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Gorinchem, 16 augustus 2020 
 
Lezingen: Psalm 103 
 Romeinen 5: 1-12 
 
Genade 
 
Als jongetje leerde ik genade als wat je zegt wanneer je in een worsteling onderligt en geen adem 
kan krijgen. De bedoeling is dat de ander je dan los laat. Je begrijpt allebei dat jij het onderspit hebt 
gedelfd. 
 Genade betekent hier zoiets als mededogen. Het is wat de ander jou toont. Als een soort 
gunst.  
 Dat begreep de politieman niet toen hij George Floyd in een klem had en Floyd duidelijk 
aangaf dat hij geen lucht kreeg. De politieman was genadeloos. Floyd stierf in zijn klemmende 
omarming en de wereld barstte uit in woede.  
 
In het christelijk geloof is “genade” de sleutel tot het grote mysterie dat God is voor ons, voor Zijn 
liefde. Dat probeert Paulus duidelijk te krijgen in zijn brieven aan gelovigen.  
 
Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons leven in vrede met God, door onze 
Heer Jezus Christus.  
 
Zo lazen we in Romeinen 5. Rechtvaardigen. . hoezo? Doen we anderen dan altijd recht? Wat bedoelt 
hij hiermee te zeggen? Dat we ons nergens zorgen hoeven te maken? Of is het onze verdienste dat 
we leven in vrede met God?  Nee, dat hebben wij te danken aan Heer Jezus Christus. Hij gaat verder: 
 
Dankzij hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is, 
en in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig.  
 
Vervolgens heeft hij het over de ellende waarin we ons kunnen bevinden: 
 
Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en 
betrouwbaarheid tot hoop.  
 
Die hoop wordt niet beschaamd, zo belijdt Paulus, “omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door 
de heilige Geest die ons gegeven is.”  
 
Gods genade als fundament, Gods liefde in ons hart. Het raakt jou en mij die de Christus willen 
volgen. Het vervult ons met gevoelens van dankbaarheid. Niet toch? Maar wat betekent het 
eigenlijk?  
 
Mensen die buiten het geloof staan, niets hebben met de boodschap van Christus, hebben niks met 
het begrip genade, niks anders dan het genade die iemand krijgt die onder ligt.  
 
Dat betekent niet dat het gevoel van dankbaarheid niet-Christenen vreemd is. Ik kom veel mensen 
tegen die niet geloven maar wel dankbaar zijn voor wat ze allemaal gekregen hebben, zoals hun 
talenten, een stimulerende en zorgzame omgeving, goed onderwijs, kunst, het vermogen om te 
reizen. Niet dat ze de woorden van Psalm 103 herkennen maar het gevoel van dankbaarheid dat 
David daarin uitdrukt resoneert. Ze spreken ook over de ervaring van liefde onder mensen.  
 
Hoe kan dat? Dankbaar aan wie? Waaer komt die liefde vandaan? 
 
En hoe werkt dat dan in een tijd als deze, waarin we misschien meer dan ooit in ons leven de 
kwetsbaarheid en vergankelijkheid van niet alleen ieder mens maar ook van de mensheid ervaren? In 
een tijd ook waarin mensen het samenzijn, het samenleven steeds meer beginnen te missen. 
Moeten we daar dan dankbaar voor zijn? Hoe vergaat het met de liefde in een gezin dat zoeven een 
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kind heeft verloren, of een man en vader in de knellende armen van een politieman, of een ouder 
aan de virus? In die situaties ligt het eerder voor de hand het leven als genadeloos te ervaren, de 
politiemacht als medogenloos en het virus als een nietsontziende sluipmoordenaar.  
 
Wat is daar goed aan? Waar is de gerechtigheid? Hoe barmhartig is die God van ons dan wel? 
 
Het is jammer dat het Nederlandse genade zo hard klinkt, met de harde g en de scherpe a. Het 
Engelse grace klinkt zo veel beter, zo veel zachter, zo veel gracieuzer. “Grace” doet recht aan de 
zachtheid die “genade” oproept. Het maakt de harde kanten van het leven rond, en legt een 
heilzame kruid op onze wonden. Want dat is wat de gewaarwording van de liefde Gods in ons hart 
met ons doet.  
 
Het Engels laat ook toe een onderscheid te maken tussen grace en mercy dat het Nederlandse 
genade combineert.  
 
“Mercy” is het genade van de worsteling. “Mercy” geeft aan dat je iets niet krijgt wat je wel verdient. 
Als verliezer verdien je het onderspit te delven, maar de ander laat je desondanks los. Have mercy on 
me: ik weet dat ik heb gezondigd, dat ik de ellende verdien, maar alstublieft, verlos me.  Heb het 
over vergeving en verzoening en dan begrijpen de meeste mensen het wel, ook die niet geloven.  
 
Grace is de genade die iets geeft wat je niet hebt verdiend. Dat je de liefde van God ontvangt ook al 
vraag je er niet om, ook al lijkt het leven nergens op. Grace is een gift, een verrassing. Die genade is 
moeilijk te begrijpen als je Christus niet volgt.  
 
Gabriel Marcel, een Franse existentialistische filosoof die ook Christen was, ziet genade als deel van 
het mysterie van het zijn. De liefde van God is oogverblindend, het is het licht dat wij mensen niet 
kunnen zien, zo helder, zo stralend is dat licht, maar we kunnen verlicht worden op indirect wijze, 
door de genade in ons hart te ontvangen. Door open te staan voor veelzijdigheid van de wijze waarin 
die genade zich manifesteert—en dan juist in situaties waarin we geen uitweg meer zien, waarin we 
overweldigd zijn door tegenslag, rampspoed. Zoals nu wellicht.  
 
De genade als gift, als de grote verrassing die God voor ons heeft.  
 
Moet je dan gelovig zijn om deelgenoot te zijn aan deze verrassing? Die vraag speelde indertijd in 
christelijke gemeenschappen. Kunnen niet-Joden haar ontvangen? Kunnen mensen genade krijgen 
ook als ze zich niet aan de Joodse wetten houden?  Paulus liet hen weten in zijn brieven dat niet de 
wetten bepalend zijn maar het geloof.  
 
Dus als je maar gelooft, kan je de liefde van God ontvangen. Dat zou de conclusie kunnen zijn.  
 
Ik herinner me het gesprek nog goed, ook al is het een lange tijd geleden. Ik zat in het vliegtuig naar 
New York in de middelste stoel bij de nooduitgang. Links mij naast mij zat een man die op weg was 
naar twee vriendinnen in Los Angeles. Zijn probleem was hoe hij de ene vriendin kon misleiden zo 
dat hij haar kon doen geloven dat hij speciaal voor haar naar LA was gekomen terwijl hij daarvoor al 
een paar dagen met de andere vriendin had doorgebracht. Ik kon hem daar niet goed mee helpen. 
Aan de andere kant zat een vrouw die non bleek te zijn.   
Ik koppelde beide gesprekken aan elkaar en vroeg de non wat zij van het probleem van mijn 
buurman vond. Ze zei dat ze niet begreep hoe hij zo in zonde kon leven. Daar begreep hij niks van. 
Waarom zou je niet alles uit het leven halen wat erin zat, genieten van alles wat God verboden had? 
Hij begreep niet dat je dat alles zou ontzeggen en een schraal leven zou willen leiden waar de non 
voor gekozen had. Ze probeerde uit te leggen wat dat leven voor haar betekent. Daar had hij wel 
oren naar. Die buurman bleek best redelijk te zijn. Ik zag hem denken en toen kwam zijn vraag: Wat 
als ik geniet zolang als ik kan, en vlak voor mijn dood mijn zonden opbiecht en ga geloven? Dan zal ik 
toch deelgenoot zijn van God’s liefde zoals je net zei—hij keek de non indringend aan--, en heb ik het 
beste van alles: een geweldig leven met heel veel liefde en uiteindelijk de liefde van God.  
 De non wist niet goed wat daar op te zeggen.  
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Bonhoefer, de Duitse theoloog die door de Nazis werd vermoord, spreekt in dat geval van goedkope 
genade. Dat is de genade die mensen zoeken zonder al te veel inspanning, zonder veel moeite. Dat 
was de genade die mensen dachten te krijgen als ze betaalden voor aflaten.  
 
Kostbare genade is iets heel anders. Zoals Psalm 103 zegt gaat die genade over rechtvaardigheid: de 
Heer doet wat rechtvaardig is. Hij doet ons recht als zondaars “en straft ons niet naar onze zonden.”  
 
De oneindige liefde die God heeft voor ons mensen, kwam ook niet goedkoop. Het kwam met het 
offer van zijn Zoon, het grootste offer dat een vader kan brengen.  
 
Het kan ook niet zijn dat de monniken en nonnen en al die anderen die alles opgeven om Jezus te 
volgen daarmee ons die dat niet doen vrijwaren. Bonhoefer haalt Luther aan, de monnik die duidelijk 
maakte dat juist in het alledaagse leven Jezus navolging verdient. Zoals Jezus de vissers, de 
tollenaars, de rijke jongeling, de zondige vrouw opriep om alles te laten en hem te volgen, zo roept 
hij een ieder van ons datzelfde te doen.  Dat besef kenmerkt de Reformatie: het is aan ieder van ons 
om het werk te doen, om het juiste te doen, of in ieder geval om te streven naar het goede, het 
juiste.  
 
Daarom zitten we hier, of kijken en luisteren we mee. We weten dat dat werk allesbehalve 
gemakkelijk is.  
 
Daarmee wordt duidelijker wat Paulus bedoelt met ons als rechtvaardigen. Door de ander recht te 
doen, door ons streven Jezus te volgen, door waarachtig te leven, door te geloven zijn wij vaardig in 
het recht leven, rechtvaardigen dus.  
 
Het klinkt streng. Bonhoefer klinkt dat ook. Wat moeten we daar op deze zomerse dag van denken?  
 
Om de voorbereiding van deze overdenking te onderbreken, stapte ik op mijn fiets om op de markt 
wat boodschappen te doen. Daarna kocht ik een ijsje en genoot daarvan op een terras langs een 
drukke winkelstraat. Ik zag een grote verscheidenheid aan mensen langs me heen gaan. Ouders met 
een kind tussen hen in, een vader die wat stoeide met zijn zoon, 4 jonge meisjes die stoer 
probeerden te lijken, veel stelletjes hand in hand, een vrouw met een hoogzwangere buik, drie 
jongens met het Down syndroom met hun begeleidster die zich enorm vermaakten voor een groot 
scherm waarop ze zichzelf zagen, de getatoeerde man die wat te diep in het glas had gekeken, twee 
vrouwen die elkaar toevallig tegenkwamen.  En ik dacht: al die levens. Ieder een ander leven, ieder 
zijn weegs, en hier komen we tezamen, hier zijn we even met elkaar.  
 
En even ervoer ik die overweldigende liefde, waar Paulus over schrijft. En ik ervoer de dankbaarheid 
waarover David in psalm 103 dicht. Dat gevoel was niet alleen in mij maar waarde daar in die straat 
rond. Je moest er alleen maar open voor staan om haar gewaar te zijn.  
 
En dat is de boodschap die ik met jullie nu op deze zomerse zondag ochtend, hier in Gorkum, in dit 
fysieke en virtuele samenzijn wil delen. Genade, grace, kunnen we iedere dag weer ervaren als we 
alleen maar open staan voor wat God ons door zijn Zoon en met de Heilige Geest duidelijk maakt: 
dat zijn liefde in ons is. Dat is zijn gift, zijn grote verrassing.  
 
En daar kunnen we niet anders dan dankbaar voor zijn.  
 
Amen 
 
En ga nu allen blij, dankbaar en vol liefde naar huis en ontvang de zegen van de heer.  
Vrede zij u 
En in en door de geest 
Zij de vrede met onze wereld 
Amen 


