perspektief	in	die	volgende	
vers:	 “Want	 ons	 is	 sy	 maaksel,	 geskape	 in	
Christus	Jesus	tot	goeie	werke	wat	God	voor-
berei	het,	sodat	ons	daarin	kan	wandel”	(vers	
10).	 Diegene	 wat	 die	 redes	 dat	 ons	 God	 se	
“maaksel”	is	en	ook	hoekom	ons	“geskape	in	
Christus	Jesus	tot	goeie	werke”	is,	en	waarom	
ons	“daarin	kan	wandel”	ignoreer,	mis	’n	groot	
deel	van	Paulus	se	boodskap.

Let	op	Paulus	se	korrelasie	van	gehoorsame	
werke,	wat	 verband	 hou	met	 verlossing,	met	
God	se	werk	in	ons,	wat	ons	in	staat	stel	om	
Sy	doel	in	ons	te	bereik.	“Daarom,	my	gelief-
des,	soos	julle	altyd	gehoorsaam	gewees	het,	
nie	 in	 my	 teenwoordigheid	 alleen	 nie,	 maar	

baie	meer	 nou	 in	my	 afwesigheid,	werk	 julle	
eie	 heil	 uit	met	 vrees	 en	 bewing;	want	 dit	 is	
God	wat	 in	 julle	werk	om	te	wil	sowel	as	om	
te	werk	na	sy	welbehae”	(Filippense	2:12-13).

Sekerlik is vergifnis en verlossing gawes van 
God.	Hulle	kan	nie	verdien	word	nie.	As	mense	
besit ons niks van voldoende waarde om te 
betaal vir die vergifnis van ons sondes en ons 
verlossing	nie.	Jesus	sê	egter	prontuit	vir	ons	
dat	“as	 julle	 jul	nie	bekeer	nie,	sal	 julle	almal	
net	so	omkom”	(Lukas	13:3,	5).	Deur	bekering	
verdien	ons	nie	verlossing	nie,	maar	bekering	
is ’n voorvereiste vir verlossing.

Bekering	 is	om	weg	te	draai	van	sonde	en	
om	wettelose	gedrag	te	versaak	(1	Johannes	
3:4).	Ons	kan	nie	die	Heilige	Gees	ontvang	en	
bekeer word tensy ons gewillig is om tot beke-
ring	te	kom	en	as	wetsgehoorsame	mense	te	
leef	nie	(Handelinge	2:38).

Geloof is nog ’n voorvereiste vir verlossing. 
Ons lees dat “sonder geloof is dit onmoontlik 
om	God	te	behaag”	(Hebreërs	11:6).	Ons	word	
“deur sy genade sonder verdienste geregver-
dig	deur	die	verlossing	wat	 in	Christus	Jesus	
is.	Hom	het	God	voorgestel	 in	sy	bloed	as	 ’n	
versoening	 deur	 die	 geloof”	 (Romeine	 3:24-

25).	Maar	bloot	omdat	geloof	deur	God	vereis	
word,	 beteken	 nie	 dat	 ons	 verlossing	 kan	
verdien	deur	geloof	te	hê	nie.

Ons verdien ook nie verlossing deur werke 
nie.	Maar,	soos	die	baie	skrifgedeeltes	wat	in	
hierdie	 boekie	 aangehaal	 word	 wys,	 verwag	
God duidelik geloof en	 gehoorsaamheid	 in	
diegene	 aan	wie	Hy	 die	 gawe	 van	 die	 ewige	
lewe	 sal	 offer.	 Diegene	wat	 gehoorsaamheid	
aan	God	se	wette	 teenstaan,	kies	om	sekere	
stellings	 wat	 Paulus	maak	 te	 beklemtoon	 en	
ander	wat	sy	bedoeling	verduidelik,	heeltemal	
te ignoreer.

Paulus	 se	 bespreking	 van	 geloof	 en	werke	
in	Romeine	3	is	een	so	’n	gedeelte.	In	vers	28	
lees	 ons,	 “Ons	 neem	 dus	 aan	 dat	 die	 mens	
geregverdig word deur die geloof sonder die 
werke	 van	 die	 wet.”	 Paulus	 praat	 van	 aan-
vanklike	 regverdigmaking—Christus	 se	 dood	
wat ons vorige oortredinge dek en God wat 
ons	berouvolle	besluit	om	te	verander,	aanvaar.	
Hy	wys	dat	ons	nooit	vergifnis	kan	verdien	nie.

Maar	 dit	 is	 ’n	 ander	 onderwerp	 as	 die	
belangrikheid	van	God	se	wet	as	die	riglyn	vir	
ons	gedrag	en	hoe	ons	veronderstel	 is	om	te	
lewe.	Paulus	praat	slegs	oor	“sondes	…	wat	
tevore	 gedoen	 is,”	 “ongestraf	 laat	 bly”	 (vers	
25)	 sodat	 ons	met	 ons	 lewens	 kan	 aangaan	

as	gehoorsame	dienaars	van	God.
Om	seker	te	maak	dat	ons	dit	verstaan,	sê	

Paulus	in	vers	31:	“Maak ons dan die wet tot 
niet deur die geloof?	Nee,	 stellig	 nie!	 Inteen-
deel,	ons bevestig die wet.”

Paulus	wil	hê	dat	ons	moet	verstaan	dat	hy	
nie	eens	daarop	dui	dat	God	se	wet	nietig	of	
afgeskaf	is	nie.	Inteendeel,	sonder	die	wet	sou	
ons	 geen	 begrip	 hê	 van	wat	 sonde	 is	 of	 nie	
is	 nie,	 want	 “deur	 die	 wet	 is	 die	 kennis	 van	
sonde”	(vers	20).	Onthou,	vir	sonde	om	te	kan	
bestaan,	moet	daar	’n	wet	wees,	want	“sonde	
is	wetteloosheid”	(1	Johannes	3:4).

Daarom	 sê	 Paulus	 op	 een	 vlak	 dat	 die	
konsep	van	God	se	“genade”	of	vergifnis	be- 
paal	 dat	 Sy	wet steeds in werking is en dat 
sonde daardie wet oortree. God se genade 
deur geloof vereis ’n wet wat die sondes 
definieer	 wat	 vergewe	 moet	 word.	 Op	 ’n	
ander	vlak	moet	ons	besef	dat	geloof	behoor-
like	 gehoorsaamheid	moontlik	maak.	 So,	 om	 
Paulus	te	herhaal,	“Maak	ons	dan	die	wet	tot	
niet	deur	die	geloof?	Nee,	 stellig	nie!	 Inteen-
deel	ons	bevestig	die	wet.”

Om	meer	te	wete	te	kom	oor	hierdie	onder-
werp,	 versoek	 of	 laai	 ons	 gratis	 boek	 The  
New Covenant: Does It Abolish God’s Law?  
van ons webbladsy af.

(Romeine	8:1).
Paulus	het	 ten	volle	verstaan	dat	Jesus	Sy	

lewe	gegee	het	as	’n	offergawe	vir	ons	sondes	
en	dat,	ten	spyte	van	wat	Paulus	gedoen	het,	
hy	 nie	 meer	 veroordeel	 was	 nie.	 Vir	 Paulus,	

het	God	se	genade	sonde	en	die	dood	oorwin	
(Romeine	3:24-26).	Nadat	 hy	uit	 genade	ge- 
red	was,	het	hy	volgens	genade	gelewe	en	sy	
lewe	gewy	aan	“die	evanglie	[goeie	nuus]	van	
die	genade	van	God”	(Handelinge	20:24).

Dit	 is	dus	geen	wonder	dat	Paulus	so	baie	
oor	God	 se	 genade	 en	 goedheid	 geskryf	 het	
nie.	Hy	was	’n	lewende	en	opregte	voorbeeld	
van	God	 se	genade	 in	 aksie!	Soos	hy	 verder	
geskryf	 het	 in	1	Timoteus	1:16:	 “Maar	daar- 

om	 is	 aan	 my	 barmhartigheid	 bewys,	 dat	
Jesus	Christus	 in	my	as	die	vernaamste	alsy	
lankmoedigheid	sou	betoon,	om	’n	voorbeeld	
te	 wees	 vir	 die	 wat	 in	 Hom	 sal	 glo	 tot	 die	 
ewige	lewe.”
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Bekering, Vergifnis, Krag  
en Begrip Deur Genade

Die	 Bybel	 beskryf	 sonde	 as	 die	 dodelike	
vyand	 van	 die	 hele	 mensdom	 (Romeine	

6:23).	 Ons	 verdorwe	 menslike	 natuur	 het	 ’n	
kragtige	drang	tot	sonde	(Romeine	8:7).	Maar	
om God se geskenk van die ewige lewe te 
ontvang,	moet	ons	sonde	laat	vaar—’n	proses	
wat	die	Bybel	bekering noem.

Ware	 bekering	 is	 die	 eerste	 stap	 op	 ons	
pad	uit	sonde—wat	ons	deur	God	se	genade	
op	die	pad	na	die	ewige	lewe	plaas.	Maar	ons	
menslike	pogings	is	nie	genoeg	nie.

Sonder	 God	 se	 hulp	 kan	 ons	 nie	 hierdie	
moeilike taak verrig om met skaamte en 
spyt	 vryelik	 aan	Hom	 te	erken	dat	ons	 totaal	
verkeerd	was	 in	ons	miskenning	van	Hom	en	
dat	 ons	 ernstig	 van	 plan	 is	 om	 ons	 weë	 te	
verander nie.

Die	 apostel	 Paulus	 het	 Christene	 in	 Rome	
uitgedaag	 met	 hierdie	 deurslaggewende	
vraag:	 “Of	 verag	 jy	 die	 rykdom	 van	 sy	 [God	
se]	goedertierenheid	en	verdraagsaamheid	en	
lankmoedigheid,	 omdat	 jy	 nie	 besef	 dat	 die 
goedertierenheid van God jou tot bekering wil 
lei nie?”	(Romeine	2:4).	Inderdaad,	God	moet	
ons	 bekering	 gee	 (sien	 Handelinge	 11:18;	 
2	Timoteus	2:25).

Handelinge	2:38	is	een	van	die	belangrikste	
gedeeltes	in	die	Bybel.	Die	apostel	Petrus	het	
tot die kern deurgedring van wat God van ons 
verwag	 toe	 hy	 aan	 sy	 berouvolle	 luisteraars	
gesê	het:	“Bekeer julle, en laat elkeen van julle 
gedoop word in die Naam van Jesus Christus 
tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe 
van die Heilige Gees ontvang.”	

Hierdie	 gedeelte	 wys	 dat	 ons	 bekering	 en	 
God	se	genadige	vergifnis	en	bemagtiging,	al- 
les	noodsaaklike	dele	van	die	algehele	verlos- 
singsproses	is.	Dit	alles	kom	deur	Sy	genade.

Aangesien	 bekering	 voor	 vergifnis	 moet	
plaasvind,	gaan	ons	eers	daarna	kyk.	

Bekering in aksie 
Die	boek	Handelinge	dek	ongeveer	30	jaar	

van	die	vroeë	Kerkgeskiedenis.	In	een	opsig	is	

dit ook ’n rekord van die bekering van God se 
volk gedurende die eerste eeu.

Paulus	het	soos	Petrus,	voortdurend	die	be- 
langrikheid	van	bekering	verkondig.	Hy	het	“by	
die	Jode	sowel	as	die	Grieke	aangedring	[het]	
op	die	bekering tot God en die geloof in onse 
Here	Jesus	Christus”	(Handelinge	20:21).

Hy	het	beklemtoon	dat	beloftes	om	weg	te	
draai	van	sonde	weerspieël	moet	word	in	oog-
lopende	 goeie	werke.	 Hy	 het	 gesê	 dat	mans	
en	vroue	“tot	inkeer	moet	kom	en	hulle	tot	God	
bekeer deur werke te doen wat by die bekering 
pas”	(Handelinge	26:20).

Paulus	 en	 Barnabas	 het	 die	 mense	 van	
Listra	 aangespoor	 “dat	 julle	 jul	 van	 hierdie	
nietige dinge moet bekeer tot die lewende 
God”	(Handelinge	14:15).	Diegene	wat	werklik	
deur	 God	 geroep	 word,	 voel	 gewoonweg	 ’n	
sterk	gevoel	van	dringendheid	om	vorentoe	te	
beweeg—deur	 die	 Bybelse	 stappe	 te	 neem	
wat	ons	Skepper	vereis.

Om	God	se	duidelike	opdrag	om	te	bekeer	
en	gedoop	te	word	uit	te	stel	bring	ons	nêrens	
nie!	 Ons	 moet	 handel	 volgens	 die	 waarheid	
wat	God	aan	ons	geopenbaar	het.	Dan	sal	Hy	
ons	seën	deur	meer	waarheid	te	openbaar	en	
ons	te	help	om	Hom	te	volg.	Dit	 is	’n	verdere	
uitstorting van Sy genade.

God beskou sonde ernstig
God	beskou	sonde	nie	ligtelik	nie!	Hy	is	do- 

delik	 ernstig	 daaroor—hy	haat	 die	 oortreding	
van	Sy	wet	in	enige	vorm.	Toe	koning	Dawid	die	
Tien	Gebooie	deur	egbreuk	en	moord	verbreek	
het,	 het	 die	 Skepper	 hom	 deur	 die	 profeet	
Natan	gevra:	“Waarom	het	jy	die	woord	van	die	
HERE	verag	deur	te	doen	wat	verkeerd	is	in	sy	
oë?”	(2	Samuel	12:9).	Die	ontstelde	koning	het	
geantwoord:	“Ek	het	gesondig	teen	die	HERE!.”

Maar	 let	 op	 Natan	 se	 antwoord:	 “So	 het	
die	HERE	dan	ook	u	sonde	vergewe:	u	sal	nie	
sterf	nie”	 (vers	13).	Dawid	se	opregte,	 innige	
berou	 word	 vir	 ons	 in	 Psalm	 51	 beskryf.	 U	
moet	 hierdie	 psalm	 lees	 om	 die	 soort	 hart	

en	 gesindheid	 wat	 God	 in	 ons	 wil	 sien,	 te	
herken.	 Ons	 Skepper	 haat	 wat	 sonde	 aan	
mense	doen—die	skade	wat	dit	 onvermyde- 
lik veroorsaak vir enigiemand wat vasgevang 
is	in	sy	kloue.	Maar	God	het	ons	genadiglik	’n	
uitweg uit sonde voorsien. Sodra ons werklik 
die	 grootheid	 van	 God	 begryp—en	 onsself	
werklik	in	vergelyking	met	ons	Skepper	begin	
sien,	soos	Job	gedoen	het—is	ons	op	pad	na	
ware,	opregte	bekering.

Let	 op	 wat	 hierdie	 eertydse	 patriarg	 gesê	
het	in	antwoord	op	God	se	persoonlike	open-
baring	aan	hom:	“Ek	weet	nou	U	kan	enigiets	
doen,	en	niemand	kan	U	keer	nie	…	Tot	nou	
toe	het	ek	net	met	my	ore	van	U	gehoor,	maar	
nou	het	ek	u	met	my	eie	oë	gesien”	Job	42:2,	
5-6,	Nuwe Lewende Vertaling).

God se genadige en deernisvolle  
vergifnis

Koning	Dawid	het	God	se	genadige	natuur	
in	Psalm	103	verwoord:	“Loof	die	HERE,	o	my	
siel,	en	vergeet	geeneen	van	sy	weldade	nie!	
[wat	deur	genade	is]—Wat	al	jou	ongeregtig-
heid	 vergewe,	 wat	 al	 jou	 krankhede	 genees	
…	Barmhartig	en	genadig	is	die	HERE,	lank-
moedig	en	groot	van	goedertierenheid	…	Hy	
handel	met	ons	nie	na	ons	sondes	en	vergeld	
ons	nie	na	ons	ongeregtighede	nie.”

“Want	so	hoog	as	die	hemel	is	bo	die	aarde,	
so	geweldig	is	sy	goedertierenheid	oor	die	wat	
Hom	vrees	…	Soos	’n	vader	hom	ontferm	oor	
die	 kinders,	 so	 ontferm	 die	 HERE	 Hom	 oor	
die	 wat	 Hom	 vrees.	 Want	 Hy,	 Hy	 weet	 wat-
ter	maaksel	 ons	 is,	gedagtig	dat	ons	 stof	 is”	
(verse	2-14).

Sodra	u	u	werklik	van	u	sondes	bekeer	het,	
is	God	se	vergifnis	 totaal	en	volledig.	Hy	pas	
die	 offerbloed	 van	 Sy	 Seun	 Jesus	 Christus	
persoonlik	 op	 jou	 toe.	 “Want	 so	 lief	 het	 God	
die	wêreld	gehad,	dat	Hy	sy	eniggebore	Seun	
gegee	het,	 sodat	elkeen	wat	 in	Hom	glo,	 nie	
verlore	 mag	 gaan	 nie,	 maar	 die	 ewige	 lewe	
kan	hê”	(Johannes	3:16).

In	 sy	 genade	 en	 barmhartigheid	 wis	 God	
ons oortredings van Sy wet uit deur die offer 
van	 Christus,	 “in	 wie	 ons	 die	 verlossing	 het	
deur	 sy	 bloed,	 naamlik	 die	 vergifnis	 van	 die	

sondes”	(Kolossense	1:14).
Christus	 se	 versoeningsoffer	 kan	 en	 sal	 ’n	

manier bied om ons gekwelde gewete skoon 
te	maak	en	ons	van	skuld	te	bevry:	“Hoeveel	te	
meer	sal	die	bloed	van	Christus,	wat	Homself	
deur die ewige Gees aan God sonder smet 
geoffer	het,	julle	gewete	reinig	van	dooie	werke	
om	die	lewende	God	te	dien	(Hebreërs	9:14).	

Bemagtiging en onderrig tot die 
ewige lewe

Na	bekering	en	die	waterdoop	ontvang	ons	
God	se	Heilige	Gees	(Handelinge	2:38).	Dit	be- 
gin	’n	heeltemal	veranderde	 lewe	vir	die	ware	
Christen.	Sodra	hierdie	brug	oorgesteek	 is,	 is	
ons	 redding	 seker—mits	 ons	 by	 die	 pad	 van	
God	se	wet	hou.	Soos	die	psalmis	geskryf	het:	
“U	woord	is	’n	lamp	vir	my	voet	en	’n	lig	vir	my	
pad”	(Psalm	119:105).	Geestelike	bemagtiging	
en	onderrig	is	nog	verdere	aspekte	van	God	se	
genade,	wat	sal	voortgaan	tot	die	ewige	lewe.

Jesus	het	gesê:	“Voorwaar,	voorwaar	Ek	sê	
vir	julle,	wie	my	woord	hoor	en	Hom	[die	Vader]	
glo	wat	My	gestuur	het,	het	die	ewige	lewe	en	
kom	nie	in	die	oordeel	nie,	maar	het	oorgegaan	
uit	die	dood	in	die	lewe”	(Johannes	5:24).	

Die	 apostel	 Johannes	 herhaal	 hierdie	 be- 
moedigende	waarheid	in	1	Johannes	5:11-12:	
“En	dit	is	die	getuienis:	dat	God	ons	die	ewige	
lewe	gegee	het,	en	dié	lewe	is	in	sy	Seun.	Hy	
wat	die	Seun	het,	het	die	 lewe;	wie	die	Seun	
van	God	nie	het	nie,	het	nie	die	lewe	nie.”	

Na	 Sy	 opstanding	 het	 Jesus,	 wat	 van	
Homself	in	die	derde	persoon	gepraat	het,	vir	
die	apostels	gesê	dat	“bekering	en	vergewing	
van	sondes	in	sy	Naam	verkondig	word	aan	al	
die	nasies,	van	Jerusalem	af	en	verder”	as	’n	
sleutelkomponent	 van	die	 sending	wat	Hy	Sy	
ware	 volgelinge	 gegee	 het.	 (Lukas	 24:47)—
om volbring te word deur die “belofte van my 
Vader,”	die	Heilige	Gees	(vers	49).

Nou	 kan	 ons	 sien	 hoe	 opregte	 bekering,	
gevolg	 deur	God	 se	 barmhartige	 en	 deernis-
volle	 vergifnis	 deur	 Sy	 genade,	 tesame	 met	
geestelike	 bemagtiging	 en	 onderrig—alles	
seëninge	 van	 genade—saamvloei	 om	 ware	
bekering	aan	ons	te	gee	en	ons	stewig	op	die	
pad	na	die	ewige	lewe	te	plaas!
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maar ’n verskriklike verwagting van oordeel en ’n vuurgloed wat die teë- 
standers sal verteer. 

“As iemand die wet van Moses verwerp het, sterf hy sonder ontferming 
op die getuienis van twee of drie; hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy 
verdien wat die Seun van God vertrap het en die bloed van die testament 
waardeur hy geheilig is, onrein geag en die Gees van genade gesmaad 
het? (Hebreërs 10:26-29).

Dit is duidelik dat God se genade ons nie toelaat om in sonde voort te 
gaan nie!

Gered deur “geloof alleen”?

’n Belangrike teologiese frase wat vyf eeue gelede uit die Protestantse 
Revolusie na vore gekom het, was solo fide—”deur geloof alleen.” Die 
Katolieke monnik Martin Luther was sterk gekant teen sekere onbybelse 
en korrupte leerstellings en gebruike van die Roomse kerk waarvan hy 
deel was, veral die verkoop van “aflate” gebaseer op die idee dat mense 
deur dade soos finansiële betalings, geskenke of diens aan die kerk, hul  
of hulle geliefdes se straf in ’n veronderstelde “vagevuur” in die hierna-
maals kan verminder. Hy het hierdie verkope veroordeel as ’n bedrieglike 
manier om die kerk en sy leiers se koffers te vul.

Luther se doel was om die Katolieke Kerk te hervorm. Sy protes teen 
Katolieke gebruike en leerstellings het egter onder baie ander mense pos-

gevat en hoe meer die Roomse kerk probeer het om onenigheid uit te wis, 
hoe meer het dit toegeneem. Luther se protes het mettertyd die Protes-
tantse Hervorming tot gevolg gehad—’n protesbeweging wat wel tot her-
vorming gelei het, hoewel hoofsaaklik deur die opkoms van baie nuwe 
Protestantse kerke waar daar voorheen een groot dominante en universele 
(die betekenis van “katolieke”) kerk was.

Luther se slagwoord solo fide, “deur geloof alleen,” het sy teenkanting 
opgesom teen, nie net praktyke soos die verkoop van aflate en die idee dat 
mense effektief hul weg na hemelse redding kan koop nie, maar selfs die 
idee dat enige soort werke vereis word vir redding, insluitend gehoorsaam-
heid aan God se wet.

Luther het daarop aangedring dat geloof alleen nodig is vir redding—en 
het “alleen” bygevoeg, alhoewel hierdie idee nêrens in die Bybel verskyn 
het nie. Hy het hierdie idee verkeerdelik in die apostel Paulus se geskrifte 
van 15 eeue vroeër ingelees en geïgnoreer wat Paulus se woorde vir sy 
oorspronklike eerste-eeuse gehoor beteken het. Trouens, die boek Jakobus 
sê uitdruklik dat “die mens geregverdig word uit die werke en NIE alleen 
uit die geloof nie” (Jakobus 2:24)—en hiervoor het Luther dit “’n sendbrief 
van strooi” genoem en het aangevoer dat dit uit die Bybel verwyder moet 
word! (Ons sal binnekort meer van Jakobus sien.)

In die stryd teen die verkeerde idee om verlossing te verdien in een van 
sy ergste manifestasies, het Luther en diegene wat sy saak opgeneem het 

Genade en Wet: Waarom is Hulle 
Onafskeidbaar?

Die woord genade word gereeld deur som-
mige godsdienstige mense gebruik asof dit 

die	 behoefte	 om	God	 se	wet	 te	 gehoorsaam,	
vervang	het.	Daardie	gevolgtrekking	is	nie	net	
onakkuraat	nie,	dit	is	ook	diabolies!	

Hier	 is	 die	 rede:	 Sonder	 die	 wet	 sou	 daar	
geen	 behoefte	 aan	 genade	 wees	 nie.	 Die	
woord genade,	soos	die	Griekse	woord	charis 
in	 die	 Nuwe	 Testament	 vertaal	 word,	 bete-
ken	 vrylik	 “guns”	 betoon—’n	 geskenk.	 In	 ’n	
godsdienstige konteks word die woord genade 
meestal	gebruik	vir	die	gawe	van	vergifnis.	Dit	
verwys	 na	 hoe	 God	 Sy	 guns aan berouvolle 
sondaars	bewys	deur	hulle	 voormalige	onge-
hoorsaamheid	aan	Sy	wet	te	vergewe—hulle	
“sondes	…	wat	 tevore	 gedoen	 is”	 (Romeine	
3:25).

Vergifnis	 is	 nodig	 omdat	 “Elkeen	wat	 aan-
hou	sonde	doen,	doen	ook	wat	teen	die	wet	is,	
want sonde is wetteloosheid”	(1	Johannes	3:4,	
Nuwe Lewende Vertaling).	 As	 daar	 geen	wet	
is	om	 te	verbreek	nie,	 sal	 sonde	nie	bestaan	
nie	(Romeine	5:13).	En	as	daar	geen	sonde	is	
nie,	beteken	die	 idee	van	genade,	as	God	se	
vergifnis,	niks	nie.

God verontagsaam nie ons sondes en ons 
wettelose	dade	nie.	Hy	 ignoreer	hulle	ook	nie	
bloot	nie.	Liewers,	“dat	Christus	vir ons sondes 
gesterf het	 volgens	die	Skrifte”	 (1	Korinthiërs	
15:3)	“sodat	Hy	deur die genade van God vir 
elkeen die dood sou smaak”	(Hebreërs	2:9).

Met	 ander	 woorde,	 dit	 was	 om	 God	 se	
guns—Sy	 genade—beskikbaar	 te	 maak	 vir	
almal	wat	hulle	bekeer	(deur	weg	te	draai	van	

sonde)	dat	Jesus	“Homself	vir	ons	gegee	het	
om ons te verlos van alle ongeregtigheid en  
vir	 Homself	 ’n	 volk	 as	 sy	 eiendom	 te	 reinig,	
ywerig	in	goeie	werke”	(Titus	2:14).

Daarom	sluit	genade	meer	in	as	net	die	ver-
gifnis	vir	vorige	sondes.	Dit	sluit	ook	die	gawe	
van	die	Heilige	Gees	in	om	ons	te	help	om	God	
se	wette	te	gehoorsaam.	Dit	verwys	inderdaad	
na al die vrye en onverdiende gawes van God. 
Dit	sluit	Sy	hulp	in	om	ons	aanvanklik	weg	te	
draai	van	sonde	en	ons	te	lei	na	Sy	waarheid	
en	 manier	 van	 lewe,	 Sy	 vergifnis	 van	 ons	
vorige sondes en die uiteindelik gee van Sy 
grootste gawe—ewige	lewe	in	Sy	Koninkryk.

Maar sonder die wet sal genade betekenis-
loos wees omdat daar geen manier sou wees 
om	sonde	te	definieer	nie.	Sonder	genade,	kan	
vergifnis van sonde vir die oortreding van God 
se wet egter nie aan ons beskikbaar gestel 
word nie.

Daarom	 het	 Jesus	 gesterf	 en	 weer	 opge-

staan om genade beskikbaar te stel aan enig-
een wat gretig en gewillig is om “van nou af 
nie	meer	sonde	(te)	doen	nie”	(Johannes	8:11,	
Nuwe Lewende Vertaling).	 Deur	 genade	 kan	
ons eers vergewe word van ons verbreking 
van	die	wet	en	dan	in	staat	gestel	word,	deur	
die	Heilige	Gees,	om	God	se	wet	uit	die	hart	
te	gehoorsaam—met	die	uiteindelike	doel	en	
belofte om in staat te wees om vir alle ewig-
heid	in	volmaakte	gehoorsaamheid	te	leef.

Dus	is	wet	en	genade	heeltemal	onafskeid-
baar.	Die	wet	 is	 ’n	gawe	van	God	se	genade	
om	ons	te	wys	hoe	om	te	lewe.	Die	wet	is	ook	
nodig om sonde en die gevolge daarvan te 
definieer	om	die	behoefte	aan	God	se	genade	
van vergifnis aan te toon. Genade is nodig 
sodat sondaars vergewe en gelei kan word 
tot	 gehoorsaamheid	 aan	 God	 deur	 die	 krag	
van	 die	 Heilige	 Gees	 en	 die	 hulp	 van	 Jesus	
Christus,	wat	ons	Verlosser	en	Hoëpriester	is.
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Jesus se Identiteit:  
Wie het die Wet Gegee?

Baie	 mense	 dink	 Jesus	 van	 Nasaret	 het	
gekom om met die wet weg te doen deur 

die	wet	met	genade	te	vervang—maar	het	Hy?	
Min dinge kan vir u belangriker wees as om 
hierdie	saak	te	verstaan!	’n	Noukeurige	studie	
van	die	Skrif	toon	dat	Jesus	baie	meer	was	as	
wat	die	meeste	mense	besef	en	hierdie	waar-
heid	het	groot	implikasies.

Die	 Skrif	 vertel	 ons	 herhaaldelik	 dat	 nie-
mand	God	die	Vader	ooit	 gesien	het	nie.	Die	
apostel	 Johannes	 maak	 dit	 baie	 duidelik	 in	
Johannes	1:18:	“Niemand	het	ooit	God	gesien	
nie;	 die	 eniggebore	 Seun	wat	 in	 die	 boesem	
van	die	Vader	is,	dié	het	Hom	verklaar.”	

Johannes	 het	 pas	 in	 hierdie	 hoofstuk	 ver-
duidelik	 dat	 hy	 ’n	 persoonlike	 ooggetuie	was	
van	“die	Woord”	wat	as	Jesus	Christus	vlees	
geword	het,	so	dit	kan	nie	na	Hom	verwys	nie.	
Die	 “God”	 wat	 niemand	 nog	 ooit	 gesien	 het	
nie,	moet	dus	na	God	die	Vader	verwys.

Johannes	herhaal	presies	dieselfde	stelling	
in	 1	 Johannes	 4:12:	 “Niemand	 het	 God	 ooit	
aanskou	nie.”	

Ons	 sien	 ook	 twee	 sulke	 eksplisiete	
uitsprake	 van	 Jesus	 Christus	 self.	 Let	 op	 
Johannes	5:37:	“En	die	Vader	wat	My	gestuur	
het,	Hy	het	van	My	getuig.	Julle het nog nooit 
sy stem gehoor of sy gedaante gesien nie.”

Om	 duidelik	 te	 wees,	 sê	 Jesus	 weer	 dat	
niemand	nog	ooit	die	Vader	gesien	het	nie	 in	
Johannes	 6:46:	 “Nie dat iemand die Vader 
gesien het nie,	behalwe	Hy	wat	van	God	kom:	
Hy het die Vader gesien.”

Hier	 sê	 Jesus	 duidelik	 dat	 niemand	 die	
Vader	 gesien	 het	 nie,	 behalwe	 die	 Een	 wat	
van	God	 is—dit	verwys	na	Homself. Van alle 
mense	het	Hy	 alleen	die	Vader	 gesien.	Geen	
mens	het	nog	ooit	die	Vader	gesien	nie.

Tog	 word	 ons	 in	 die	 boeke	 van	 die	 Ou-
Testamentiese	 tydperk	 vertel	 dat	 ’n	 aantal	
mense	God	gesien	het.	Hulle	sluit	in	Abraham	
(Genesis	12:7;	15:1;	18:1),	Isak	(Genesis	26:2,	
24),	 Jakob	 (Genesis	 28:13;	 32:30;	 35:9-10),	

Moses	(Eksodus	3:6;	33:11,	21-23),	Aäron	en	
die	70	oudstes	van	 Israel	 (Eksodus	24:9-11),	
Josua	 (Josua	 6:2)	 en	 Gideon	 (Rigters	 6:14).	
So	wié	 het	 hierdie	 individue	 gesien	 toe	 hulle	
God	 gesien	 het?	 Die	 enigste	 manier	 waarop	
ons	sin	hiervan	kan	maak,	 is	om	te	verstaan	
dat geen mens God die Vader op enige tydstip 
gesien het nie.

Wat	 hulle	 gesien	 het,	 soos	 opgeteken	 in	
hierdie	 baie	 gedeeltes	 en	 op	 ander	 tye	wan-

neer	 God	 aan	 individue	 verskyn	 het,	 was	 
die Woord wat by God was en God was 
(Johannes	 1:1),	 die	 Een	wat	 in	 die	 vlees	 ge- 
bore	 was	 as	 Jesus	 van	 Nasaret	 (vers	 14).	
Met	 hierdie	 begrip	 is	 daar	 geen	 teenstrydig-
heid	 nie.	 Die	 Bybel	 weerspreek	 homself	 nie,	
want	 “Die	 Skrif	 kan	 nie	 verbreek	 word	 nie”	 
(Johannes	10:35,	Nuwe Lewende Vertaling).

Jesus was die “EK IS” wat met Moses 
gepraat het

Die	 Een	 wat	 tydens	 Ou-Testamentiese	 tye	
verskyn	 en	 met	 mense	 as	 God	 gepraat	 het,	
was	die	Een	wat	 Jesus	Christus	geword	het.	

Jesus	het	dit	self	duidelik	gesê	en	die	mense	
wat	Hom	gehoor	het,	het	geweet	dit	is	presies	
wat	Hy	bedoel	het.	Let	op	 in	Johannes	8:57-
58,	waar	 Jesus	 in	 ’n	 hewige	debat	was	met	
sommige	 van	 die	 Jode	 wat	 Hom	 teëgestaan	
het	en	Hy	het	gesê	dat	Abraham	verheug	was	
om Sy dag te sien.

“Toe	sê	die	Jode	vir	Hom:	U	is	nog	nie	vyftig	
jaar	oud	nie,	en	het	U	Abraham	gesien?	Jesus	
sê	vir	hulle:	Voorwaar,	voorwaar	Ek	sê	vir	julle,	
voordat Abraham was, is Ek.”	

Hier	het	Jesus	hulle	spesifiek	vertel	van	Sy	
goddelike	 identiteit—dat	 Hy	 voor	 Abraham	
bestaan	het	en	dan	dat	Hy	die	God	was	wat	
in	 die	 Ou-Testamentiese	 tydperk	met	mense	
omgegaan	 het.	Wie	 het	 Hy	 spesifiek	 beweer	
dat	Hy	is?

Ons	 vind	 die	 antwoord	 in	 Eksodus	 3:13-
14,	waar	God	aan	Moses	verskyn	het	by	die	
brandende	bos	en	vir	Moses	gesê	het	dat	Hy	
die	 Israeliete	sou	verlos	van	hulle	slawerny	 in	
Egipte.

“Hierop	het	Moses	tot	God	gespreek:	Maar	
as	 ek	 by	 die	 kinders	 van	 Israel	 kom	 en	 aan	
hulle	 sê:	Die	God	van	 julle	 vaders	het	my	na	
julle	gestuur,	en	hulle	my	vra:	Hoe	is	sy	naam?	
—wat	moet	ek	hulle	antwoord?	En	God	sê	vir	
Moses:	EK	IS	WAT	EK	IS.	Ook	sê	Hy:	So	moet	
jy	die	 kinders	 van	 Israel	 antwoord:	EK	 IS	het	
my	na	julle	gestuur.”	

Wat	het	Jesus	15	eeue	 later	gesê	oor	wie	
Hy	was?	Om	terug	te	gaan	na	wat	ons	pas	in	
Johannes	8:58	gelees	het,	“Jesus	sê	vir	hulle:	
Voorwaar,	 voorwaar	 Ek	 sê	 vir	 julle,	 voordat	
Abraham	was,	is Ek.”

Let	 op	 wat	 gebeur	 het	 onmiddellik	 nadat	
Jesus	 hierdie	 woorde	 gesê	 het:	 “Hulle het 
toe klippe opgetel om Hom te stenig;	 maar	
Jesus	het	stilletjies	uit	die	 tempel	gegaan	en	
tussen	hulle	deurgeloop;	en	so	het	Hy	vertrek”	
(Johannes	8:59).

Die	 Jode	 wat	 Jesus	 hierdie	 woorde	 hoor	
sê	 het,	 het	 presies	 geweet	 wat	 Hy	 bedoel	
het—dat	 Hy	 beweer	 dat	 Hy	 die	 “EK	 IS”	 is	
wat	 met	 Moses	 gepraat	 het.	 Hoe	 het	 hulle	 
toe	 gereageer?	 Hulle	 het	 dadelik	 klippe	 op- 
getel	 om	 Hom	 dood	 te	 stenig	 omdat	 Hy	 

beweer	het	dat	Hy	God	is!

Jesus, Israel se Wetgewer, het nie  
verander nie

In	die	lig	van	hierdie	duidelike	gedeeltes,	wie	
was	Israel	se	Wetgewer	wat	met	Moses	gepraat	
het,	 vir	 hom	 die	 tafels	 van	 die	 Tien	 Gebooie	
gegee wat met Sy eie vinger geskryf was en 
’n verbondsmaaltyd saam met die oudstes van 
Israel	geëet	het?	(Sien	Eksodus	24:9-12;	31:18;	
34:28-35.)	Dit	was	niemand	anders	nie	as	die	
Een	wat	 Jesus	Christus	geword	het—Hy	was	
dieselfde God wat die wet by die berg Sinai 
gegee	 het!	 (Om	 meer	 te	 wete	 te	 kom,	 lees	
gerus ons gratis studiegidse Who is God? en 
Jesus Christ: the Real Story.)

Dit	 is	 waarom	 Jesus	 in	Matteus	 5:17	 sou	
sê:	 “Moenie	 dink	 dat	 Ek	 gekom	 het	 om	 die	
wet	 of	 die	 profete	 te	 ontbind	 nie.	 Ek	 het	 nie	
gekom	om	te	ontbind	nie,	maar	om	te	vervul.”	
Die	Griekse	woord	wat	hier	as	“vervul”	vertaal	
word,	is	pleroo,	wat	beteken	“om	vol	te	maak,”	
“om	ten	volle	te	vul,”	“om	in	elke	besonderheid	
volledig	 te	maak,”	 “om	 volmaak	 te	maak”	 of	
“om	deur	 te	 voer	 tot	die	einde	 toe”	 (Thayer’s 
Greek-English Lexicon of the New Testament,	
2005).	 Jesus	 het	 nie	 gekom	 om	 die	 wet	 te	
beëindig	nie,	maar	om	ons	deur	Sy	volmaakte	
voorbeeld	 te	wys	 hoe	 om	 daardie	wet	 tot	 sy	
volle geestelike bedoeling uit te leef !

Hy	sê	duidelik	vir	ons	wat	ons	lewens	moet	
rig:	 “Die	mens	sal	 nie	 van	brood	alleen	 lewe	
nie,	maar	van elke woord wat deur die mond 
van God uitgaan”	 (Matteus	 4:4,	 met	 verwy-
sing	na	Deuteronomium	8:3).	Daardie	woorde	
waarvan	Hy	gepraat	het,	was	natuurlik	Sy	eie!

Jesus	het	nie	verander	nie.	Soos	Hebreërs	
13:8	 vir	 ons	 sê,	 “Jesus Christus is gister en 
vandag dieselfde en tot in ewigheid.”	 Hy	 het	
nie	 God	 se	 wet	 aan	 Israel	 geopenbaar	 net	
om	15	eeue	later	in	die	vlees	te	kom	om	met	
daardie	 selfde	 wet	 weg	 te	 doen	 nie—sulke	
redenasie	is	onsinnig	en	onskriftuurlik!

Johannes,	 die	 laaste	 oorblywende	 van	 die	
12	 apostels,	 het	 aan	 die	 einde	 van	 sy	 lewe	
geskryf:	 “My	 kinders,	 ek	 skryf	 hierdie	 dinge	
aan	julle,	dat	 julle	nie	moet	sondig	nie;	en	as	Li
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Ons sien verskeie kere in die Evangelies 
opgeteken dat Jesus Christus beweer 
het dat Hy “EK IS” is—die naam wat 
God gegee het toe Hy Homself aan 
Moses by die brandende doringbos 
geopenbaar het.
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van die wal af in die sloot beland. So het, uit die Protestantse Hervorming, 
die onbybelse idee ontstaan dat genade die teenoorgestelde van wet is en 
wet die teenoorgestelde van genade is. In werklikheid is die teenoorge-
stelde van wet nie genade nie, maar wetteloosheid—en die teenoorgestelde 
van genade is nie wet nie, maar ongenade. Ons moet altyd die Bybel nou-
keurig lees en nie tot gevolgtrekkings kom wat nie deur die Skrif onder-
steun word nie!

Die verkeerd lees van “uit genade is julle gered deur die geloof”

Waar het hierdie misleide sienings van Luther en ander Protestantse Her-
vormers vandaan gekom? Hulle kom deels van Efesiërs 2:8-9 wat misver-
staan word en wat lui: “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en 
dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat 
niemand mag roem nie.” 

Hierdie hervormers het hierdie gedeelte gesien as ’n bewys dat verlos-
sing uit genade deur geloof kom en nie deur werke nie—dus Luther se for-
mulering van solo fide, of “geloof alleen.” Maar hulle moes ’n bietjie ver-
der gelees het, want in net die volgende vers verduidelik Paulus: “Want ons 
is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbe-
rei het, sodat ons daarin kan wandel” (vers 10)—ons moet dit, soos vroeër 
opgemerk, “kan uitlewe” (Nuwe Lewende Vertaling).

Luther was reg dat ons nie deur werke gered word nie. Niks wat ons kan 
of mag doen, insluitend dade van gehoorsaamheid aan God se wet, kan 
ooit God se gawe van verlossing verdien nie. Soos Paulus egter duidelik sê, 
is ons geskape “tot goeie werke” en ons moet “daarin wandel”—ons moet 
goeie werke ’n gereelde en gewone deel van ons lewens maak!

Dus, eerder as om te sê goeie werke is onnodig vir ’n Christen, stel  
Paulus dit nadruklik dat goeie werke ’n noodsaaklike deel van ’n Christen 
se lewe is!

Wat Paulus hier vir ons sê, is dat “uit genade”—deur God se genadige 
vergifnis van ons sondes waarvoor ons die doodstraf verdien het (Romeine 
6:23)—is ons “gered deur die geloof …” Na watter soort geloof verwys 
Paulus?

Die woord “geloof,” soos “genade,” het ’n wye reeks betekenisse. Die 
spesifieke bedoeling moet uit die konteks waargeneem word. Die geloof 
waarna Paulus in Efesiërs 2 verwys, is ’n aktiewe, lewende geloof. Ons 

diepgaande vertroue dat God die Vader ons persoonlik gekies en geroep 
het in ’n wedersydse liefdevolle verhouding met Hom en Sy Seun Jesus 
Christus, waarin ons in goeie werke met Hulle hulp moet wandel en dit lei 
ons om te lewe soos ons glo. (Dit word in meer besonderhede verduidelik 
in die volgende hoofstuk, “Wat het ‘Genade’ in die Eerste-Eeuse Wêreld 
Beteken?” wat op bladsy 72 begin.)

Hierdie betekenis blyk duidelik uit wat Paulus ’n paar verse later skryf: 
“En Hy [Jesus Christus]het die evangelie van vrede kom verkondig aan 
julle wat ver was en aan die wat naby was; want deur Hom het ons albei 
die toegang deur een Gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreem-
delinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote 
van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus 
Christus self die hoeksteen is, 

“In wie die hele gebou, goed saamgevoeg, verrys tot ’n heilige tempel in 
die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot ’n woning van God in 
die Gees” (verse 17-22).

As lede van God se familie, in wie God deur Sy Heilige Gees woon, sal 
ons lewens natuurlik gekenmerk word deur goeie werke, want dit weer-
spieël die eie aard en karakter van God wat deur Sy Gees in ons leef. 
In Galasiërs 5:22-23 beskryf Paulus die “vrug van die Gees” wat in ons 
lewens voortgebring word as “liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid,[en] selfbeheersing.” 
Hierdie kenmerke sal duidelik wees in die lewe van ’n Christen wat gelei 
word deur God se Gees!

Geloof sonder werke is dood

Kom ons let meer op wat in die boek Jakobus, wat Luther verwerp het, 
gesê word. Hier het die apostel Jakobus, halfbroer van Jesus Christus, dit 
duidelik gemaak dat goeie werke sigbaar sal wees in die lewe van ’n gelo-
wige Christen. Hy vra: “Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die 
geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red 
nie? As daar nou ’n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voed-
sel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word 
warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is 
nie—wat baat dit?” (Jakobus 2:14-16).

Jakobus antwoord dan: “Net so is ook die geloof, as dit geen werke het 

iemand	 gesondig	 het,	 ons	 het	 ’n	 Voorspraak	
by	die	Vader,	Jesus	Christus,	die	Regverdige.	
En	Hy	is	’n	versoening	vir	ons	sondes,	en	nie	
alleen	vir	ons	s’n	nie,	maar	ook	vir	dié	van	die	
hele	wêreld.

“En	 hieraan	 weet	 ons	 dat	 ons	 Hom	 ken:	

as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê: Ek ken 
Hom—en sy gebooie nie bewaar nie,—is ’n 
leuenaar	en	in	hom	is	die	waarheid	nie.	Maar	
elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die 
liefde van God waarlik volmaak geword.	Hier-
aan	weet	ons	dat	ons	in	Hom	is.	Hy wat sê dat 

hy in Hom bly, behoort self ook so te wandel 
soos Hy gewandel het”	(1	Johannes	2:1-6).	

Dit	is	duidelik	dat	Jesus	nie	gekom	om	weg	
te	doen	met	die	wet	wat	Hy	self	in	die	eerste	
plek	 gegee	 het	 nie.	 Hy	 het	 wel	 gekom	 om	
die doodstraf te betaal vir ons almal wat die 

wet oortree	het,	die	straf	wat	ons	verdien	het	
op	 Homself	 geneem	 en	 ons	 die	 geleentheid	
gegee vir die ewige lewe in die familie van 
God.	 Sodoende	 het	 Hy	 die	 wet	 gehandhaaf	
wat	Hy	gegee	het	as	’n	noodsaaklike	deel	van	
God	se	wonderlike	genadegawe!
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nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. 
Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof 
toon. Jy glo dat God één is. Jy doen goed; die duiwels glo dit ook, en hulle 
sidder. 

“Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood 
is? Is Abraham, ons vader, nie uit die werke geregverdig toe hy Isak, sy 
seun, op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het 
met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? … Sien 
julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke en nie alleen 
uit die geloof nie? … Want soos die liggaam sonder gees dood is, so is ook 
die geloof sonder die werke dood” (Jakobus 2:17-26).

Beide Jakobus en Paulus maak dieselfde stelling—dat die lewe van ’n 
Christen getransformeer word deur geloof en ’n hegte verhouding met 
God, en deur die werking van God se Gees word God se natuur en karak-
ter in hom of haar ontwikkel. Dit is die bewys van ’n persoon wat werklik 
deur God se genade tot bekering gekom het.

Ons moet moeite doen om God te gehoorsaam

Ons moet daarop let dat die meeste van vandag se Protestantse leraars 
die boek Jakobus aanneem met die argument dat Jakobus bloot sê dat 
goeie werke outomaties sigbaar sal wees in die lewe van ’n Christen, nie 
dat daar een of ander vereiste poging van ons kant af is om gered te word 
nie. Maar ons voortdurende poging is sekerlik nodig.

Jesus het gesê “stry hard om in te gaan deur die nou poort” (Lukas 
13:24). Hebreërs 12:4 (Nuwe Lewende Vertaling) sê ons is “in die geveg 
teen die sonde,” soos Jesus was. Paulus sê verder dat ons moet “jaag na die 
doel” (Filippense 3:14) en waarlik “slaan met die vuis soos een wat nie in 
die lug slaan nie” (1 Korintiërs 9:26). Jesus, Paulus en Jakobus was almal 
vasbeslote dat ons daders van God se wet moet wees en nie net hoorders 
nie (Matteus 7:21; Romeine 2:13; Jakobus 1:22).

Weereens, dit beteken nie dat ons verlossing verdien deur gehoorsaam-
heid nie—want ons het God se vrylik gegewe genade en barmhartigheid  
nodig vir die vergifnis van sondes wat ons almal gepleeg het. Geen hoeveel- 
heid regverdige werke kan ons weg na die ewige lewe in God se Konink- 
ryk koop nie. Maar om nie te streef om voort te gaan in regverdige werke 
nadat ons tot bekering gekom het nie, sal ons uit God se Koninkryk hou.

Dit is op geen manier redding wat verdien word nie. Die krag en selfs 
die motivering om te gehoorsaam kom van God as nog ’n ander aspek van  
Sy genade: “want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te 
werk na sy welbehae” (Filippense 2:13)—dit wil sê, Hy gee “die gewillig- 
heid en die vermoë in julle … om te handel volgens wat Hy graag wil hê”  
(Nuwe Lewende Vertaling). Tog kan ons steeds van Hom af wegdraai en 
verlossing verloor, ten spyte van wat baie beweer en daarom moet ons ge- 

trou bly (sien “Kan Diegene wat God Vergewe het Sy Genade Verwerp?” 
wat op bladsy 24 begin).

Dit is noodsaaklik dat ons aanhou om aan God onderdanig te wees en 
saam te werk met wat Hy in ons lewe doen—in ware vennootskap met 
Hom. Soos Paulus gesê het: “Waarvoor ek arbei en stry volgens sy wer-
king wat in my werk met krag” (Kolossense 1:29). Ons sal steeds soms 
sondig, wat ons voortdurende behoefte aan God se vergifnis deur Christus 
toon, maar ons moet ons sekerlik bekeer en in gehoorsaamheid bly streef 
(1 Johannes 1:7–2:6).

Verstaan dus dat om voort te gaan in die genade wat ons red, afhanklik 
is van ons voortdurende strewe om in gehoorsaamheid aan God se wet te 
lewe. Tog is ons in staat om aan hierdie toestand te voldoen deur op God 
se genade te bly vertou. 

Genade en Wet: Wat sê die Bybel?
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Wat het “Genade” 
in die Eerste-Eeuse 

Wêreld Beteken?
“En God het mag om alle genade oorvloedig oor  
julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte  
volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke  

goeie werk” (2 Korintiërs 9:8).

Woorde het betekenis. Sommige woorde is moeilik om te ver-
staan wanneer hulle ver buite hul oorspronklike konteks ver- 
wyder is. In teenstelling met die betekenis vandag, het die 
term genade—wat voortspruit uit ’n vertaling van die Griekse 

woord charis—’n heel ander betekenis gehad in die oorspronklike gebruik 
daarvan in die Grieks-Romeinse tyd, die era waarin Paulus en die ander 
apostels en Nuwe-Testamentiese skrywers geleef en gewerk het.

Paulus het die woord charis meer as 100 keer in sy briewe aan individue 
en verskillende gemeentes rondom die Romeinse Ryk ingeweef. Griekse 
en Romeinse bekeerlinge wat hierdie woord lees of hoor, sou dit in ’n aan-
sienlik ander konteks verstaan het as wat ons in die 21ste eeu sou. Hulle 
begrip van wat Paulus en ander met die “genade van God” bedoel het, kon 
moontlik heel anders as ons s’n gewees het. Om hierdie eerste-eeuse kon-
teks te verstaan, help ons om lig te werp op wat, onder genade, eintlik vir 
’n volgeling van Jesus Christus beteken. Kom ons kyk hoekom.

Charis (genade) as dit op sy eie voorkom in die Bybel, kon gebruik  
word as ’n begroeting met baie betekenis (“Genade vir julle en vrede”),  
as ’n beskrywing van hoe God kragtige guns oordra, as ’n uitdrukking  
van ’n onverdiende goddelike daad van goedheid, en meer. Dit klink dalk 
nie vir ons vreemd nie, maar vir ’n Grieks-Romeinse burger of ’n Grieks-
sprekende Jood wat hierdie woord in ’n Bybelse konteks sou hoor of lees, 
sou die betekenis iets beskryf wat ons waarskynlik nie vandag tipies oor-
weeg nie—’n kragtige verhouding tussen ’n gewer van gawes en die ont-
vangers van daardie gawes. Die punt? Paulus en ander Nuwe-Testamen-
tiese skrywers het dikwels hierdie betekenis weerspieël wanneer hulle die 
woord charis (genade) genoem het. Om meer oor hierdie verhouding te 
leer gee ons groter insig in die betekenis van genade in die Skrif.

Beskermhere en kliënte

Hier is kritieke agtergrond. In die tyd van Jesus en die apostels het ’n 
stelsel, bekend as “beskermheerskap,” in die Romeinse Ryk bestaan—
die fisiese en kulturele omgewing waarin baie van die Nuwe Testament 
geskryf is.

In die 21ste eeu wek die woord beskermheerskap dikwels ’n gevoel 
van vulgêre nepotisme of onderduimse geskenke wat op ’n onaangename 
manier verkry was (soos in “politieke beskermheerskap,” waar geskenke 
gegee kan word in ruil vir onwettige of onvanpaste dade).

Alhoewel sulke politieke beskermheerskap ook in Paulus se tyd bestaan 
het, het dit toe oor die algemeen iets heel anders beteken. Wanneer hulle 
die woord charis gehoor het, sou burgers van die Romeinse Ryk dit posi-
tief verstaan het. Benewens gawes van ’n onverdiende aard, sou ’n situasie 
wat charis (genade) behels tipies beskou gewees het as ’n goeie verhouding 
met blywende wedersydse voordele, verwagtinge en ’n nuwe stel kragtige 
dinamika.

Hier is ’n kontras om te oorweeg: As iemand in vandag se moderne 
wêreld ’n besigheid wil begin of ’n huis wil bou, sal hy of sy waarskyn-
lik na ’n kommersiële bank (of soortgelyke instelling) gaan om ’n lening te 
verseker. Die verwagting sou wees dat die lening met rente terugbetaal sal 
word. In die Grieks-Romeinse wêreld van die eerste eeu het gesofistikeerde 
kommersiële bankwese soos ons dit vandag ken, nie bestaan nie. Rykdom 
in die Romeinse samelewing was onder ongeveer 4 persent van die bevol-
king gekonsentreer. Hierdie mense was die hoërklas ryk aristokrate bekend 
as patrisiërs. Die armer gewone burgers was plebejers genoem.

Dikwels sou ryk geldskieters voordeel trek uit ander deur hoë rente te 
hef. Maar daar was ’n beter manier vir hulp om vooruit te gaan in die lewe. 
’n Gewone persoon wat finansiële bystand of soortgelyke hulp gesoek het, 
soos om ’n werk te bekom, kon dalk ’n welgestelde persoon vind om ’n 
verhouding aan te gaan wat charis (genade) behels—die gee van ’n onver-
diende voordeel of gawe van die groter persoon aan die mindere. Die per-
soon wat die geld, ondersteuning of voordeel verskaf het, was bekend as  
’n beskermheer (Latynse patronus). Die persoon wat die geld of onder- 
steuning ontvang het, was toe bekend as ’n kliënt (Latynse cliëns).

Sulke beskermheerskap was selfs deel van die lewe van die vroeë Kerk. 
Daar het byvoorbeeld geen aparte fisiese “kerk”-geboue bestaan gedurende  
die vroeë dekades na die dood en opstanding van Jesus nie. Sommige 
vroeëre kerklede het as geestelike en fisiese beskermhere gedien deur hul 
privaat huise beskikbaar te stel om ontmoetingsruimtes vir byeenkomste 
en Sabbatdienste te voorsien.

Paulus verwys na die diakones Fébé so “Sy was vir baie ’n beskermster  
en ook vir my” (Romeine 16:1-2)—wat haar vrygewige gesindheid en diens  
aan hom en ander aandui. Die boeke, Lukas en Handelinge, wat deur Lukas  
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wat God van ons verwag om te doen sodra ons Sy genade aanvaar het” 
(Brent Schmidt, 2015, agterblad).

Genade en geloof

Wat was die voordele in hierdie verhou- 
ding vir beide beskermheer en kliënt? Die  
charis (gawe van die goeie, vertaal as ge- 
nade) sou gemaak word met die verstand-
houding dat die geskenk nooit terugbetaal 
kon word nie (in die sin van bloot ’n lening 
terugbetaal). Die verwagting van die be- 
skermheer was dat die kliënt ’n hoë mate 
van lojaliteit en dankbaarheid teenoor die 
beskermheer sou handhaaf. Daardie aspek 
van die verhouding is vervat in die Griekse 
woord pistis, wat dieselfde woord is wat as 
geloof en getrouheid in die Nuwe Testament 
vertaal word.

Met ander woorde, ’n kliënt onder die 
Romeinse beskermheerskap sal ’n geskenk 
(charis) ontvang wat waarskynlik nooit ten 
volle in geld of goedere terugbetaal kon 
word nie. Die kliënt se rol was om getroue 
lojaliteit (pistis) te betoon en te demonstreer, 
insluitend openbare demonstrasies van 
dankbaarheid. Die uitoefening van pistis 
weerspieël dankbare vertroue—’n kragtige, 
energieke, lewende oortuiging—dat die be- 
skermheer werklik sal doen wat hy belowe 
om te doen. Hierdie charis-verhouding was 
belangrik vir oorlewing en vooruitgang in 

die eerste-eeuse Grieks-Romeinse wêreld—en, soos historici bevestig, was 
die praktyk wydverspreid.

Wat ’n uitdaging vir ’n 21ste-eeuse leser van die Bybel kan wees om te 
begryp, is dit: Enige eerste-eeuse Romeinse of Griekse, of selfs Joodse 
Christen, in daardie wêreld wat ’n brief van Paulus of ander apostels gelees 
of gehoor het wat die Griekse woord charis noem, sou onmiddellik daar-
die woord verstaan het in die verhouding van ’n beskermheer en ’n kliënt.

Dit is dus belangrik om die eerste-eeuse betekenis van genade in terme 
van beskermheerskap van die 21ste-eeuse definisie te onderskei.

Dit is ook belangrik om te verstaan dat die komplekse verhouding wat ge- 
vorm was in die gee van charis of genade, nie ’n blote transaksie was nie.

’n Eerste-eeuse gee en ontvang van charis het ’n kragtige en dinamiese  

Wat het “Genade” in die Eerste-Eeuse Wêreld Beteken?

In die Grieks-Romeinse 
samelewing het lede van 
die ryker klas gawes of hulp 
gegee, genaamd charis—
die Griekse woord wat as 
“genade” vertaal word—wat 
die ontvangers nooit kon 
terugbetaal nie. Toe die 
apostel Paulus van genade 
gepraat het, het hy hierdie 
goed verstaanbare woord en 
model gebruik om God se 
liefde en die gee van goeie 
dinge aan ons te verduidelik.

sa
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o

geskryf was, was klaarblyklik ondersteun deur ’n beskermheer genaamd 
Theófilus (sien Lukas 1:1-4; Handelinge 1:1).

’n Blywende verhouding met gedefinieerde rolle

Om die kliënt van ’n beskermheer in die Grieks-Romeinse samelewing  
te word, was nie ’n ligte verbintenis nie. Volgens die samelewingsreëls  
(opgeneem deur ’n aantal invloedryke burgers van die dag, insluitend Ro- 
meinse bekendes soos Tacitus en Cicero), het ’n nuwe kliënt ’n verhouding 
van afhanklikheid met ’n Romeinse beskermheer aangegaan. Hulle het ’n 
ooreenkoms en verhouding “gebaseer op wedersydse vertroue en lojaliteit” 
aangegaan (Paul Sampley, redakteur, Paul in the Greco-Roman World: A 
Handbook, Vol. 2, 2016, bl. 206).

Sodra daardie sosiale kontrak tot stand gekom het, het ’n nuwe stel dina-
mika ter sprake gekom. Daar is van die nuwe kliënt “verwag om respek en 
dankbaarheid teenoor die beskermheer te betoon, om sekere dienste aan 
hom te lewer … en om sy politieke, ekonomiese en sosiale aktiwiteite te 
ondersteun” (ibid.).

Wat het die beskermheer vir sy kliënt gedoen? “Die invloedryke beskerm- 
heer het die kliënt se ekonomiese, sosiale en wetlike belange beskerm deur 
hom voordeel te laat trek uit die beskermheer se sosiale verbintenisse en 
deur hom toegang tot die beskermheer se hulpbronne te gee” (ibid.).

Kortom, die nuwe kliënt sou dalk nodige befondsing of ander belangrike 
voordele ontvang, maar hy was nou in ’n lewenslange verhouding met die 
beskermheer, wat ’n sekere ingesteldheid van sy kliënte verwag het, asook 
dade van dankbaarheid (werke) in ruil daarvoor.

Die boek, Relational Grace: The Reciprocal and Binding Covenant of 
Charis, verduidelik dit so in sy omslaginleiding: “Charis (genade) is die 
woord wat Nuwe-Testamentiese skrywers, veral Paulus, soms gebruik het 
om Christus se gawe aan mense te verduidelik. Maar wat is die aard van 
die gawe? Sedert die vyfde eeu het ’n aantal Christen-geleerdes geleer dat 
genade iets is wat vrylik deur God geskenk word, met min of niks wat 
in ruil daarvoor vereis word … [Tog is] ‘vrye genade’ nie wat Paulus en 
ander bedoel het nie.

“Die praktyk in die antieke wêreld van mense wat gunste en gawes toe-
staan en ontvang, het met duidelike verpligtinge gepaard gegaan. Charis 
het Nuwe-Testamentiese skrywers gedien as ’n model vir God se barmhar-
tigheid deur die versoening van Jesus Christus, wat ook met verbondsver- 
pligtinge gepaardgaan … 

“Om uit genade gered te word, beteken om na Christus toe te kom, ge- 
doop te word en by die gemeenskap van heiliges [of Christene] aan te sluit 
en voortdurend met dank en lof te leef vir God se gawe. Al hierdie uitdruk- 
kings van genade word gevind in beide die Griekse en Pauliniese gebruik 
van die woord. Om te weet wat charis beteken, help ons om te verstaan 
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Hoe “Genade” in die Tyd en Kultuur  
van die Apostels Verstaan was

Die Griekse woord charis,	wat	 algemeen	 in	
ons	Bybels	as	 “genade”	vertaal	word,	het	

’n	 spesifieke	 betekenis	 gehad	 in	 die	 tyd	 en	
kultuur	 waarin	 die	 Nuwe	 Testament	 geskryf	
was.	Dit	het	ook	’n	stel	ander	woorde	daaraan	
verbonde	 gehad	 wat	 baie	 keer	 in	 die	 Bybel	
voorkom,	 veral	 in	 die	 briewe	 van	 die	 apostel	
Paulus.	 Om	 te	 verstaan	 wat	 hierdie	 woorde	
in	 daardie	 konteks	 beteken	 het,	 sal	 ons	 baie	
help	om	te	verstaan	wat	dit	 in	die	 lewens	van	
Christene	vandag	behoort	te	beteken.

’n	 Uitstekende	 verduideliking	 van	 hoe	
“genade”	 deur	 Paulus	 se	 lesers	 verstaan	
sou	word,	kom	uit	die	2012-boek	Misreading 
Scripture With Western Eyes: Removing Cul-
tural Blinders to Better Understand the Bible. 
Skrywers	 Randolph	 Richards	 en	 Brandon	
O’Brien	 beskryf	 ’n	 hipotetiese	 maar	 tipiese	
situasie	van	daardie	dag	(bl.	162-164):

“Stel	jou	voor	’n	jong	bakker	met	die	naam	
Marcus,	 in	die	dorp	Filippi.	Marcus	het	by	sy	 
pa	geleer	om	brood	 te	bak.	Die	 familiebesig-
heid	 het	 vyf	 geslagte	 terug	 gestrek	 tot	 die	
stigting	 van	 Filippi.	 Marcus	 se	 familie	 was	
gevolglik een van die stigterslede van die 
bakkersgilde.	 ’n	 Honderd	 jaar	 gelede	 het	 sy	
voorvader	 uit	 die	 Romeinse	 leër	 afgetree	…	
As	 beloning	 het	 sy	 gesin	…	 Romeinse	 bur-
gerskap	en	grond	in	Filippi	gekry	…

“Toe	 sy	 pa	 jonk	 was	…	 het	 ’n	 brand	 die	
gesin	se	bakkery	vernietig.	Marcus	se	pa	het	
na	 ’n	 ryk	weduwee,	 ’n	 laphandelaar	wat	 ook	
van	die	provinsie	 Lidia	was,	gegaan	om	hulp	
te	soek.	Julia	Lydia	het	sy	pa	die	geld	geleen	
om	die	bakkery	te	herbou.	So	het	’n	blywende	
verhouding	begin.	Vandag	verkoop	Marcus	al	
sy	brood	aan	Lydia,	 insluitend	al	die	 lede	van	
haar	uitgebreide	huishouding,	…	plus	al	haar	
ander	 ‘vriende’	 (die	 verskillende	 handelaars	
met	 wie	 Lydia	 sake	 doen).	 Hierdie	 kliënte	
gee	 Marcus	 al	 die	 besigheid	 wat	 hy	 en	 sy	
jong	seuns	kan	hanteer.	Hy	verkoop	sy	brood	
teen	’n	billike	prys	en	sy	gesin	maak	’n	goeie	

(hoewel	 beskeie)	 bestaan.	 Lydia	 verseker	 dat	
niemand	uitgebuit	word	nie	…

“Drie	jaar	gelede	het	die	garsverkopers	hul	
pryse	 verhoog.	Al	die	bakkers	het	paniekerig	
geraak.	Natuurlik	het	Marcus	sy	beskermster	
gevra	om	te	help.	Sy	het	die	beskermheer	van	
die	 garshandelaars	 vir	 ete	 genooi.	 Tydens	 ’n	
beskaafde	ete	het	Lydia	haar	vriend	‘Marcus’	
en	sy	moeilike	situasie	genoem.	Die	twee	be- 
skermhere	het	bespreek	hoe	hulle	hul	vriende	
die	 beste	 kon	 help	 deur	 ’n	 billike	 prys	 vir	
garsmeel	vas	te	stel	…	Lydia	het	gedoen	wat	
gepas	 was	 as	 die	 beskermster	 van	 Marcus	
die bakker.

“Natuurlik	 was	 sulke	 verhoudings	 tweesy-
dig.	 Verlede	 jaar	 het	 een	 van	 Lydia	 se	 slawe	
Marcus	 in	 die	 middel	 van	 die	 nag	 wakker	
gemaak.	 Lydia	 het	 ’n	 guns	 nodig	 gehad.	 Sy	
het	spesiale	gaste	ontvang	en	sy	het	aandete	
vir	’n	paar	ryk	families	van	Filippi	beplan	waar-
voor	sy	spesiale	brood	nodig	gehad	het	om	by	
hierdie	belangrike	banket	te	bedien	…	Sy	het	
Marcus	nodig	gehad	om	iets	spesiaals	te	bak.	
Hoe	kon	hy	sy	beskermster	weier?	Dit	het	die	
hele	nag	geneem,	maar	hy	het	seker	gemaak	
die brood was gereed.

“Die	 ‘reëls’	 vir	 wat	 van	 ’n	 beskermheer	
en	 ’n	 kliënt	 verwag	 word,	 was	 nie	 op	 die	
Romeinse	 stadsmure	geverf	 nie	…	Die	 reëls	
vir die werklik grondliggende instellings van 
die	 samelewing,	 soos	 familie	 en	 beskerm-
heerskap,	het	sonder	om	gesê	te	word	gegeld.	
Almal	het	geweet	wat	die	regte	gedrag	was.	’n	
Goeie	beskermheer	het	die	probleme	van	sy	of	
haar	kliënte	opgelos:	hulp	met	handelsgildes,	
sakegeskille,	 herfinansiering	 van	 lenings	 en	
die	verligting	van	spanning	met	stadsoudstes	
…	Die	 beskermheer	 het	 ‘gunste’	 gedoen	 vir	
sy	kliënte	wat	 toe	onder	sy	kring	van	 invloed	
en	 beskerming	 geval	 het.	 In	 ruil	 daarvoor	 is	
daar	 van	die	 kliënt	 verwag	om	 lojaal	 (getrou)	
te wees en is soms gevra om dinge vir die 
beskermheer	te	doen.”

In	 hierdie	 voorbeeld	 sien	 ons	 die	 verplig-
tinge	 van	 beide	 partye	 betrokke	 by	 die	 be- 
skermheer-kliëntverhouding.	 Die	 kliënt,	 die	
familie	 van	 Marcus,	 was	 in	 desperate	 nood.	
Hierdie	gesin	het	hulp	gesoek	by	’n	vrygewige	
beskermheer	wat	’n	kosbare	geskenk	aan	die	
familielede	 gegee	 het—bekend	 as	 charis,	 of	
“genade”—wat	 hulle	 nooit	 kon	 terugbetaal	
nie,	wat	hulle	in	staat	gestel	het	om	hul	besig-
heid	en	lewens	te	herbou.

Albei	 partye	 het	 verstaan	 dat	 die	 een	wat	
charis,	of	genade	ontvang,	nooit	die	geskenk	
wat ontvang was kon terugbetaal nie. Maar 
dit was verstaan dat die aanvaarding van die 
geskenk	 ’n	 verpligting	 geskep	 het	 van	 die	
ontvanger teenoor die een wat die geskenk 
gee—dat	hy	vir	ewig	verplig	was	om	te	doen	
wat	 ook	 al	 die	 gewer	 gevra	 het	 en	 om	 altyd	
in	die	beste	belang	van	die	gewer	op	te	tree.

Die	 apostel	 Paulus	 gebruik	 hierdie	 goed	
verstaande	kulturele	norm	en	praktyk	om	ons	
te	help	om	die	grootheid	van	God	se	liefde	en	
goedhartigheid	 teenoor	 ons	 te	 begryp,	 deur	
Sy	charis	of	“genade”	aan	ons	uit	te	brei—die	
vergifnis	 van	 sonde,	 die	 gawe	 van	 die	 ewige	
lewe	en	al	Sy	ander	seëninge.

Dit	is	ook	duidelik	dat	in	ruil	vir	die	kosbare	
gawe	van	God	se	genade,	ons	die	ekwivalente	
van God se kliënte	word—verplig	om	lojaliteit	
en	geloof	aan	Hom	te	toon	en	om	te	doen	wat	
Hy	ook	al	van	ons	vra.	In	Bybelse	terme	is	dit	
waarna	 die	 Bybel	 verwys	 as	 pistis—vertaal	
as geloof of getrouheid. Soos charis,	 gebruik	
Paulus	hierdie	woord	meer	as	100	keer	 in	sy	
briewe	wat	vir	ons	in	die	Bybel	bewaar	word.

Richards	en	O’Brien	som	verder	die	verhou-
ding	 tussen	hierdie	woorde	 op	 en	wat	 dit	 vir	
’n	Christen	se	verhouding	met	God	beteken:

“Beskermheerskappy	 het	 sy	 eie	 woorde- 
skat	gehad.	Woorde	wat	ons	gewoonlik	 veral	
in	 Christelike	 terme	 beskou—genade en 
geloof—was	 algemene	 taalgebruik	 voordat	
Paulus	dit	opgeëis	het.	Die	onverdiende	gawes	
van	bystand	wat	die	 beskermheer	 aangebied	
het,	 was	 algemeen	 genoem	 charis	 (‘genade’	
en	 ‘geskenk’):	 Die	 lojaliteit	 wat	 die	 kliënt	
die	 beskermeer	 in	 reaksie	 aangebied	 het,	

was pistis	 (‘geloof’	 en	 ‘getrouheid’)	 genoem.	
Romeinse	filosowe	het	opgemerk	dat	wanneer	
’n	mens	’n	god	se	guns	(charis)	ontvang	het,	
jy	met	liefde,	vreugde	en	hoop	moes	reageer.	
Toe	 Paulus	 probeer	 het	 om	 die	 Christen	 se	
nuwe	verhouding	met	God	te	verduidelik,	was	
een	van	die	maniere	waarop	hy	dit	gedoen	het	
in terme van die antieke stelsel van beskerm-
heerskappy—iets	 wat	 almal	 verstaan	 het.	
Met	 ander	 woorde,	 dit	 was	 vanselfsprekend	
dat verhouding	 die	 vernaamste	 en	 bepa-
lende	aspek	van	charis,	genade,	 is”	 (bl.	166,	
beklemtoning bygevoeg).

Dr.	 David	 deSilva,	 professor	 in	 Grieks	 en	
die	 Nuwe	 Testament	 en	 ’n	 gesaghebbende	
oor	eerste-eeuse	kultuur,	beklemtoon	die	ver-
pligting	van	die	ontvanger	van	genade	om	op	
maniere	op	te	tree	wat	dankbaarheid	en	waar-
dering	toon	vir	wat	hy	of	sy	ontvang	het.	In	sy	
boek An Introduction to the New Testament: 
Contexts, Methods and Ministry Formation 
skryf	hy:

“Hoe	 groter	 die	 voordeel	 was,	 hoe	 groter	
moet	 die	 reaksie	 van	 dankbaarheid	wees.	 In	
die	antieke	wêreld	het	dankbaarheid	eerstens	
die	demonstrasie	van	respek	vir	die	weldoener	
behels	…,	op	so	’n	wyse	optree	dat	dit	sy	of	
haar	eer	verhoog	en	beslis	enige	optrede	sal	
vermy	wat	hom	of	haar	in	oneer	sou	bring	…	
Dankbaarheid	behels	ook	 intense	persoonlike	
lojaliteit	 teenoor	 die	 beskermheer	 …	 Dit	 is	
die	 vlak	 van	 dankbaarheid	 en	 lojaliteit	 wat	
volgens	die	skrywer	van	die	Nuwe	Testament	
aan	 Jesus	 en	 deur	 hom,	 aan	 God	 gegee	
moet	word.	“Genade”	het	dus	baie	spesifieke	
betekenisse vir die skrywers en lesers van die 
Nuwe	Testament	…”	(2018,	bl.	103-104).

Dr.	 deSilva	 gaan	 voort:	 “Die	 regte	 reaksie	
teenoor	 ’n	beskermheer	 is	dankbaarheid:	om	
eer,	 lojaliteit,	 betuiging	 en	 diens	 aan	 die	 be- 
skermheer	te	bied.	God	se	guns	soek	’n	reak-
sie	 van	 getrouheid	 (pistis) en diens van God 
se	 kliënte.	 Paulus	 praat	 byvoorbeeld	 van	 die	
“gehoorsaamheid	 van	 die	 geloof”	 (Romeine	
1:5;	 16:26)	 as	 die	 doel	 van	 sy	 sending	 en	
dat dit die regte reaksie moet veroorsaak van 
diegene	wat	by	God	se	gawe	baat	gevind	het.
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verhouding geskep—’n positiewe verbintenis wat ’n leeftyd geduur het. 
In die Nuwe Testament word hierdie charis-verhouding onderstreep deur 
geloof of vertroue aan die menslike kant, soos uitgedruk in Hebreërs 11:6,  
dat ons moet “glo dat Hy [God] is en ’n beloner is van die wat Hom soek” 
—en daar moet voortdurende getrouheid wees. (Om meer hieroor te ver-

staan, lees “Hoe ‘Genade’ in die Tyd en Kultuur van die Apostels Verstaan 
was” wat op bladsy 76 begin.)

Die regte reaksie op die ontvangs van genade

Wanneer die Nuwe Testament van genade praat, weerspieël dit elemente  

Die “Drie Charites”: ’n Eerste-Eeuse 
Perspektief op Genade in Aksie

Die	 konsep	 van	 genade	 was	 visueel	 uitge-
beeld in ’n motief wat algemeen voorgekom 

het	 in	 die	 Grieks-Romeinse	 wêreld	 waarin	
die	 Nuwe	 Testament	 geskryf	 was.	 Aspekte	
van	 genade	 was	 verpersoonlik	 as	 gode	 wat,	
hoewel	duidelik	onbybels,	help	om	te	illustreer	
hoe	charis,	of	genade,	beskou	was.	Dr.	David	
deSilva,	professor	in	Grieks	en	die	Nuwe	Tes-
tament	 en	 ’n	 outoriteit	 oor	 eerste-eeuse	 kul-
tuur,	beskryf	die	simboliek	en	verpligtinge	van	
genade soos dit destyds verstaan was:

“’n	 Gewilde	 mitiese	 beeld	 in	 Grieks-
Romeinse	kuns	was	die	‘drie	Charites’	(Gena-
des),	drie	godinne	wat	hand	aan	hand	of	hand	
oor	skouer	in	’n	ononderbroke	sirkel	dans	…	
[Die	 Romeinse	 skrywer]	 Seneca	 verduidelik	
hierdie	 beeld	 so:	 ’n	 voordeel	 wat	 ‘van	 hand	
tot	 hand	 aangegee	 word,	 keer	 tog	 terug	 na	
die	gewer;	die	skoonheid	van	die	geheel	word	
vernietig	 as	 die	 sirkel	 op	 enige	 plek	 gebreek	
word’	 (Seneca,	 [De Beneficiis,	 wat	 “Van	 die	
Voordele”	beteken]	1.3.3-4).

“Om die sirkeldans met ’n geskenk te 
begin was ’n kwessie van vrye keuse aan die 
kant	 van	 die	 gewer;	 die	 aanvaarding van die 
geskenk	impliseer	aanvaarding	van	die	morele	
verpligting	 om	 guns	 terug	 te	 gee	 waar	 guns	
bewys	 was:	 ‘Die	 gee	 van	 ’n	 voordeel	 is	 ’n	
sosiale	 daad,	 dit	 wen	 die	 welwillendheid	 van	

iemand,	dit	stel	iemand	onder	verpligting’	([De 
Beneficiis]	5.11.5).

“Seneca	 verwys	 hier	 na	 een	 en	 dieselfde	
‘iemand:’	 ’n	Genadige	daad	behoort	natuurlik	
wederkerige	gevoelens	van	welwillendheid	en	
waardering te wek by die een wat bevoordeel 
word.	Dus	‘guns	gee	altyd	geboorte	aan	guns’	
(Sophocles,	 Ajax	 522).	 Terselfdertyd	 skep	 ’n	
geskenk	’n	verpligting	om	genadig	te	reageer,	
sodanig	dat	Seneca	kan	verwys	na	die	‘skuld	
van	dankbaarheid’	of	‘guns	verskuldig’.	Of,	 in	
die	woorde	van	Euripides	(Helen	1234),	‘guns	
is met guns verskuldig.’ 

“Dankbaarheid	was	’n	heilige	verpligting	en	
die	 kliënt	 wat	 versuim	 het	 om	 dankbaarheid	
op	’n	gepaste	wyse	te	betoon,	was	as	onedel	
beskou	…	Diegene	wat	egter	versuim	het	om	 
met	 dankbaarheid	 te	 reageer,	 of	wat	 ’n	wel-
doener	 beledig	 het,	 ‘sal	 deur	 niemand	 vir	 ’n	
guns	waardig	geag	word	nie’	(Dio	Chrysostom,	
[Orations]	31.36,	65)	…	Of,	in	die	woorde	van	
Seneca,	 ‘Om	 nie	 dankbaarheid	 vir	 voordele	
terug	 te	 gee	 nie,	 is	 ’n	 skande	 en	 die	 hele	
wêreld	 reken	 dit	 as	 sodanig’	 ([De	 Beneficiis]	
3.1.1)”	(An Introduction to the New Testament: 
Contexts, Methods and Ministry Formation,	
2018,	bl.	102-103).

Om	 op	 te	 som,	 die	 “drie	 charites”	 het	

visueel	 voorgestel	 hoe	 genade	 verstaan	 was	
om	te	funksioneer	in	die	eerste	eeuse	Grieks-
Romeinse	wêreld	waarin	die	apostel	Paulus	sy	
briewe	 geskryf	 het.	 Genade	 (charis)	 het	 ont-
staan	by	’n	vrygewige	gewer	(verteenwoordig	
deur	een	van	die	drie	genades),	was	aanvaar	
deur	 die	 ontvanger	 (verteenwoordig	 deur	 die	
volgende	 van	 die	 drie	 genades),	wat	 in	 sy	 of	
haar	 dankbaarheid	 op	 sy	 beurt	 genade	 aan	
ander	 betoon	 het	 (verteenwoordig	 deur	 die	
laaste	van	die	drie	genades),	en	dit	het	weer	
die	 oorspronklike	 gewer	 bevoordeel.	 Dit	 was	
verstaan	 dat	 in	 hierdie	 ononderbroke	 sirkel	
almal	voordeel	getrek	het.

Baie	van	Paulus	se	opmerkings	oor	genade	
of	charis	stem	ooreen	met	hierdie	siening	wat	
destyds	 algemeen	 was.	 Byvoorbeeld,	 soos	
Paulus	in	2	Korintiërs	9:8	geskryf	het,	“En	God	
het	mag	om	alle	genade	oorvloedig	oor	julle	te	
laat	wees,	sodat	julle	altyd	in	alle	opsigte	volop	
kan	hê	en	oorvloedig kan wees tot elke goeie 
werk.”	Hy	merk	hier	op	dat	aangesien	ons	die	
ontvangers	van	God	se	oorvloedige	genade	is,	
ons daardie genade aan ander moet betoon in 
die	vorm	van	“elke	goeie	werk.”

In	 2	 Korinthiërs	 8:7	 skryf	 Paulus,	 wat	 die	
gemeente in Korinte aanmoedig om mildelik 
te	gee	aan	’n	kollekte	wat	hy	vir	Christene	 in	
Judea	 gereël	 het	 vir	 die	 verligting	 van	 hon-
gersnood:	“	Maar	soos	julle	in	alles	oorvloedig	
is—in	geloof	en	woord	en	kennis	en	alle	ywer	
en	in	julle	liefde	vir	ons—sorg dat julle ook in 

hierdie liefdedaad oorvloedig is.”	Paulus	herin-
ner	hulle	daaraan	dat	aangesien	hulle	so	baie	
van	God	ontvang	het,	hulle	mildelik	met	hulle	
medegelowiges	wat	swaarkry,	moes	deel.

Met	 bedieningsonderrig	 in	 Titus	 2:11-15	
skryf	Paulus:	“Want	die	reddende	genade	van	
God	 het	 aan	 alle	 mense	 verskyn	 …	 Jesus	
Christus,	 wat	 Homself	 vir	 ons	 gegee	 het	 om	
ons	 te	 verlos	 van	 alle	 ongeregtigheid	 en	 vir	
Homself	’n	volk	as	sy	eiendom	te	reinig,	ywe-
rig in goeie werke.	 Spreek	 hierdie	 dinge	 en	
vermaan	en	bestraf	in	alle	erns.”	Paulus	sê	vir	
sy	mede-dienaar	Titus	om	mense	te	leer	dat,	
nadat	 hulle	 verlossing	 deur	 God	 se	 genade	
ontvang	 het,	 hulle	 “ywerig in goeie werke”	
moet wees.

Die	 apostel	 Petrus,	 wat	 oor	 geestelike	
gawes	 skryf,	 sê	 vir	 ons:	 “Namate	 elkeen	 ’n	
genadegawe	 ontvang	 het,	moet	 julle	mekaar	
daarmee dien soos goeie bedienaars van die 
veelvuldige	genade	van	God”	(1	Petrus	4:10).	
Sy	punt	is	dat	ons	ons	dank	aan	God	uitspreek	
vir	Sy	gawes	deur	dit	wat	Hy	ons	gegee	het,	te	
gebruik om ander te dien.

Soos	hierdie	en	ander	gedeeltes	aanteken,	
is ons wat die ontvangers van God se onver-
gelyklike	genadegawes	 is,	 verplig	om	op	ons	
beurt	mense	te	word	wat	genade	verpersoon-
lik en gewillig en dankbaar daardie genade 
aan	 ander	 betoon	 tot	 voordeel	 en	 seën	 van	
almal.	 Op	 hierdie	manier	 ontwikkel	 en	weer-
spieël	ons	die	aard	en	volmaakte	karakter	van	
’n	genadegewende	God!

“Die	 ontvangers	 van	 God	 se	 guns	 word	
geroep	 om	 hulleself	 aan	 God	 vir	 diens	 op	 te	
offer,	om	te	doen	wat	regverdig	is	in	God	se	oë	
(Romeine	6:1-14;	12:1).	Hierdie	reaksie	 fokus	
nie	net	op	die	eer	van	God	nie,	maar	ook	op	
liefde,	 vrygewigheid	 en	 lojale	 diens	 teenoor	

medegelowiges	 (Romeine	 13:9-10;	 Galasiërs	
5:13-14;	6:2).	Die	skrywer	van	Hebreërs	doen	
ook	 ’n	 beroep	 op	 Christene	 om	 standvastig	
te	 bly	 in	 hulle	 vertroue	 en	 lojaliteit	 (Hebreërs	
10:35-39;	11),	om	baie	versigtig	 te	wees	om	
nie die Gewer oneer aan te doen nie en ook 

nie minagting te toon vir die gawe wat teen ’n 
koste	gewen	is	nie	…	Terwyl	God	se	guns	vry	
en	 ongedwonge	 bly,	 weet	 die	 eerste-eeuse	
hoorder	dat	om	’n	gawe	te	aanvaar	ook	bete-
ken	dat	hy	vryelik	die	verpligting	aanvaar	om	
behoorlik	te	reageer”	(bl.	106-107).

Genade is inderdaad ’n ongelooflike gawe 
van	 God—’n	 geskenk	 wat	 ons	 nooit	 ten	
volle kan terugbetaal nie en ’n gawe wat ons 
verplig	 om	 ons	 lewens	 daaraan	 toe	 te	 wy	
om	God	 te	dien	en	 te	 leef	op	 ’n	manier	wat	 
Hom	behaag.



80 Wat Leer die Bybel Oor Genade? 81Wat het “Genade” in die Eerste-Eeuse Wêreld Beteken?

Paulus se Begroeting van  
“Genade en Vrede”

Vandag is ons skriftelike kommunikasie met 
ander	 mense	 so	 vlugtig,	 so	 onmiddellik	

(dink	 aan	 sms’e,	 e-pos	 of	 sosiale	media),	 dat	
ons	 selde	 of	 ooit	 die	 impak	 en	betekenis	 van	
ons	 woorde	 in	 ag	 neem.	 Maar	 persoonlike	
kommunikasie was nie altyd so nie. Skrywers 
in	vroeë	tye	het	dikwels	baie	nagedink	aan	die	
woorde	wat	hulle	gebruik	het.

Die	 Bybel	 is	 gevul	 met	 baie	 sulke	 voor-
beelde.	’n	Besonder	noemenswaardige	een	is	
die	groet	wat	die	apostel	Paulus	in	elkeen	van	
sy	briewe	aan	kerkgemeentes	gebruik	het,	wat	
vir	 ons	 in	 die	 Bybel	 bewaar	 word:	 “Genade	
vir	 julle	en	vrede	van	God	die	Vader	en	onse	
Here	Jesus	Christus.”	Paulus	gebruik	dieselfde	
groet	in	die	eerste	paar	verse	van	elkeen	van	
sy	 briewe	 aan	 die	 kerke	 en	 hy	 gebruik	 die-
selfde of ’n baie soortgelyke groet wanneer 
hy	aan	individue	soos	Timoteus	en	Titus	skryf.

Wat	 het	 Paulus	 met	 hierdie	 begroeting	
bedoel?	 Aangesien	 hy	 dieselfde	 woorde	 ge- 
bruik in elkeen van die briewe wat sy naam 
dra,	moet	ons	baie	aandag	daaraan	gee—en	
wat	dit	vir	Paulus	sowel	as	vir	sy	onmiddellike	
gehoor	beteken	het.

Terwyl	 Paulus	 se	 woorde	 soortgelyk	 is	
aan die algemene groet wat in briewe onder 
Grieks-sprekendes	 en	 skrywers	 van	 sy	 dag	
gebruik	 was,	 het	 hy	 eintlik	 ’n	 nuwe	 frase	
geskep	wat	deurdrenk	was	met	diep	beteke-
nis.	Met	’n	geringe	aanpassing	aan	algemene	
bewoording	en	’n	paar	belangrike	uitbreidings,	
het	 hy	 ’n	 paar	 groot	 geestelike	 waarhede	
oorgedra	 wat	 2,000	 jaar	 gelede,	 sowel	 as	
vandag,	 diepgaande	 betekenis	 vir	 Christene	
inhou.	Kom	ons	ondersoek	dit	noukeurig.

“Genade aan julle …”
Gordon	Fee,	 professor	 in	Nuwe-Testamen-

tiese	 studies	 en	 skrywer	 van	 baie	 vakkun- 
dige	bundels	oor	die	Bybel,	 skryf	 aangaande	
Filippense	 1:2	 in	 Paul’s Letter to the Philip- 
pians: The New International Commentary  

on the New Testament:	 “Die	 tradisionele	
begroeting	 in	 die	 Hellinistiese	 wêreld	 was	
chairein	 …	 wat	 bloot	 ‘Groete!’	 beteken	 …	
In	 Paulus	 se	 hande	 word	 dit	 nou	 charis 
(‘genade’),	waarby	hy	die	 tradisionele	Joodse	
groet shalom	(‘vrede,’	in	die	sin	van	‘heelheid’	
of	‘welstand’)	voeg.	In	plaas	van	die	bekende	
‘groete,’	 begroet	 Paulus	 dus	 sy	 broers	 en	
susters	 in	Christus	met	 ‘genade	vir	 julle—en	
vrede’.”

Dit	 was	 nie	 ongewone	 woorde	 nie,	 maar	
Paulus	het	dit	met	’n	nuwe	en	dieper	beteke-

nis	 aangevul.	 Hy	 het	 sy	 medegelowiges	 met	
genade en vrede van God die Vader en Jesus 
Christus	gegroet.	Dit	het	die	algemene	begroe-
ting	oortref	en	was	uitsluitlik	Christelik.

Genade,	 soos	 Paulus	 gesê	 het,	 kom	 van	
God	die	Vader	en	Jesus	Christus.	Paulus	het	
verstaan	 dat	 dit	 ’n	 goddelike	 eienskap	 is,	 ’n	
unieke	 Christelike	 konsep	 wat	 nie	 in	 ander	
godsdienste en geloofstelsels gevind word 
nie.	Buiten	die	Christendom	en	Judaïsme,	leer	
geen ander godsdiens van ’n God wat mense 
liefhet,	aanvaar	en	vergewe	nie,	nie	op	grond	
van	enigiets	wat	ons	doen	nie,	maar	ten spyte 
van	 wat	 ons	 doen.	 God	 die	 Vader	 en	 Jesus	
Christus	 die	 Seun	 betoon	 hulle	 liefde	 aan	
mense,	want	dit	is	wie	en	wat	hulle	is.	God	is	
liefde	verpersoonlik	(1	Johannes	4:8,	16).

In	baie	opsigte	som	genade God se interak-
sie	met	die	mensdom	en	die	boodskap	van	die	

evangelie	of	goeie	nuus	op.
Paulus	begin	sy	briewe	met	die	onmisken-

bare	 boodskap	 dat	 God	 ’n	 God	 van	 genade	
is.	 Paulus	 bring	 dus	 genadegroete	 aan	 die	
gemeentes	 van	God	 aan	wie	 hy	 geskryf	 het.	
In	konteks	sê	hy	vir	hulle:	 “Mag	God	se	oor-
vloedige	en	liefdevolle	genade	met	julle	almal	
wees.”

Hierdie	apostel	het	goed	geweet	dat	God	in	
genade	na	ons	uitgereik	het.	Soos	hy	geskryf	
het:	“Christus	[het]	vir	ons	gesterf	(het)	toe	ons	
nog	 sondaars	 was”	 (Romeine	 5:8).	 Soos	 die	
apostel	Johannes	geskryf	het:	“En	die	Woord	
het	vlees	geword	en	het	onder	ons	gewoon	…	
vol	 genade	en	waarheid,”	 en	 “die	genade	en	
die	waarheid	het	deur	Jesus	Christus	gekom”	
(Johannes	1:14,	17).

Johannes	 3:16-17	 voeg	 by:	 “Want	 so	 lief	
het	God	die	wêreld	gehad,	dat	Hy	sy	enigge-
bore	Seun	gegee	het,	sodat	elkeen	wat	in	Hom	
glo,	nie	verlore	mag	gaan	nie,	maar	die	ewige	
lewe	 kan	 hê.	 Want	 God	 het	 sy	 Seun	 in	 die	
wêreld	gestuur	nie	om	die	wêreld	te	veroordeel	
nie,	maar	dat	die	wêreld	deur	Hom	gered	kan	
word.”	Deur	die	offerdood	van	Sy	eniggebore	
Seun vergewe God ons sonde en versoen ons 
met	Homself.

God	het	“selfs	sy	eie	Seun	nie	gespaar	nie,	
maar	Hom	vir	ons	almal	oorgegee”	 (Romeine	
8:32).	God	het	Sy	enigste	Seun	vryelik	gegee	
en	Jesus	het	Sy	eie	lewe	vryelik	gegee	(Johan-
nes	 10:17-18).	 Hierdie	 opperste	 liefde	 word	
genade genoem. Genade is die gee van alles 
wat	goed	is	aan	diegene	wat	van	hulself	niks 
verdien nie.

“En vrede …”
Wat	 van	 die	 volgende	 deel	 van	 Paulus	 se	

begroeting	 van	 “Genade	 vir	 julle	 en vrede 
…	 “—wat	 is	 die	 betekenis	 van	 sy	 melding	
van vrede?

Ons is beslis meer bekend met die woord 
vrede as genade. Vrede is ’n algemene woord 
en word gewoonlik gebruik in die sin van die 
teenoorgestelde	 van	 oorlog.	 Terwyl	 oorloë	
woed	 en	 nasies	 regoor	 die	 wêreld	 bedreig,	
hoor	ons	gereeld	van	die	behoefte	aan	vrede.

Maar	 wat	 het	 Paulus	 in	 gedagte	 gehad	
toe	 hy	 hierdie	 woord	 gebruik	 het?	 Omdat	
Paulus	 Joods	was,	 was	 hy	 baie	 bekend	met	
die	 Hebreeuse	 woord	 shalom,	 wat	 “vrede”	
beteken	en	wat	meer	as	200	keer	in	die	Bybel	
gebruik	 word.	 Dit	 was	 destyds	 ’n	 algemene	
Hebreeuse	groet	en	is	vandag	nog.	Maar	sha-
lom	was	nie	’n	vae	manier	van	groet,	of	dat	dit	
net	 alles	goed	moet	gaan	 vir	 ’n	persoon	nie.	
In	Hebreeus,	met	 betrekking	 tot	God,	 het	 dit	
beteken om met God versoen te wees en God 
se vrede in jou hart te hê.

Dit	 is	 iets	 wat	 elke	 mens	 broodnodig	 het.	
Bekommernisse	 en	 vrese	 verhinder	 baie	 om	
innerlike	vrede	te	hê.	Sonde	skei	ons	van	God	
(Jesaja	 59:2)	 en	 skep	 konflik	 tussen	 ons	 en	
Hom.	Dit	beroof	ons	van	vreugde	en	vrede	met	
God	(Psalm	51:10-12).

Paulus	het	na	 ’n	 innerlike	 vrede,	 ’n	gevoel	
van	 welsyn	 en	 heelheid	 verwys	 toe	 hy	 hier-
die	 groet	 geskryf	 het.	 Hierdie	 vrede,	 het	 hy	
geskryf,	 kom	 “van	 God	 die	 Vader	 en	 onse	
Here	 Jesus	 Christus.”	 Hy	 het	 verstaan	 dat	
“ons	 vrede	 by	 God	 [het]	 deur	 onse	 Here	 
Jesus	 Christus;”	 en	 “hierdie	 genade	 waarin	
ons	staan”	 (Romeine	5:1-2).	Dit	 is	dus	eintlik	
’n vrede van God en vrede met God.

Paulus	 noem	 eers	 genade,	 en	 dan	 vrede,	
met	 goeie	 rede—want	 vrede	 vloei	 uit	 ge- 
nade.	 Ons	 ontvang	 welstand	 en	 heelheid	
nadat ons genade	van	God	ontvang	het.	Hier-
die	vrede	is	’n	diepgaande	geskenk	van	God.	
Jesus	het	gesê:	“Vrede	laat	Ek	vir	julle	na,	my	
vrede	 gee	 Ek	 aan	 julle;	 nie	 soos	 die	 wêreld	
gee,	 gee	 Ek	 aan	 julle	 nie.	 Laat	 julle	 hart	 nie	
ontsteld	 word	 en	 bang	 wees	 nie”	 (Johannes	
14:27).	 Paulus	 het	 geskryf	 Christus	 “is ons 
vrede”	 (Efesiërs	2:14).	Deur	Hom	en	Sy	offer	
het	ons	vrede	met	God.	

Daardie	vrede	moet	elke	aspek	van	die	lewe	
van	 ’n	 Christen	 deurdring.	 “Wees	 oor	 niks	
besorg	nie,”	het	Paulus	geskrywe,	“maar	laat	
julle	begeertes	in	alles	deur	gebed	en	smeking	
met	 danksegging	 bekend	 word	 by	 God.	 En	
die	vrede	van	God,	wat	alle	verstand	te	bowe	
gaan,	 sal	 julle	 harte	en	 julle	 sinne	bewaar	 in	
Christus	Jesus”	(Filippense	4:6-7).al
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en toepassings van hierdie berskermheerskap. Hierdie begrip bring die 
werklike krag en verpligtinge van ’n genade-gevulde verhouding met God  
na vore. Die kulturele analogie is eenvoudig en dra goed oor in ons tyd van- 
dag: God dien as ons goddelike beskermheer en voorsien ons van onver-
diende vergifnis, guns en die weergalose gawe van die ewige lewe, gawes 
wat ons onmoontlik kan terugbetaal.

Wat moet ons as kliënte in ruil daarvoor doen? Dr. David deSilva, pro-
fessor in Grieks en die Nuwe Testament en ’n outoriteit oor eerste-eeuse 
kultuur, verduidelik in die artikel “Grace” in die Eerdmans Dictionary of 
the Bible wat destyds van die kliënte van ’n beskermheer verwag was en 
hoe dit vandag van toepassing is:

“… Die behoorlike reaksie van diegene wat by God se gawe baat gevind 
het … behels die offer van die gelowiges se hele menswees aan God se 
diens, om te doen wat regverdig is in God se oë (Romeine 12:1; 6:1-14). 
Soos in die [Ou Testament], fokus hierdie reaksie nie net op die eer van 
God nie, maar op liefde, vrygewigheid en lojale diens teenoor medegelo-
wiges (Galasiërs 5:13-14; 6:2; Romeine 13:9-10). Die gee is gratis en onge-
dwonge, maar die hoorder destyds het geweet dat om ’n gawe te aanvaar, 
beteken om ook verpligting teenoor die gewer te aanvaar” (2000, bl. 525).

Om dit saam te voeg met wat ons vroeër gesien het, word daar van ’n 
Christen verwag om hom daartoe te verbind om ’n nuwe mens te word,  
om ou sondige maniere af te werp in hierdie nuwe verhouding wat uit  
charis (genade) gevorm is. Soos Paulus in Romeine 12:1 geskryf het: “Ek 
vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul lig-
game stel as ’n lewende, heilige en aan God welgevallige offer—dit is julle 
redelike godsdiens.”

Die pad wat lei na die regverdige gedrag wat God van ons wil hê, word 
verlig deur Sy wet, wat dien as die goddelike standaard van gedrag. As feil- 
bare mense oortree ons dikwels hierdie standaard van gedrag, maak nie 
saak hoe goedwillig ons is nie (Romeine 7:18). Ons beleef ook voortdurend 
die onophoudelike geestelike druk van ’n teëstander, Satan die duiwel, wat 
wil hê dat ons van die weg af moet stap.

Maar die toepassing van charis (genade) red ons wanneer ons struikel en  
val. Wanneer ons tot bekering kom, word ons van sonde gereinig en tot ’n  
regte verhouding met ons goddelike beskermheer, God, herstel. Dus, weder- 
kerig in goddelike geloof (pistis)—vertrouende geloof en getrouheid—teen-

oor ons goddelike beskermheer, is ons waarlik “nie onder die wet [onder 
sy straf] nie, maar onder die genade” (Romeine 6:14).

Die wet van God, nie in die minste afgeskaf nie—wat saamgevat word 
in die morele kode van die Tien Gebooie—behou sy gesag en, soos Paulus 
sê, dit is “heilig en regverdig en goed” (Romeine 7:12). Soos Jesus Christus 
ook self bevestig het: “Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar 
van elke woord wat deur die mond van God uitgaan” (Matteus 4:4; Lukas 
4:4; aangehaal uit Deuteronomium 8:3).

God se wet wys dus die weg vir ons om in geloof en getrouheid—pistis— 
op te tree in ons verhouding wat begin is deur ons beskermheer wat “ons 
eerste liefgehad het” (1 Johannes 4:19). Paulus sê vir ons dat “ons, terwyl ons  
nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy Seun, veel meer 
sal ons deur sy lewe gered word nou dat ons versoen is” (Romeine 5:10).

Paulus het dit ten diepste verstaan, dat “uit genade [charis] is julle gered, 
deur die geloof [pistis] … dit is die gawe van God” (Efesiërs 2:8). Enig- 
iemand wat hierdie woorde gehoor of gelees het in die eerste eeu, sou ’n 
onmiddellik verband gemaak het met die kragtige verhouding wat geïm-
pliseer word, wat vertroue en ’n reaksie om getrou te bly, vereis. (Vir meer 
oor die historiese konteks van hierdie taal, sien “Die ‘Drie Charites’: ’n 
Eerste-Eeuse Perspektief op Genade in Aksie” wat op bladsy 78 begin en 
“‘Vrye Genade’—Is dit Bybels?” wat op bladsy 88 begin).

Ons sien dus dat genade nie in die minste in stryd met God se wet is nie. 
Genade vereis dat God se wet die standaard van gedrag definieer vir die 
diep verhouding wat inherent is aan ’n band wat deur charis gevestig word. 
Trouens, dit is uit genade dat God Sy wet gegee het, ons vergewe as ons  
dit oortree en ons bemagtig om daarin voort te gaan. Die verhouding van 
charis is duidelik in God se “grootheid van sy krag (is) vir ons wat glo” 
(Efesiërs 1:19).

Wat ’n fantastiese afbeelding van die diepgaande diepte van ’n genade-
aangedrewe verhouding met die Almagtige God, een wat vir alle ewigheid 
sal duur! Geen wonder dan dat die Bybel self afsluit met hierdie aanmoe-
diging uit Openbaring 22:21 nie: “Die genade [charis] van onse Here Jesus 
Christus sy met julle almal! Amen.” 

“Van God onse Vader en die Here 
Jesus Christus …”

In	 Paulus	 se	 herhaaldelike	 groet	 sien	 ons	
dat	 beide	 God	 die	 Vader	 en	 God	 die	 Seun,	
“die	Here	 Jesus	Christus”	die	bron	 van	ware	
genade	 en	 vrede	 is.	 Albei	 is	 die	 bron	 van	 

goddelike genade en vrede.
Anders	as	’n	begroeting	in	daardie	dag	wat	

in	die	name	van	die	heidense	gode	en	godinne	
gestuur	was,	het	Paulus	vir	Christengelowiges	
’n	 begroeting	 gestuur	 van	 “genade	 vir	 julle	
en	vrede”	van	die	ware	God,	die	enigste	bron	

van	ware	genade	en	vrede.	Paulus	het	hulle	
gewys	 op	 die	 genade	 en	 vrede	 wat	 beskik-
baar	is	deur	God	die	Vader	en	Jesus	Christus.

Soos	 professor	 Fee	 in	 sy	 kommentaar	 op	
Filippense	 1:2	 opmerk:	 “In	 ’n	 diepgaande	
sin	 verteenwoordig	 hierdie	 groet	 dus	 Paulus	

se	 groter	 teologiese	 perspektief.	 Die	 som	
totaal	 van	God	 se	werksaamheid	 teenoor	 sy	
menslike	 skepsels	word	gevind	 in	die	woord	
‘genade’;	 God	 het	 Homself	 oorvloedig	 en	
barmhartig	aan	Sy	mense	in	Christus	gegee.”
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Hoe kan U in  
Genade Groei?

“Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van  
onse Here en Saligmaker, Jesus Christus” (2 Petrus 3:18).

In die boek Markus vind ons die verhaal van ’n blinde man met die 
naam van Bartiméüs. Só lui die storie: “En hulle het in Jérigo gekom. 
En toe Hy en sy dissipels en ’n aansienlike skare uit Jérigo uitgaan, 
sit die blinde man, Bartiméüs, die seun van Timéüs, langs die pad en 

bedel. En toe hy hoor dat dit Jesus die Nasaréner was, begin hy om uit te 
roep en te sê: Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig! En baie het 
hom bestraf, dat hy moet stilbly; maar hy het al harder uitgeroep: Seun van 
Dawid, wees my barmhartig!” (Markus 10:46-48).

Bartiméus was gedreig om stil te bly! Die skare het vir hom gesê om sy 
mond te hou—maar toe hoor Jesus sy uitroepe.

“Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die 
blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. En hy 
gooi sy oorkleed af, staan op en kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en 
sê vir hom: Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? En die blinde man sê vir 
Hom: Rabboeni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom: Gaan, jou geloof het  
jou gered. En dadelik het hy gesien en Jesus op die pad gevolg” (Markus 
10:49-52).

Hierdie blinde man wat nie kon sien nie, kon op ’n ander manier baie 
meer sien as diegene rondom hom met fisiese sig en het ’n veel groter 
onderskeidingsvermoë gehad.

Hy het Jesus as die “Seun van Dawid” herken—’n term wat in daardie 
tyd vir die langverwagte Messias gebruik was. Hy het Jesus se karakter, Sy 
persoon, Sy daad, as “barmhartigheid” aangekondig. Jesus sê toe vir hom: 
“Jou geloof het jou gered.” Sy geloof het hom toegelaat om te sien wat die 
baie nie kon sien nie—dat God ’n God van genade is!

Bartiméüs het ’n diepgaande en lewensveranderende waarheid aange- 
kondig. 

Vertrou op God se genade 

Om op God se genade te vertrou, impliseer om op te hou om enige ver- 
skonings vir jou gedrag te maak. Die oomblik wat jy op God se genade 
vertrou, laat vaar jy alle verskonings. Jy probeer nie regverdig hoekom jy 
gesondig het nie.

As jy voor ’n siviele hof teregstaan, beroep jy jou op geregtigheid solank 
jy met verskonings pleit en jou optrede probeer regverdig. Maar as jy voor 
die hof gaan en skuldig pleit en geen regverdiging of verskoning hoege-
naamd aanbied nie, werp jy jouself op die genade van die hof.

So is dit dan ook in God se ryk. Om op genade te vertrou is om finaal 
alle vertroue op geregtigheid prys te gee. Jy het nie meer verskonings 
nie en jy maak ook nie een nie. Jy het God se genade en barmhartigheid 
nodig—en die offer van Jesus Christus—as jy die doodsvonnis wat jy ver-
dien het wil vermy en eerder God se kosbare geskenk van die ewige lewe 
wil ontvang.

Hoe reageer u op God se genade en nader dan Sy troon van genade?

Die genadegawe

Die apostel Paulus het die Efesiese broeders herinner: “Want uit genade 
is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van  
God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie” (Efesiërs 2:8-9).

Die ewige lewe kom as gevolg van God se genade en barmhartigheid. 
Dit is Sy gawe, onverdiend van ons kant af. Niemand sal ooit kan spog dat 
hy of sy die gawe van die ewige lewe verdien het nie.

Maar kom ons voeg ’n bietjie balans by die vergelyking. Soos blinde 
Bartiméüs ons gewys het, is God nie net die God van geregtigheid nie, 
maar ook die God van barmhartigheid. Kyk na die laaste deel van die 
tweede van die Tien Gebooie: “… bewys barmhartigheid aan duisende 
van die wat My liefhet en my gebooie onderhou” (Eksodus 20:6).

God balanseer geregtigheid—en Sy aandrang daarop dat ons Sy gebooie 
bewaar—met genade, deur wat in die hart is in ag te neem. Solank daardie 
moontlikheid bestaan, is God nie gewillig dat enige iemand moet vergaan 
nie (2 Petrus 3:9).

Ons kan dankbaar wees dat God ons gesindheid in ag neem. Iemand wat 
bereid is om “van nou af nie meer sonde [te] doen nie” kom in aanmerking  
vir genade in plaas van veroordeling—soos Jesus vir die vrou gesê het wat  
in owerspel betrap was in Johannes 8:11 (Nuwe Lewende Vertaling). Jesus 
het oordeel getoon—sy was duidelik ’n sondaar—maar ook genade en 
barmhartigheid: “Ook Ek veroordeel jou nie. Gaan maar, en moet van  
nou af nie meer sonde doen nie.”

Die regte reaksie op God se genade en barmhartigheid 

Daar is ’n les hier oor die regte reaksie op God se genade en barmhartig-
heid. As die ontvangers van God se genade en barmhartigheid, is die regte 
benadering nadat ons vergewe is om “nie meer sonde [te] doen nie.” Ons 
moet God se wette gehoorsaam volgens hulle volle geestelike bedoeling, 
nie deur slegs die minimum te doen van wat uitdruklik gesê word nie.

Jesus Christus het die belangrikheid van die geestelike bedoeling van 

Hoe kan U in Genade Groei?
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God se wet duidelik gemaak met verskeie voorbeelde in Sy beroemde 
Bergpredikasie. Hy het verduidelik dat ons nie net nie mag doodslaan nie, 
wat die sesde van die Tien Gebooie oortree, maar dat ons nie eers ander 
met minagting moet beskou of behandel nie, aangesien dit die gees van 
hierdie opdrag oortree (Matteus 5:21-26).

Hy het dit opgevolg met nog ’n voorbeeld en daarop gewys dat God se 
opdrag teen egbreuk pleeg strek tot begeerte vir ’n ander persoon, aange-
sien dit egbreuk in ’n mens se hart en verstand is (verse 27-30). Deur die 
res van hierdie hoofstuk het Hy ander voorbeelde gegee wat wys dat Hy 
beslis nie God se wet afgeskaf het nie, maar Hy het eerder die geestelike 
bedoeling daarvan uitgebrei—wat ’n selfs hoër vlak van gehoorsaamheid 
vereis, nie net in dade nie, maar ook in ons gedagtes!

Dwarsdeur die Bergpredikasie wys Jesus dat God se wet dien as ons 
voortdurende gids tot die bereiking van werklik regverdige denke en ge- 
drag. Daardie wet—en Christus se uitbreiding daarvan in hierdie bood- 
skap—help om te definieer wat dit beteken om eintlik een van Sy volge-
linge te wees, ’n ware Christen.

Die woord genade word gereeld deur sommige godsdienstige mense ge- 
bruik asof dit alle behoefte om God se wet te gehoorsaam, vervang. Daar-
die gevolgtrekking is verskriklik verkeerd. Hier is die rede: Sonder die 
wet—wat sonde definieer—sou daar geen behoefte aan die vergifnis van 
sonde wees nie. Genade verwys na hoe God Sy guns en welwillendheid 
aan ander verleen, insluitend aan berouvolle sondaars deur hulle vorige 
ongehoorsaamheid aan Sy wet te vergewe—hulle sondes wat voorheen 
gepleeg was. Dit is nodig omdat “elkeen wat die sonde doen, doen ook die 
wetteloosheid, want die sonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4). As daar 
geen wet is om te oortree nie, sou sonde nie bestaan nie (Romeine 5:13). 
En as daar geen sonde is nie, het die idee van genade as God se vergifnis 
hoegenaamd geen betekenis nie.

Die gawe van die Heilige Gees 

Dit is God se genade en barmhartigheid wat ons toelaat om vergewe te 
word vir ons sondes wanneer ons tot bekering kom, die offer van Jesus 
Christus aanvaar, gedoop word en God se Gees ontvang. Dan ontvang ons 
die belofte van die gawe van die ewige lewe.

Genade, soos ons in hierdie studiegids gesien het, behels baie meer as 
net vergifnis vir vorige sondes. Dit sluit ook die gawe van God se Heilige  
Gees in om ons te help om God se wette te gehoorsaam, wat sonde en God 
se standaard van vereiste gedrag definieer. Inderdaad, dit verwys na al die  
vrye en onverdiende gawes van God. Dit sluit Sy hulp in om ons aanvank- 
lik van sonde af weg te draai en ons na Sy waarheid en lewenswyse te lei, 
Sy vergifnis van ons vorige sondes en uiteindelik Sy grootste gawe—die 
ewige lewe in Sy Koninkryk!

God se Heilige Gees is noodsaaklik in ons doelwit om sonde uit te roei 
(om meer te wete te kom, lees ons gratis studiegids Transforming Your Life:  
The Process of Conversion). Die sleutel tot die oplossing van die probleem 
van sonde is die hulp wat ons ontvang deur Jesus Christus en God se Gees. 

Is u ’n Vriend van God?

In	 die	 ure	 voor	 Sy	 dood	 deur	 kruisiging,	het	Jesus	 ’n	merkwaardige	stelling	aan	Sy	
dissipels	 gemaak:	 “Ek	 noem	 julle	 nie	 meer	
diensknegte	 nie,	 omdat	 die	 dienskneg	 nie	
weet	wat	sy	heer	doen	nie.	Maar	Ek	het	julle	
vriende	genoem”	(Johannes	15:15).

Jesus,	 soos	 die	 Bybel	 duidelik	 openbaar,	
is	 die	 einste	 Seun	 van	 God.	 Terwyl	 Jesus	
op	aarde	was,	het	Jesus	as	God	in	menslike	
gedaante bestaan.

Wat beteken dit om ’n vriend van God te 
wees? 

Om	 ’n	 vriend	 van	 God	 genoem	 te	 word,	
beteken om in goeie guns met God te wees. 
Jesus	 het	 gesê	 dat	 Hy	 waarheid	 en	 begrip	
aan	Sy	dissipels	bekend	gestel	het	(Johannes	
15:15)	 en	 hulle	 het	 dit	 nie	 net	 aanvaar	 nie,	
maar dit ten volle aangeneem.	Hulle	het	wat	
die	profeet	Amos	geleer	het,	beliggaam:	“Sal	
twee	 met	 mekaar	 wandel	 tensy	 hulle	 eers	
afgespreek	het?”	(Amos	3:3).

Die	 apostels	 en	 dissipels	 was	 bereid	 en	
verbind	 om	 te	 gehoorsaam	 en	 te	 doen	wat	
Jesus	 hulle	 geleer	 het.	 “Julle	 is	my	 vriende	
as	 julle	 alles	 doen	wat	 Ek	 julle	 beveel,”	 het	
Hy	vir	hulle	gesê	(Johannes	15:14).	Jesus	het	
gehoorsaamheid	 aan	 God	 se	 wette	 beveel.	
Inderdaad,	ons	het	gesien	dat	Hy	die	Een	is	
wat	 die	 Tien	 Gebooie	 in	 die	 Ou	 Testament	
gegee	het.

Die	 aartsvader	 Abraham	 was	 God	 se	
vriend	 genoem	 (2	 Kronieke	 20:7;	 Jesaja	
41)—’n	 vriendskap	 wat	 Jakobus	 2:22-24	
sê	 het	 gekom	 omdat	 Abraham	 se	 geloof	
regverdige	werke	van	gehoorsaamheid	voort-
gebring	het	(sien	ook	Genesis	26:5).

Jesus	 het	 vir	 Sy	 dissipels	 gesê	 dat	 ’n	
onderskeidende	 en	 sigbare	 teken	 van	 hul	
vriendskap	 met	 Hom	 sou	 wees	 hoe	 hulle,	

wat	 Hy	 as	 ’n	 “nuwe	 gebod”	 saamgevat	 
het,	sou	onderhou:	 “’n	Nuwe	gebod	gee	Ek	
julle,	 dat	 julle	mekaar	moet	 liefhê;	 soos	 Ek	
julle	 liefgehad	 het,	 moet	 julle	 ook	 mekaar	
liefhê.	 Hieraan	 sal	 almal	 weet	 dat	 julle	 my	
dissipels	is,	as	julle	liefde	onder	mekaar	het”	
(Johannes	13:34-35).

Dit	weerspieël	sterk	wat	Jesus	verklaar	het	
as	die	grootste	gebod:	“	En	Jesus	antwoord	
hom:	Die	eerste	van	al	die	gebooie	 is	…	jy	
moet	die	Here	jou	God	liefhê	uit	jou	hele	hart	
en	uit	jou	hele	siel	en	uit	jou	hele verstand en 
uit	jou	hele	krag.	Dit	is	die	eerste	gebod.	En	
die	tweede,	hieraan	gelyk,	is	dit:	Jy	moet	jou	
naaste	liefhê	soos jouself.	Daar	is	geen	ander	
gebod	groter	as	dié	nie”	(Markus	12:29-31;	
aangehaal	 vanaf	 Deuteronomium	 6:5	 en	
Levitikus	19:18).

Dus,	 in	 Jesus	 se	 eie	 woorde,	 moet	 ons	
God	 eers	 liefhê	met	 alles	wat	 ons	 het,	 dan	
moet ons voortgaan met liefde vir mekaar. 
Hierdie	groot	gebooie	word	verder	in	die	Tien	
Gebooie	uitgespel,	met	liefde	wat	God	se	wet	
vervul	 (sien	 Romeine	 13:8-10;	 1	 Johannes	
5:3).

Dit	 klink	 dalk	 maklik,	 maar	 dit	 is	 nie.	
Tragies	 genoeg	 misluk	 ons	 almal—in	 een	
of	ander	mate—elke	dag	(1	Johannes	1:8).	
Maar	om	 ’n	vriend	van	God	 te	wees,	om	 in	 
die	 goeie	 guns	 van	God	 te	wees,	maak	die	
deur	oop	vir	God	om	ons	te	oorlaai	met	ge- 
nade,	met	vergifnis,	met	herstelling,	met	ver-
lossing,	met	versoening	(vers	9;	2:1-2).	God	
ons	Vader	wil	ons	met	gawes	oorlaai!	(Lukas	
11:13).	Hy	ken	ons	fisiese	behoeftes	en	voor-
sien	 dit	 deur	 Sy	 genade	 (Lukas	 12:22-34).	
Wanneer	ons	struikel,	lig	God	ons	op	deur	Sy	
persoonlike	 en	 liefdevolle	 ingryping	 wat	 die	
Bybel	genade noem.
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Jesus is gebore om nie net vergifnis van die verlede moontlik te maak nie, 
maar om ons te help om die aantrekkingskrag van sonde te oorwin, die in- 
geburgerde gewoontes wat so moeilik is om uit ons lewens te verdryf.

Hy is ons barmhartige Hoëpriester in die hemel, wat namens ons by die 
Vader intree—Hy sit aan die Vader se regterhand. “Wie is dit wat veroor-
deel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, 

“Vrye Genade”—Is dit Bybels?

Soos	 ons	 in	 hierdie	 studiegids	 gesien	 het,	
is genade ’n gratis gawe van God en ’n 

weerspieëling	 van	 Sy	 liefdevolle	 natuur	 en	
karakter.	Maar	ons	het	ook	gesien	dat	die	feit	
dat	genade	’n	vrye	gawe	is,	verkeerd	verstaan,	
toegepas	en	misbruik	word	deur	diegene	wat	
argumenteer dat daar geen vereistes is om 
daarin voort te gaan nie.

Die	misbruik	van	die	konsep	van	genade	het	
vroeg	begin,	slegs	 ’n	paar	dekades	na	Jesus	
Christus	se	dood	en	opstanding	en	die	stigting	
van	die	vroeë	Kerk.	Valse	leraars	het	die	idee	
versprei	 dat	God	 se	genade	gehoorsaamheid	
aan	God	se	wet	onnodig	gemaak	het.	Omdat	
God	se	genade	vergifnis	bring,	het	hulle	gear-
gumenteer,	 kan	 ons	 voortgaan	 in	 sonde	 en	
God sal ons vergewe. 

Maar dit was ’n verskriklike verdraaiing van 
God	se	genade!	Judas,	die	halfbroer	van	Jesus	
Christus,	het	hierdie	leuen	in	sy	brief	aan	gelo-
wiges	aangeval:	“Ek	[het]	die	noodsaaklikheid	
gevoel	 om	 julle	 deur	 my	 skrywe	 te	 vermaan	
om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal 
aan die heiliges oorgelewer is,”	het	hy	geskryf	
oor diegene wat God se genade in ’n ander 
en	 gevaarlike	 boodskap	 verdraai	 het.	 “Want	
sekere	 mense	 het	 ingesluip	 wat	 lank	 tevore	
al	opgeskryf	 is	 vir	hierdie	oordeel,	goddelose 
mense wat die genade van onse God verander 
in ongebondenheid, en die enigste Heerser, 
God, en onse Here Jesus Christus verloën”	
(Judas	3-4).

Hierdie	 “goddelose	 mense”	 het	 die	 barm-
hartigheid	 en	 vergifnis	 wat	 deur	 God	 se	 ge- 
nade	kom,	misbruik	en	dit	verander	in	“onge-
bondenheid”—toestemming	 om	 te	 sondig.	
Deur	voort	 te	gaan	 in	sonde	eerder	as	om	’n	
bose lewenstyl te laat vaar en ander te leer om 
dieselfde	 te	 doen,	 het	 hulle	 Christus	 verloën	
deur	 hul	 dade—hul	 rug	 gedraai	 op	 die	 offer	

van	ons	Meester	en	Here	wat	Sy	 lewe	vir	die	
sondes	van	die	hele	mensdom	gegee	het.

Dit	 is	 duidelik	 nie	 wat	 God	 en	 die	 Nuwe-
Testamentiese	 skrywers	 met	 genade	 bedoel	
het	nie.	Soos	in	die	vorige	hoofstuk	verduide-
lik,	 het	 die	 aanvaarding	 van	 God	 se	 genade	
ernstige	verpligtinge	op	die	ontvanger	geplaas	
(sien	“Hoe	‘Genade’	in	die	Tyd	en	Kultuur	van	
die	Apostels	Verstaan	was”	wat	op	bladsy	76	
begin).	 Dit	 sluit	 in,	 soos	 die	 geleerde	 David	
deSilva	opmerk,	“demonstrasie	van	respek	vir	
die	weldoener	…	om	 op	 so	 ’n	manier	 op	 te	
tree	 dat	 dit	 sy	 of	 haar	 eer	 verhoog	 en	 beslis	
enige	 handeling	 vermy	 wat	 hom	 of	 haar	 in	
oneer	 sou	 bring	…	 [en]	 intense	 persoonlike	
lojaliteit	 aan	 die	 beskermheer,	 selfs	 al	 sou	
daardie	 lojaliteit	 daartoe	 lei	 dat	 die	 kliënt	 sy	
of	haar	fisiese	welstand,	rykdom,	reputasie	of	
tuisland	 verloor”	 (An Introduction to the New 
Testament: Contexts, Methods and Ministry 
Formation,	2018,	bl.	103-104).

Eenvoudig	gestel,	in	dank	en	dankbaarheid	
vir	 die	 ontvangs	 van	 God	 se	 genade,	 word	
daar van ons verwag om ’n goddelike lewe van 
nederige	gehoorsaamheid,	oorgawe	en	 totale	
toewyding	aan	Hom	te	lei,	ongeag	die	koste.

Ander	onlangse	geleerdes	het	die	werklike	
betekenis van genade begin sien soos dit deur 
die	Bybelse	skrywers	verstaan	was,	wat	dit	in	
skrille	kontras	plaas	met	die	verkeerde	siening	
wat godsdienstige denke vir eeue deurdring 
het.	Een	hiervan	 is	dr.	Brent	Schmidt,	wat	 in	
sy	2015	boek	Relational Grace: The Reciprocal 
and Binding Covenant of Charis,	 ’n	 samevat-
ting	 gee	 van	 die	 probleem	 en	 die	 korrekte	
siening	van	en	reaksie	op	God	se	genade:	

“’n	Aantal	 Christen-intellektuele,	 geleerdes	
en	priesters	het	geleer	dat	genade	iets	is	wat	
vryelik	deur	God	geskenk	word	met	geen	spe-
sifieke	 verhouding	met,	 of	 afhanklikheid	 van,	

die	 optrede	 van	 die	 persoon	wat	 dit	 ontvang	
nie.	Antieke	dokumente	verskaf	egter	bewyse	
dat	hierdie	spesifieke	idee	van	die	term	charis 
in	 stryd	 is	 met	 die	 begrip	 van	 genade	 voor	
Christus	 en	 gedurende	 die	 eerste	 paar	 eeue	
na	 Christus.	 Die	 betekenis	 wat	 algemeen	
deur	 ’n	wye	 verskeidenheid	 kulture	 tot	 in	die	
vyfde	eeu	verstaan	was,	was	dat	genade	die	
essensie	 was	 van	 ’n	 tweerigting,	 ongelyke,	
wederkerige,	 bindende	 ooreenkoms	 tussen	
twee	partye	waarin	beide	aan	mekaar	verplig	
was.	Met	ander	woorde,	genade	was	nie	‘vry’	
nie	[-ten	minste	in	die	sin	dat	daar	geen	voor-
waardes	vir	voortgesette	genade	is	nie].

“Die	praktyk	in	die	antieke	wêreld	van	hoog-
geplaaste	mense	wat	gunste	aan	hul	onderge-
skiktes	 verleen	 het,	 het	 Nuwe-Testamentiese	
skrywers gedien as ’n voorbeeld vir God se 
liefdevolle	 skenking	 van	 sy	welwillendheid	 en	
genade oor die mensdom deur die Versoening 
van	Jesus	Christus.	By	ontvangs	van	God	se	
gawe	word	die	mensdom	vertikaal	verplig	aan	
God	en	aanvaar	 ’n	wederkerige	plig	om alles 
moontlik te doen om dankbaarheid te demon-
streer, insluitend die nakoming van sy gebooie.

“Beide	 God	 en	 die	 mensdom	 is	 gebonde	
deur	 hierdie	 genadeverhouding,	 wat	 bekend	
staan as ’n verbond. Charis in antieke Griekse 
tekste	en	in	die	Nuwe	Testament,	het	verbonde	
in	 ’n	 ideale	 toestand	 van	 gelykheid	 aange-
dui,	 wat	 ontvangers	 verplig	 het	 om	 vreugde,	
dankbaarheid	en	vrygewigheid	in	die	gees	van	
geregtigheid	uit	te	druk.	Ongelukkig	was	hier-
die	antieke	begrip	van	genade	ietwat	verduister	
deur	Augustinus	en	ander	 vroeë	Middeleeuse	
teoloë	wat	 sterk	 deur	 die	 neo-Platoniese	filo-
sofie	beïnvloed	was.	Hierdie	skrywers	het	die	
idee van ’n wederkerige vorm van genade 
herskep	na	iets	wat	vryelik	deur	God	geskenk	
word	en	nie	afhanklik	is	van	enige	wederkerig-
heid	in	terme	van	diens	aan	God	nie.

“Gedurende	die	 geskiedenis	 van	die	Chris-

tendom	het	 ’n	paar	figure	hierdie	 tradisie	van	
vrye	 genade	 bestry,	 maar	 was	 veronagsaam	
en	hul	idees	van	wederkerige	genade	binne	die	
groter	Christelike	tradisie	was	verminder.	Mis-
verstand	 van	 die	 klassieke	 betekenis	 van	 ge- 
nade	in	die	moderne	era	het	tot	baie	verwarring	
gelei.	Hierdie	Middeleeuse	en	moderne	begrip	
van	 genade—‘vrye	 genade’—word	 vandag	
deur	verskeie	Christelike	groepe	gebruik	…

“Passasies	in	antieke	Griekse	en	Romeinse	
literatuur,	 inskripsies	en	papirus	demonstreer	
charis se wederkerige konnotasies in die 
Mediterreense	antieke	wêreld	…	Daar is nie 
een gebruik van charis wat die voorgemelde 
siening van vrye genade onmiskenbaar in 
enige	 antieke	 Griekse	 teks	 weerspieël	 nie,	
insluitend	 die	 briewe	 wat	 aan	 Paulus	 toege-
skryf	 word.	 Alhoewel	 prominente	 geleerdes	 
vir	 eeue	 anachronisties	 charis	 as	 heeltemal	
‘vry’	 en	 sonder	 verpligting	 in	 hul	 vertalings	
vertaal	het,	 is	daar	geen	antieke	bewyse	om	
…	eise	van	nie-verpligte,	vrye	of	onvoorwaar-
delike	genade	te	ondersteun	nie.	In	kontras	…	
charis/genade is verpligtend.

“Sommige	 populêre,	 moderne	 opvattings	
oor	genade	het	ver	weggedryf	van	die	antieke	
konteks	van	genade,	wat	altyd wederkerigheid, 
verpligting en verskeie vorme van verbonde 
impliseer.	 Gelukkig	 het	 ’n	 aantal	 Christelike	
teoloë	 probeer	 om	die	 antieke	 betekenis	 van	
charis	te	verstaan	en	bepleit	dat	die	populêre	
begrip	van	genade	vandag	ten	minste	bevraag-
teken	moet	word”	(bl.	201-203,	beklemtoning	
bygevoeg).

Genade	 sluit	 baie	dinge	 in,	maar	 soos	hier	
gesien,	is	dit	die	grondslag	vir	’n	lewe	wat	deur	
God se gawes getransformeer word en gebou 
is	op	’n	verhouding	van	dankbaarheid,	oorgawe	
en	toewyding	aan	God.	’n	Noukeurige	lees	van	
die	Bybel	se	vele	meldings	van	genade	toon	dat	
dit	die	ware	begrip	van	die	Bybelskrywers	en	
hul	eerste-eeuse	gehoor	was.
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wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree” (Romeine 
8:34). Tog is Hy en die Vader ook naby ons en sal selfs deur die Heilige 
Gees in ons lewe om ons te help verander.

Wat moet ons doen? 

Handelinge 2 beskryf die stigting van die Kerk in Jerusalem op die 
Pinksterfees. Baie onder die skare was oortuig van die feit dat hulle sondes  
gelei het tot die dood van Jesus van Nasaret, die Seun van God, en hulle het  
Petrus en die ander apostels gevra wat hulle moes doen. Petrus se reaksie  
in Handelinge 2:38 was duidelik: “Bekeer julle, en laat elkeen van julle 
gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes,  

en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang.” (Later, in Handelinge  
8:17, sien ons dat hierdie Gees oorgedra word deur die oplegging van hande  
deur ware dienaars van God).

Petrus het toe nog iets bygevoeg: “Want die belofte kom julle toe en julle 
kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal 
roep” (Handelinge 2:39). God roep of kies mense deur Sy genade (Galasiërs  
1:15; 2 Timoteus 1:9), maar Hy roep nie nou almal nie. Soos Paulus in 
Romeine 11:5 (Nuwe Lewende Vertaling) geskryf het: “Daar het ’n klein 
groepie oorgebly wat God in sy genade uitverkies het.”

As u dit nou lees en verstaan, roep en kies God u waarskynlik deur Sy 
genade vir ’n onvergelyklike, byna onbegryplike toekoms!

Die Apostel Paulus oor die Worsteling  
met Sonde Maar tog Onder Genade

Hoe werk genade in wisselwerking met die 
wet	van	God?	Hoe	bring	ons	genade	en	die	

wet	bymekaar?	Twee	groot	genadegawes	is	die	
onverdiende	barmhartigheid	wat	God	aan	ons	
skenk deur Sy liefdevolle natuur en Sy geeste-
like	wet	waarvan	die	apostel	Paulus	gesê	het	
“ek	verlustig	my”	daarin	(Romeine	7:22).

Paulus	 het	 die	menslike	 stryd	wat	 ons	 er- 
vaar,	beklemtoon.	Hy	het	geweet	dat	selfs	die-
gene met God se Gees nog steeds ’n menslike 
natuur	het	en	die	selfsugtige	aantrekkingskrag	
van	die	vlees	moet	weerstaan	terwyl	hulle	pro-
beer	 om	God	 se	wet	 te	 gehoorsaam.	 Paulus	
het	hierdie	stryd	opgesom	toe	hy	geskryf	het:	
“Want ek verlustig my in die wet van God na 
die	innerlike	mens;	maar	ek	sien	’n	ander	wet	
in my lede wat stryd voer teen die wet van my 
gemoed en my gevange neem onder die wet 
van	die	sonde	wat	in	my	lede	is.	Ek,	ellendige	
mens!	Wie	sal	my	verlos	van	die	liggaam	van	
hierdie	dood?”	(Romeine	7:22-24).

Hy	 volg	 onmiddelik	 op	 met	 die	 antwoord	 
in	 verse	 25-26:	 “Ek	 dank	 God	 deur	 Jesus	
Christus,	 onse	Here!	 So	 dien	 ek	 self	 dan	wel	
met	die	gemoed	die	wet	van	God,	maar	met	die	
vlees	die	wet	van	die	sonde.”	In	hoofstuk	8	sê	
hy	verder:	“Daar	is	dan	nou	geen	veroordeling	
vir	die	wat	in	Christus	Jesus	is	nie,	vir	die	wat	
nie	na	die	vlees	wandel	nie,	maar	na	die	Gees.	

Want die wet van die Gees van die lewe in 
Christus	Jesus	het	my	vrygemaak	van	die	wet	
van	die	sonde	en	die	dood”	(Romeine	8:1-2).

Alle	 Christene	 sal	 gedurende	 hul	 fisiese	
leeftyd met versoekings en sonde worstel. 
Alhoewel	God	se	Heilige	Gees	ons	help	om	die	
aantrekkingskrag	van	ons	selfsugtige	georiën-
teerde	natuur	te	weerstaan,	sal	daardie	natuur	
steeds na sonde neig. Ons moet altyd waak-
saam wees en streef teen die aantrekkings-
krag	 van	ons	 sondige,	 selfsugtige	begeertes.	
Maar	Paulus	sê	hier	dat	wanneer	ons	sondig,	
ons	 nie	 hoef	 te	 vrees	 dat	 ons	 deur	God	 ver-
oordeel	word	nie,	dat	daar	geen	regverdiging	
en	 genade	 meer	 is	 nie.	 Sy	 verhouding	 met	
ons word nie verbreek tensy of totdat ons dit 
doelbewus	en	onherroeplik	verbreek	nie.

Dit	beteken	dat	as	ons	tot	bekering	en	onder	
genade	gekom	het	 en	dan	 ’n	 fout	begaan	en	
sondig,	ons	steeds	onder	genade	is	en	nie	da- 
delik terugkeer om onder die straf van die wet 
te	 wees	 nie.	 Hoewel	 ons	 aanhou	 sukkel	 met	
die	pleeg	van	sonde,	soos	Paulus,	word	ons	nie	
met	 elke	 nuwe	 sonde	 veroordeel	 nie.	 Inteen-
deel,	 soos	 Paulus	 sê,	 bly	 daar	 eerder	 “geen	
veroordeling	vir	die	wat	in	Christus	Jesus	is	nie”	
(vers	 1).	 Met	 elke	 sonde	 en	 daaropvolgende	
bekering	 dobber	 ’n	 Christen	 nie	 herhaaldelik	
heen	en	weer	tussen	die	doodvonnis	en	onder	

die	 genade	 nie.	 Ons	 bly	 onder	 genade,	 met	
“geen	veroordeling”	nie,	aangesien	God	steeds	
Christus	se	offer	as	ons	versoening	aanvaar.

Paulus	 kwalifiseer	 dit	 egter	 in	 Romeine	 8	
deur	te	verduidelik	dat	dit	so	bly,	slegs	as	ons	
voortgaan	in	die	proses	om	volgens	die	Heilige	
Gees te lewe in die navolging van God se wet. 
Dit	beteken	om	aan	te	hou	om	ons	te	bekeer,	
ons	sondes	aan	God	te	bely	(1	Johannes	1:9),	
om	vergifnis	en	herstel	te	soek	en	om	met	God	
se	 hulp	 te	 strewe	 om	 Hom	 te	 gehoorsaam.	
Andersins,	 deur	 verwaarlosing	 wat	 lei	 tot	
opsetlike	 sonde	 en	 verwerping	 van	 God,	 sal	
ons terugkeer om onder die wet se doodstraf 
te	staan—Christus	se	offer	te	verwerp	en	die	
Gees	van	genade	te	beledig,	waaruit	daar	geen	
terugkeer	 tot	bekering	 is	nie	 (Hebreërs	2:1-3;	
6:4-7;	 10:26-31;	 sien	 ook	 “Kan	 Diegene	wat	
God	Vergewe	het	Sy	Genade	Verwerp?”	wat	op	
bladsy	24	begin).

Dit	 is	dus	noodsaaklik	dat	ons	aanhou	om	
ons te bekeer en ons aan God en die gereg-
tigheid	van	Sy	wet	te	onderwerp.	Dit	is	net	op	
hierdie	 manier	 dat,	 soos	 Paulus	 in	 Romeine	
6:14	 gesê	 het,	 “die	 sonde	 sal	 oor	 julle	 nie	
heers	nie;	want	 julle	 is	nie	onder	die	wet	nie,	
maar	 onder	 die	 genade”	 (sien	 “Julle	 is	 nie	
Onder	die	Wet	nie,	Maar	Onder	die	Genade”	
wat	op	bladsy	54	begin).

Paulus	gaan	voort	in	Romeine	8	en	verdui-
delik	verder	die	proses	waardeur	God	se	ge- 
nade	van	voortdurende	vergifnis	en	hulp	deur	
Christus,	 gehoorsaamheid	 bemagtig	 en	 ons	

vrymaak: “Want die wet van die Gees van die 
lewe	in	Christus	Jesus	het	my	vrygemaak	van	
die wet van die sonde en die dood. Want God 
het—wat	 vir	 die	wet	 onmoontlik	was,	 omdat	
dit	kragteloos	was	deur	die	vlees—deur	sy	eie	
Seun	in	die	gelykheid	van	die	sondige	vlees	te	
stuur,	en	dit	ter	wille	van	die	sonde,	die	sonde	
veroordeel	 in	die	vlees,	sodat	die	reg	van	die	
wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees 
wandel	nie,	maar	na	die	Gees”	(verse	2-4).

Die	“Gees	van	die	lewe”	werk	in	ons	en	gee	
ons die krag om bestendige groei in geestelike 
karakter te maak en sonde te oorkom. Met 
Christus	 in	ons	 (Galasiërs	2:20),	die	een	wat	
sonde	 in	 die	 vlees	 veroordeel	 het	 deur	 die	
leef van ’n volmaakte onbevlekte menslike 
lewe,	leef	ons	’n	Gees-geleide	lewe.	Soos	ons	
die	 wet	 van	 God	 met	 die	 hulp	 van	 sy	 Gees	
gehoorsaam,	word	die	“reg	van	die	wet”	in	ons	
vervul.	 So	 help	Christus	 ons	 om	 ’n	 lewe	 van	
geloof volgens die wet te leef en regverdige 
werke van geloof voort te bring.

Hierdie	 nuwe	 lewe	 wat	 ons	 in	 die	 genade	
van	God	leef,	word	getoon	deur	die	vrugte	van	
regverdige	 werke.	 So	 dan	 motiveer	 genade,	
(God	 se	 vriendelikheid	 en	 goedheid	 teenoor	
ons),	 ons	 om	 te	 verander	 en	help	 dit	 om	die	
begeerte	 te	 skep	 om	 die	 goddelike	 natuur,	
die	 verstand	 van	 God,	 te	 ontvang.	 Genade	
is dus onafskeidbaar van die wet en die wet 
is	 onafskeidbaar	 van	 genade.	 Albei	werk	 om	
geregtigheid	in	’n	kind	van	God	voort	te	bring,	
wat	ons	vry	hou	van	sonde	en	die	dood.
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Wat is daardie toekoms? Paulus sê vir ons in Efesiërs 1:4-6: “soos Hy 
ons in Hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig  
en sonder gebrek voor Hom in liefde te wees, deurdat Hy ons voorbeskik 
het om ons as sy kinders vir Homself aan te neem deur Jesus Christus, na 
die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waar-
mee Hy ons begenadig het in die Geliefde.” 

Ons toekoms in die familie van God

God se plan is dat u ’n lid van Sy ewige, onsterflike geesfamilie moet 
wees! In 2 Korintiërs 6:18 haal die apostel Paulus God aan wat sê: “Ek sal 
vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en dogters wees, spreek 
die Here, die Almagtige.”

Hierdie waarheid word baie keer in die bladsye van die Bybel bevestig. 
Byvoorbeeld, in Openbaring 21:7 sê God vir ons: “Hy wat oorwin, sal alles 
beërwe, en Ek sal vir hom ’n God wees, en hy sal vir My ’n seun wees.”

Paulus skryf in Romeine 8:14 dat “almal wat deur die Gees van God 
gelei word, dié is kinders van God.” Verse 16-17 vertel verder dat God se 
Gees in ons “getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; en as 
ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede-erfge-
name van Christus …”

’n Verstommende waarheid word hier geopenbaar. Ons toekoms is nie 
om vir ewig in die hemel te sit en op harpe te speel nie, maar om “erfge- 
name van God en mede-erfgename van Christus” te wees. Wat beteken 
dit? Hebreërs 1:2 sê vir ons dat God Jesus aangestel het om “erfgenaam 
… van alles” te wees. Hebreërs 2:8 voeg by dat God se toekomsplan vir 
die mens is om “alle dinge onder sy voete” te stel—en alhoewel ons dit 
nog nie sien nie, soos hier verder verduidelik word, sal dit beslis kom, met 
Jesus wat die weg sal lei.

Wat moet gebeur voordat ons alle dinge saam met Jesus Christus kan be- 
ërwe? Die apostel Johannes gee verdere besonderhede in 1 Johannes 3:1-3: 
“Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van 
God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat 
dit Hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit 
is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy 
verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. En 
elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.”

Johannes sê hier vir ons dat ons toekoms is om “aan Hom gelyk te 
wees”—soos Jesus Christus, wat nou opgewek is as ’n glorieryke geeste- 
like wese. Hoe is Hy nou in Sy verrese toestand? Ons vind ’n beskrywing 
in Openbaring 1:12-18, waar Johannes Hom in ’n visioen gesien het:

“Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en 
toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe 
kandelaars Een soos die Seun van die mens met ’n kleed aan wat tot op 

die voete hang, en gegord om die bors met ’n goue gordel. Sy hoof en hare 
was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ’n vuurvlam, en sy voete 
soos blink koper wat gloei soos in ’n oond, en sy stem soos die stem van 
baie waters …

 “Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek Hom sien,  
val ek soos ’n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en  
vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende;  
en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid.”

Wanneer Johannes vir ons in 1 Johannes 3:2 sê dat “ons aan Hom gelyk 
sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is,” is dit die soort geesteskrag 
en heerlikheid wat ons met Hom sal deel! (Om meer hieroor te wete te 
kom, lees ons gratis studiegids Why Were You Born?)

Paulus het vir kerklede in Galasiërs 3:26 gesê “julle is almal kinders van 
God deur die geloof in Christus Jesus,” en Johannes 1:12 sê vir ons dat 
“almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy die mag gegee om kin-
ders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo.”

Dit is die verstommende toekoms wat God beplan het vir diegene wat Sy 
wonderlike gawe van genade aanvaar en daarop reageer—om Sy onsterf- 
like geesfamilie te word, verander na verheerlikte geestelike wesens, net 
soos Jesus Christus nou as ’n verheerlikte geeswese bestaan!

Maar hoe gebeur dit? Hoe ontvang ons hierdie gawe van die ewige lewe? 
Wat moet ons doen?

Wat moet genade ons motiveer om te doen?

Soos ons in hierdie studiegids gesien het, is genade nie toestemming om 
’n lewe van sonde voort te sit, of ’n verskoning of middel om die geestelike 
wet van God te verwerp nie. “Dus is die wet heilig en die gebod is heilig 
en regverdig en goed,” sê Paulus vir ons (Romeine 7:12). Ons is nie meer 
onder die straf van die dood wat deur die wet vereis word nie; ons is onder 
genade (Romeine 6:14).

So wat moet genade ons motiveer om te doen? Soos ons in die vooraf-
gaande hoofstuk gesien het, moet genade ons motiveer tot dank en vol-
kome lojaliteit aan die Een wat ons genade gegee het, om Hom te behaag 
en met ons hele wese te dien.

Let op wat Paulus gesê het oor die rol van genade in wie hy nou was en 
die werk wat hy gedoen het: “Want ek is die geringste van die apostels, 
wat nie werd is om ’n apostel genoem te word nie, omdat ek die gemeente 
van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy 
genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as 
hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is” 
(1 Korintiërs 15:9-10).

Die genade van God het Paulus tot vrede met God die Vader en Jesus 
Christus gebring. Maar dit het hom ook gelei om te verander van een wat 
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die Kerk vervolg het na een wat die evangelie van Jesus Christus en die 
Koninkryk van God verkondig het. Dit het daartoe gelei dat hy sy lewe 
daaraan gewy het om God met sy hele wese te dien! (Sien “Die Apostel  
Paulus: ’n Voorbeeld van God se Genade in Aksie” wat op bladsy 58 begin.)

Genade moet ons lei tot ’n verandering in denke en optrede, andersins 
bekend as bekering. Soos Paulus aan die Christene in Rome geskryf het: 
“Of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en 
lankmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou 
tot bekering wil lei nie?” (Romeine 2:4). “Goedertierenheid” hier is afgelei 
van die woord chrestos, wat “genadig” kan beteken, wat verband hou met 
die Griekse woord charis. Die genade van God kan en moet jou lei om jou 
lewe te verander!

Genade lei tot ’n veranderde lewe

God se Woord is duidelik oor hoe die lewe van ’n persoon wat deur God 
se genade getransformeer is, moet lyk. Paulus, die Bybelskrywer wat meer 
oor genade as enige ander geskryf het, verduidelik dit aan ons.

Hy skryf aan die gemeente in Korinte in 2 Korintiërs 9:8 dat “God het 
mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd 
in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.” 
Genade, sê Paulus, gee vir ons alles wat ons nodig het sodat ons “oorvloe-
dig kan wees tot elke goeie werk”! Genade behoort duidelik goeie werke in 
ons lewens voort te bring!

Dit word nog duideliker gestel in Efesiërs 2:9-10: “nie uit die werke nie, 
sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus  
Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wan-
del”—of, soos dit ook vertaal word, “die goeie werke … kan uitlewe” 
(Nuwe Lewende Vertaling). Weereens sien ons die duidelike verwagting 
dat die ontvangs van God se genade tot “goeie werke” moet lei.

Paulus het duidelik nie die moderne siening gehuldig dat sodra ’n mens 
deur God se genade gered is, daar niks meer is om te doen nie en dat ’n 
mens ’n vry kaartjie tot verlossing het nie. Inteendeel, hy het geweet dat 
God se genade ’n groter verpligting skep om ons waardering en dankbaar-
heid te demonstreer, want nou is ons “sy maaksel, geskape in Christus 

Vergewe soos U vergewe is

Mense dink dikwels aan God se genade in 
terme	van	Sy	barmhartigheid—Sy	bewys	

van medelye en veral Sy vergifnis van sondes 
deur	die	offer	van	Jesus	Christus.	God	se	ge- 
nade	behels	egter	veel	meer	as	dit—inderdaad	
al	 Sy	 goeie	 gawes	 aan	 ons.	 Nietemin	 is	 Sy	
barmhartige	 vergifnis	 ’n	 belangrike	 deel	 van	
die	 genade	 wat	 Hy	 skenk.	 ’n	 Voorwaarde	 vir	
ons om Sy vergifnis deur genade te ontvang en 
te	bly	ontvang,	is	dat	ons	self	barmhartig	moet	
wees,	en	vergewe	soos	ons	vergewe	word.

Psalm	37:21	sê	dat	“die	regverdige	ontferm	
hom	en	 gee.”	 Jesus	 het	 die	 Here	 se	 vereiste	
dat	ons	liefde	moet	“betrag”	in	Miga	6:8	weer-
spieël	en	gesê	dat	barmhartigheid	een	van	“die	
swaarste	van	die	wet”	is	(Matteus	23:23).

In	die	Saligsprekinge	wat	Sy	Bergpredikasie	
begin	het,	het	Jesus	gesê:	“Salig	is	die	barm-
hartiges,	 want	 aan	 hulle	 sal	 barmhartigheid	
bewys	word”	(Matteus	5:7).	Later	 in	dieselfde	
boodskap	 het	 Hy	 ’n	 uiteensetting	 vir	 gebed	
gegee,	bekend	as	die	Onse	Vader,	en	vir	 ons	
gesê	om	te	bid:	“Vergeef	ons	ons	skulde,	soos	
ons	 ook	 ons	 skuldenaars	 vergewe”	 (Matteus	
6:12).	 Dit	 praat	 van	 wat	 verskuldig	 is,	 omdat	

verkeerd gedoen is.
Lukas	teken	hierdie	reël	elders	op	as	“Ver-

geef	ons	ons	sondes,	want	ons	vergewe	ook	
elkeen	wat	 aan	 ons	 skuldig	 is”	 (Lukas	 11:4).	
Nadat	 Jesus	 die	 uiteensetting	 van	 die	 Onse	
Vader-gebed	in	die	Bergpredikasie	gegee	het,	
het	Hy	dadelik	die	aandag	op	hierdie	spesifieke	
aspek	gevestig	en	verklaar:	“Want	as	julle	die	
mense	 hulle	 oortredinge	 vergewe,	 sal	 julle	
hemelse	 Vader	 julle	 ook	 vergewe.	 Maar	 as	
julle	die	mense	hulle	oortredinge	nie	vergewe	
nie,	 sal	 julle	 Vader	 julle	 oortredinge	 ook	 nie	
vergewe	nie”	(Matteus	6:14-15).	

Dit	 is	 dus	 noodsaaklik	 dat	 ons	 nie	wrokke	
koester	 nie,	 maar	 eerder	 doelbewus	 laat	
vaar—nie	 vashou	 aan	 die	 seer	 en	 verbitterd	
word	 nie.	 Jesus	 het	 gesê	 ons	 moet	 selfs	
herhaaldelike	 sondes	 aanhou	 vergewe,	 soos	
God	 met	 ons	 doen	 (Lukas	 17:3-4;	 Matteus	
18:21-22).	Dit	beteken	nie	alles	kan	met	elke	
oortreder	 opgelos	 word	 nie,	 en	 hier	 is	 nie	
ruimte	 om	 in	 spesifieke	 omstandighede	 te	
delf	nie,	maar	ons	moet	daarna	streef	om	 ’n	
vergewensgesinde	hart	te	handhaaf.

Jesus	het	in	Matteus	18:23-35	voortgegaan	

om ’n gelykenis te gee van ’n dienskneg wat 
’n	 groot	 fortuin	 aan	 ’n	meester	 geskuld	 het,	
maar	nie	kon	betaal	nie—met	die	dienskneg	
en	 sy	 gesin	 wat	 as	 gevolg	 daarvan	 verkoop	
moes	 word.	 Die	 dienskneg	 het	 gesmeek	 vir	
tyd	om	te	betaal	en	verbasend	genoeg	het	die	
meester	medelye	gehad,	hom	vrygelaat	en	die	
skuld kwytgeskeld.

Maar	hierdie	dienskneg	het	 toe	gegaan	en	
’n	mededienskneg	gegryp	wat	hom	’n	bedrag	
geskuld	 het	 wat	 weliswaar	 aansienlik	 was,	
maar tog niks was in vergelyking met wat 
hy	self	 vergewe	was	nie.	Hierdie	medediens-
kneg	het	gesmeek	vir	meer	tyd	om	te	betaal,	
maar	 die	 eerste	 dienskneg	 het	 hom	 in	 die	
skuldenaar	 se	 tronk	 gegooi!	 Toe	 dit	 aan	 die	
eienaar	gemeld	was,	was	hy	woedend	en	het	
gesê:	 “Moes	 jy	 nie	 jou	 mededienskneg	 ook	
barmhartig	wees	soos	ek	 jou	ook	barmhartig	
gewees	 het	 nie?	 (vers	 33).	 Die	 meester	 het	
hom	 toe	 aan	 die	 tronkbewaarders	 oorgegee	
om gemartel te word om die groot bedrag wat 
hy	geskuld	het,	deur	lyding	te	betaal.

Let	 daarop	 dat	 hierdie	 dienaar	 eintlik	 die	
skuld	waarvan	hy	 vrygestel	was,	weer	opge-
neem	 het	 en	 nou	moes	 betaal	weens	 sy	 eie	
versuim	om	vergewensgesind	te	wees.	Dit	is	’n	

ernstige	waarskuwing	aan	Christene	wat	God	
se	genade	ontvang	het.	Soos	Jesus	afgesluit	
het,	 “So	sal	ook	my	hemelse	Vader	aan	 julle	
doen	as	julle	nie	elkeen	sy	broeder	van	harte	
sy	oortredinge	vergewe	nie”	(vers	35).

Die	apostel	Jakobus	sou	later	skryf:	“Want	
die	oordeel	sal	onbarmhartig	wees	oor	die	wat	
geen	barmhartigheid	bewys	het	nie”	(Jakobus	
2:13).	 Ons	 moet	 nie	 daarop	 gefokus	 wees	
om	ander	te	behandel	soos	hulle	verdien	nie,	
want wat sou dit vir ons beteken? Wat verdien 
ons?	 Gelukkig,	 soos	 Jakobus	 dan	 byvoeg,	
“barmhartigheid	 roem	 teen	die	oordeel”—en	
so	moet	dit	 ook	wees	 in	ons	behandeling	en	
vergifnis	 van	 ander.	 Die	 apostel	 Paulus	 het	
eweneens	 gesê	 dat	 ons	 “vergeef	 mekaar	 
soos	 God	 ook	 in	 Christus	 julle	 vergewe	 het”	
(Efesiërs	4:32;	vergelyk	Kolossense	3:13).

Weereens sien ons dat genade nie sonder 
kritieke	verpligtinge	kom	nie.	Soos	ons	vergewe	
is,	 moet	 ons	 ook	 mense	 wees	 wat	 vergifnis	
aan	ander	verleen.	As	ons	ooit	by	die	punt	kom	
waar	ons	ophou	om	 te	 vergewe,	 sal	God	ook	
ophou	om	ons	 te	 vergewe.	Laat	ons	dit	 nooit	
doen	nie,	maar	liewer	altyd	God	se	groot	onver-
diende	barmhartige	genade	aan	ons	onthou	en	
aanhou	om	te	vergewe	soos	ons	vergewe	word.

Hoe kan U in Genade Groei?
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Jesus tot goeie werke.”
Soos gesien in die voorafgaande hoofstuk, het Paulus God beskou as die 

uiteindelike beskermheer wat genadegawes gee en ons as die ontvangers is 
verplig om van daardie stadium af altyd volkome lojaliteit en toewyding in 
ruil daarvoor te toon. Dit was ondenkbaar om anders te doen. Hoe opval-
lend anders as die groot wanopvatting dat genade ons bevry van enige ver-
pligting om God te gehoorsaam! 

Die doel en doelwitte van genade

Genade het verskeie spesifieke doelwitte en oogmerke, het Paulus vir  
sy mededienaar Titus in Titus 2:11-14 gesê: “Want die reddende genade 
van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid  
en wêreldse begeerlikhede te verloën, ingetoë en regverdig en vroom in  
die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die ver- 
skyning van die heerlikheid verwag van die grote God en ons Verlosser, 
Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle 
ongeregtigheid en vir Homself ’n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in 
goeie werke.” 

Kom ons let op ’n paar van die spesifieke punte wat Paulus hier maak:
• Die genade van God bring redding.
• Die genade van God leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeer-

likhede te verloën.
• Die genade van God leer ons om op ’n verstandige, regverdige en god-

delike manier te leef terwyl ons wag op ons groot hoop—die verskyning 
van Jesus Christus.

• Jesus Christus het nie gekom om ons van die wet te bevry nie, maar 
om ons te “verlos”—om die hoogste prys (Sy dood) vir ons wetteloosheid 
te betaal en ons van die straf van die ewige dood te spaar.

• Jesus Christus het gekom om vir Homself ’n volk wat aan Hom 
behoort, te reinig.

• Nadat ons vir Christus verlos en gereinig is, moet ons “ywerig in  
goeie werke” wees.

Wat ’n heel ander siening as die algemene wanopvatting van genade!
Paulus sluit dan hierdie opdrag aan Titus af deur vir hom in vers 15 te 

sê: “Spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns.” Paulus wou 
seker maak dat Titus hierdie dinge verstaan en dit ’n belangrike deel van 
sy eie lering maak!

Geroep tot ’n heilige lewe

Dit lei alles terug na God se uiteindelike plan en doel vir ons—om ons 
die ewige lewe in Sy Koninkryk te gee, sodat ons vir ewig deel van Sy 
familie kan wees. Hierdie groot belofte sal vervul word met Jesus Christus 
se wederkoms, waarvan die apostel Paulus voorspel het:

“Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, 
in ’n oomblik, in ’n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weer- 
klink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander 
word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, 
en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word” (1 Korintiërs 
15:51-53).

Dit sal die uiteindelike vervulling van God se genade wees. Die apostel 
Petrus moedig ons aan om ons gedagtes op hierdie beloofde toekoms gefo-
kus te hou: “Sien daarom met verwagting uit na die genade wat vir julle 
gebring word wanneer Jesus Christus weer verskyn. Sorg dat julle helder 
dink en gedissiplineerd lewe” (1 Petrus 1:13, Nuwe Lewende Vertaling).

Petrus beklemtoon ook dat ons ’n getransformeerde lewe moet lei—’n 
heilige lewe—as ons hierdie gawe van verlossing wil ontvang. Hy gaan 
voort: “Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die 
begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Maar soos 
Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel 
heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig” (verse 
14-16, met verwysing na Levitikus 11:44, 45; 19:2).

Paulus wys daarop dat vir ons om “’n heilige lewe” te leef wat tot red-
ding lei, is wat God van die begin af vir ons beplan het: “Wat ons gered en 
geroep het met ’n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens 
sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus ge- 
skenk is” (2 Timoteus 1:9).

Bly op koers met behulp van God se genade

God sê nooit dat hierdie weg maklik sal wees nie (Matteus 7:13-14; 
Lukas 13:24). Maar Hy sê wel dat dit die moeite werd sal wees! 

Paulus, wat baie keer weens sy geloof gevange geneem en geslaan was, 
kon positief bly te midde van geweldige beproewinge en het verklaar: 
“Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen 
die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping  
wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders 
van God … En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede 
meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is” (Romeine 8:18-19, 28).

Die lewe sal ’n stryd wees terwyl ons stry teen sonde en die aantrek-
kingskrag van ons selfsugtige natuur, sowel as ’n wêreld wat God toe-
nemend verwerp en vyandiggesind is teenoor Sy lewenswyse (sien “Die 
Apostel Paulus oor die Worsteling met Sonde Maar tog Onder Genade” 
wat op bladsy 90 begin).

Dit is niks nuuts nie. Dit was nog altyd so vir God se getroue dienaars. 
Hebreërs 11 lys baie voorbeelde van moedige manne en vroue van geloof 
wat volhard het en dit dikwels ten koste van hul lewens. Hulle kon dit met 
God se hulp doen, net soos Hy Sy hulp aan ons belowe met ons stryd in 
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hierdie lewe. Hebreërs 4:16 sê vir ons: “Laat ons dan met vrymoedigheid 
na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry 
en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.”

God is gewillig en wil ons help! Petrus verseker ons dat Hy sal: “In sy 
genade het God julle geroep om in Christus deel te hê aan sy ewige heer-
likheid. Nadat julle ’n kort tydjie swaargekry het, sal Hy julle self weer 
herstel; Hy sal julle moedig, sterk en standvastig maak” (1 Petrus 5:10, 
Nuwe Lewende Vertaling).

Saam met ons groot hoop, het ons God se belofte van bemoediging en 
krag in 2 Tessalonisense 2:16-17: “En mag onse Here Jesus Christus self  
en onse God en Vader, wat ons liefgehad het en ’n ewige troos en goeie 
hoop in genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle 
goeie woorde en werke!”

Wat nou?

Noudat u gesien het wat die Bybel werklik oor genade leer, wat nou? 
Wat sal u doen?

Ongeag u status of toestand in die lewe, is u die ontvanger van God se 
genade in sommige van sy vele vorme. Jakobus 1:17 sê vir ons: “Elke goeie 
gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die 
ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.” 

Al wat ons het en is, is ’n gawe van God se genade. En Hy wil vir u 
meer gee! 

Is u nederig en ontvangklik genoeg om Sy opdrag te aanvaar en gewil-
lig om wat Hy sê te doen? Spreuke 3:34 sê “As dit spotters betref, spot Hy, 
maar aan die ootmoediges gee Hy genade.” 

Nederigheid is ’n eienskap wat God hoog ag, want Hy weet Hy kan met 
diegene werk wat weet dat hulle ’n behoefte aan Hom het en Hom nederig  
wil dien. Daarteenoor besef diegene wat nie nederig is nie, nie hoe leeg 
hulle lewens is sonder God en ’n verhouding met Hom nie!

Die apostel Paulus moes in die eerste eeu in die gemeente in Korinte 
aandag gee aan sulke mense. In 2 Korintiërs 6:1 het hy vir hulle gesê: “En 
as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie 
tevergeefs mag ontvang nie.” 

Dit is duidelik dat sommige daar gevaar geloop het om God se genade 
tevergeefs te ontvang. Hulle het nie God se baie wonderlike gawes waar-
deer nie. Hulle het nie die diepte van God se liefde, sorg en hoop vir hulle 
verstaan nie. Maar die hartseerste van alles was dat hulle nie toegelaat het 
dat genade hul lewens verander nie. Die res van Paulus se brief is gevul 
met die bewyse hiervan, terwyl hy van hulle baie probleme en mislukte 
lewens vertel.

So weereens, wat sal u doen? Sal u, soos Petrus ons in 2 Petrus 3:18 aan-
moedig om te doen, “toeneem in die genade en kennis van onse Here en 

Saligmaker, Jesus Christus”?
Dit is moontlik om te groei in die guns en seën van God die Vader en 

Jesus Christus. Ons moet verstaan dat verdere seëninge en gawes van God 
kom “omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom” 
(1 Johannes 3:22). Soos ons met God wandel en op Hom vertrou om ons te 
help in volgehoue gehoorsaamheid, word ons self instrumente van Sy ge- 
nade om ander te seën (1 Petrus 4:10)—om genade aan Hom terug te gee 
in dankbaarheid en toegewyde diens en meer soos Hy word.

Ja, ons kan inderdaad groei in genade, soos ons sien uit die baie posi-
tiewe voorbeelde in God se Woord. Of ons kan in die teenoorgestelde rig-
ting gaan en onsself vervreem van God se genade. Dink diep hieroor na.

Ons hoop en gebed is dat u sal kies om God se aansporing in Hebreërs  
12:28 te volg: “Daarom, omdat ons ’n onwankelbare koninkryk ontvang, laat  
ons dankbaar wees, en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees”! 
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