


18. GOEDKOPE of 
KOSTBARE 

genade?



Wat is genade?

Het woord genade komt van het Griekse woord 
"charis" wat "geschenk" betekent.

- Genade is iets wat je wel krijgt (vergeving van 
zonde en het eeuwige leven) wat je eigenlijk niet 
verdient, een geschenk dus.

- Genade is ook dat je iets wat je wel hebt verdient 
(straf voor de zonde en de hel) en dit niet ontvangt.



Jezus is vol van genade en waarheid!

En zij betuigden Hem allen hun instemming en 
verwonderden zich over de woorden van genade die 
uit Zijn mond kwamen, en zij zeiden: Is Híj niet de 

Zoon van Jozef? 
Lukas 4:22 HSV

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons 
gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een 
heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), 

vol van genade en waarheid. 
Johannes 1:14 HSV



En uit Zijn volheid hebben wij allen 
ontvangen, en wel genade op genade. Want de 

wet is door Mozes gegeven, de genade en de 
waarheid zijn er door Jezus Christus 

gekomen. 
Johannes 1:16-17 HSV

Maar wij geloven door de genade van de Heere 
Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te 

worden als ook zij. 
Handelingen 15:11 HSV



Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik 
mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn 

loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de 
bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om 

te getuigen van het Evangelie van Gods genade. 
Handelingen 20:24 HSV

En in hun gebed voor u verlangen zij vurig naar u 
vanwege de allesovertreffende genade van God over u. 

Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave!
2 Korinthe 9:14-15 HSV

Het evangelie bewijst Gods allesovertreffende genade over ons



Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens 
velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook 

door de gehoorzaamheid van de Ene velen als 
rechtvaardigen aangemerkt worden. 

De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou 
toenemen, maar waar de zonde is toegenomen, daar is de 
genade meer dan overvloedig geweest, opdat, evenals de 
zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou 
regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door 

Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 5:19-21 HSV

Door de genade van God kunnen nu zondes vergeven worden door 
Jezus Christus, onze Heere



Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, 
opdat de genade toeneemt?  Volstrekt niet! Hoe zullen 

wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog 
daarin leven?

Romeinen 6:1 - 2 HSV

Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet 
maar onder de genade zijn? Volstrekt niet!  Weet u niet 

dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot 
gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt: óf 
van de zonde, tot de dood, óf van de gehoorzaamheid, tot 

gerechtigheid?
Romeinen 6:15 - 16 HSV

Zullen we zondigen omdat de genade toeneemt?



Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet 
tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar 

dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één 
woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste 

liefhebben als uzelf. 
Galaten 5:13-14 HSV

Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger 
is geworden tot Zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch 

nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet, zoals wij 
belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen: 

Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit 
voortkomt? De verdoemenis van hen is rechtvaardig.

Romeinen 3:7 - 8 HSV



De hypergenade (hypergrace)

Één van de meest verontruste uitingen van de 
hypergenadebeweging is de manier waarop het 

diegene buiten het kamp veroordeelt en zwartmaakt. 

Als jij niet de openbaring van de nieuwe 
genadereformatie hebt ontvangen, word je een 
farizeeër, wetticist, en een houder van de wet 

(bedoeld als belediging) genoemd; Je bent 'onder de 
werken', je bent in gebondenheid - en nog erger. 



𝗘𝗲𝗻 𝘃𝗿𝗼𝘂𝘄 𝘀𝘁𝘂𝘂𝗿𝗱𝗲 𝗺𝗲 𝗱𝗶𝘁 𝗴𝗲𝘁𝘂𝗶𝗴𝗲𝗻𝗶𝘀:

𝙄𝙠 𝙝𝙚𝙗 𝙯𝙚𝙡𝙛 𝙙𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚𝙧𝙞𝙣𝙜𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙯𝙞𝙚𝙣 𝙗𝙞𝙟 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙚𝙣 𝙙𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙯𝙚 𝙗𝙤𝙤𝙙𝙨𝙘𝙝𝙖𝙥 𝙤𝙢𝙖𝙧𝙢𝙙 𝙝𝙚𝙗𝙗𝙚𝙣. 𝙄𝙠 𝙬𝙚𝙧𝙙 
𝙙𝙧𝙞𝙚 𝙟𝙖𝙖𝙧 𝙜𝙚𝙡𝙚𝙙𝙚𝙣 𝙙𝙚𝙚𝙡 𝙫𝙖𝙣 𝙚𝙚𝙣 𝙠𝙡𝙚𝙞𝙣𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙚𝙥 𝙘𝙝𝙧𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣𝙚𝙣. 𝙒𝙚 𝙗𝙖𝙙𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙧𝙚𝙜𝙚𝙡𝙙 𝙨𝙖𝙢𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙬𝙚 

𝙫𝙤𝙧𝙢𝙙𝙚𝙣 𝙚𝙚𝙣 𝙝𝙚𝙞𝙡𝙞𝙜𝙚 𝙜𝙚𝙢𝙚𝙚𝙣𝙨𝙘𝙝𝙖𝙥. 𝙈𝙖𝙖𝙧 𝙪𝙞𝙩𝙚𝙞𝙣𝙙𝙚𝙡𝙞𝙟𝙠 𝙬𝙚𝙧𝙙 𝙝𝙪𝙣 𝙢𝙚𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙙𝙖𝙩 "𝙜𝙚𝙗𝙚𝙙 𝙚𝙚𝙣 𝙬𝙚𝙧𝙠 
𝙞𝙨 𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙣𝙖𝙙𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙡𝙤𝙤𝙘𝙝𝙚𝙣𝙩" 𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙩 "𝙯𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙜𝙚𝙣𝙖𝙙𝙚 𝙩𝙤𝙚𝙨𝙩𝙖𝙖𝙩 𝙝𝙖𝙖𝙧 𝙜𝙧𝙤𝙩𝙚 𝙬𝙚𝙧𝙠 𝙩𝙚 𝙙𝙤𝙚𝙣." 

𝘼𝙡 𝙤𝙣𝙯𝙚 𝙜𝙚𝙗𝙚𝙙𝙨𝙗𝙞𝙟𝙚𝙚𝙣𝙠𝙤𝙢𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝘽𝙞𝙟𝙗𝙚𝙡𝙨𝙩𝙪𝙙𝙞𝙚𝙨 𝙬𝙚𝙧𝙙𝙚𝙣 𝙫𝙚𝙧𝙧𝙪𝙞𝙡𝙙 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙨𝙥𝙚𝙡𝙡𝙚𝙩𝙟𝙚𝙨𝙖𝙫𝙤𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙚𝙣 
𝙖𝙫𝙤𝙣𝙙𝙟𝙚𝙨 𝙪𝙞𝙩 𝙣𝙖𝙖𝙧 𝙙𝙚 𝙗𝙖𝙧 𝙤𝙢 𝙩𝙚 '𝙜𝙚𝙩𝙪𝙞𝙜𝙚𝙣' 𝙬𝙖𝙖𝙧 𝙫𝙚𝙡𝙚 𝙗𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙥𝙡𝙖𝙠𝙠𝙚𝙣..... 𝘼𝙡𝙡𝙚𝙢𝙖𝙖𝙡 𝙪𝙞𝙩 𝙣𝙖𝙖𝙢 𝙫𝙖𝙣 

𝙜𝙚𝙣𝙖𝙙𝙚.

𝙈𝙞𝙟𝙣 𝙝𝙖𝙧𝙩 𝙞𝙨 𝙯𝙤 𝙜𝙚𝙗𝙧𝙤𝙠𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙢𝙞𝙟𝙣 𝙙𝙞𝙚𝙧𝙗𝙖𝙧𝙚 𝙫𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙢𝙚𝙩 𝙬𝙞𝙚 𝙞𝙠 𝙯𝙤 𝙣𝙖𝙪𝙬 𝙜𝙚𝙬𝙖𝙣𝙙𝙚𝙡𝙙 𝙝𝙚𝙗. 𝙕𝙚 
𝙫𝙞𝙣𝙙𝙚𝙣 𝙯𝙤𝙣𝙙𝙚 𝙖𝙡𝙡𝙚𝙢𝙖𝙖𝙡 𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩𝙖𝙗𝙚𝙡, 𝙚𝙣 𝙯𝙚𝙡𝙛𝙨 𝙜𝙚𝙧𝙚𝙘𝙝𝙩𝙫𝙖𝙖𝙧𝙙𝙞𝙜𝙙 𝙚𝙣 𝙜𝙚𝙬𝙚𝙣𝙨𝙩. 𝙄𝙠 𝙗𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙡𝙡𝙚𝙙𝙞𝙜 

𝙫𝙚𝙧𝙗𝙖𝙣𝙣𝙚𝙣 𝙚𝙣 𝙗𝙚𝙨𝙥𝙤𝙩 𝙫𝙖𝙣𝙬𝙚𝙜𝙚 𝙢𝙞𝙟𝙣 𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙𝙥𝙪𝙣𝙩 𝙤𝙢𝙩𝙧𝙚𝙣𝙩 𝙝𝙚𝙞𝙡𝙞𝙜𝙝𝙚𝙞𝙙. 𝙕𝙚 𝙣𝙤𝙚𝙢𝙚𝙣 𝙢𝙚 𝙣𝙞𝙚𝙩 𝙚𝙚𝙣𝙨 
𝙢𝙚𝙚𝙧 𝙗𝙞𝙟 𝙣𝙖𝙖𝙢- 𝙯𝙚 𝙣𝙤𝙚𝙢𝙚𝙣 𝙢𝙚 '𝙁𝙖𝙧𝙞𝙯𝙚𝙚𝙚̈𝙧.' 𝙃𝙚𝙡𝙖𝙖𝙨 𝙝𝙚𝙗 𝙞𝙠 𝙙𝙚𝙯𝙚 𝙜𝙚𝙡𝙞𝙚𝙛𝙙𝙚𝙣 𝙫𝙤𝙡𝙡𝙚𝙙𝙞𝙜 𝙢𝙤𝙚𝙩𝙚𝙣 

𝙡𝙤𝙨𝙡𝙖𝙩𝙚𝙣. 𝙄𝙠 𝙗𝙚𝙨𝙩𝙚𝙚𝙙 𝙢𝙞𝙟𝙣 𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 𝙖𝙖𝙣 𝙜𝙚𝙗𝙚𝙙 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙣.

Bron: Hypergenade van Micheal Brown



Geliefden, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te 
schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd 
ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om 

te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de 
heiligen overgeleverd is.  

Want er zijn sommige mensen binnengeslopen, die 
tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, 

goddelozen, die de genade van onze God veranderen 
in losbandigheid, en die de enige Heerser, God en 

onze Heere Jezus Christus, verloochenen.
Judas 1:3 - 4 HSV



Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij 
de kennis van de waarheid ontvangen hebben, 
blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer 

over, maar slechts een verschrikkelijke 
verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat 

de tegenstanders zal verslinden. 

Als iemand de wet van Mozes tenietgedaan heeft, 
moet hij sterven zonder barmhartigheid, op het 

woord van twee of drie getuigen. 

Als je misbruikt maakt van Gods genade kom je uiteindelijk in de hel!



Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard 
geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft 

en het bloed van het verbond, waardoor hij 
geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van 

de genade gesmaad heeft? 

Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij 
komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de 
Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. 

Vreselijk is het te vallen in de handen van de 
levende God.

Hebreeën 10:26 - 31 HSV



Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan 
dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo 

ook u niet, als u niet in Mij blijft. 

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik 
in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt 
u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 
buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men 
verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden 

verbrand.
Johannes 15:4-6 HSV

Blijf in Jezus zodat je niet in het vuur verbrand



Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle 
mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse 

begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld 
bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,

Titus 2:11 - 12 HSV

En dit is de boodschap die wij van Hem gehoord hebben en aan u 
verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen 

duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem 
hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en 

doen de waarheid niet.  Maar als wij in het licht wandelen, zoals 
Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het 

bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1:5 - 7 HSV



 Wat jou aangaat, mensenkind: je volksgenoten praten allemaal 
over jou, bij de stadsmuur en bij de deuren van hun huizen 

zeggen ze tegen elkaar: “Kom, laten we gaan luisteren naar wat 
de  HEER  ons te zeggen heeft!”   Ze komen in grote groepen naar 

je toe en nemen tegenover je plaats, ze luisteren naar je 
woorden maar handelen er niet naar. Ze hebben hun mond vol 
van de liefde, maar ze denken alleen aan hun eigen voordeel. 

En jij bent voor hen niet meer dan een zanger van liefdesliedjes, 
iemand met een mooie stem, iemand die goed kan spelen: ze 

horen wel wat je zegt, maar ze handelen er niet naar.  Maar als 
het onheil komt–en het komt! –zullen ze beseffen dat er in hun 

midden een profeet was.
Ezechiël 33:30-33 NBV





Bronvermelding:

De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan: 

- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV

- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV

- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:

– De gezonde leer van Torben Sondergaard

– Genade of niets van Derek Prince

– Hypergenade van Michael L. Brown 


