Wanneer genade faalt in slechte tijden
Door Justin Johnson
Alle teksten komen uit de Statenvertaling.

Als het leven goed gaat, alles gezond is en de zon schijnt, is het gemakkelijk om jezelf als een geestelijke
reus te zien.
Het is blijkbaar niet nodig om meer te bidden en meer te studeren aangezien God voor je lijkt te
werken. Wie heeft Gods genade nodig als alles goed gaat?
Je moet toch iets goed gedaan hebben om zo'n gemakkelijk leven te hebben. De gedachte komt bij je
op: "God moet me wel zegenen".
Je vrienden vragen: "Hoe is je leven in Christus?"
"Gezegend!" is uw reactie, wetende dat alles van een leien dakje is gegaan.
Wat jij denkt dat kracht is, gezien de omstandigheden, is in feite een teken van geestelijke zwakte. Je
geestelijke zwakte komt nooit aan het licht, omdat alles zo goed gaat.
Dan komt de storm, de auto gaat kapot en je broer en zus krijgen allebei de diagnose dodelijke kanker.
Plotseling wordt wat je als kracht zag, nu zo zwak als papier en twee keer zo drassig.
Je roept tot God: "Waarom?" en "Wat heb ik verkeerd gedaan?", maar er is geen antwoord. Je hebt
niets gedaan om de storm, de auto of de kanker te veroorzaken. Er gebeuren slechte dingen, en soms
met nietsvermoedende, hardwerkende en oprechte mensen.
Het is in deze tijd van uw zwakheid dat de leerstellingen van Gods genade het nuttigst zijn, maar zijn
ze in u?
Denk aan de woorden van de Heer tot Paulus:
“2 Kor. 12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht…………………………………………...”.
Dit was niet de eerste keer dat Paulus leed. Het was niet de eerste keer dat Paulus over Gods genade
hoorde.
Zonder de juiste versterking van de genadeleer, in goede tijden, lijken deze woorden van de Heer koud
en onverzettelijk. Als je denkt dat je meer van Gods genade nodig hebt, zegt God dat de genade die hij
heeft gegeven voldoende is. De wrok begint te etteren.
"Betekent dit dat u me niet gaat helpen, Heer?"
"Betekent dit dat u niet namens mij ingrijpt met een wonder?"
"U kunt het, waarom niet?"
Zonder Gods wil en de toereikendheid van Gods genade te begrijpen, sta je machteloos tegenover je
omstandigheden, en Gods genade lijkt machteloos en faalt.
In je zwakheid gebeuren: oprechte emoties, twijfels en angsten overweldigen je geloof. Je staat voor
een keuze, maar het is een keuze die je al veel eerder had moeten maken.

Je kunt je geloof (al is het maar tijdelijk) afleggen als iets dat faalt onder het gewicht van de lasten van
het leven; doe een wens dat het leven verandert en vindt troost bij een ander persoon of in plezier; of
u kunt beginnen de waarheid over Gods voldoende genade te leren kennen en daardoor kunt u door
Christus worden gesterkt, zie Fil 4:13:
“Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
De juiste keuze is erg moeilijk te maken als het lijkt alsof God je negeert. Geloofskracht komt voort uit
het leren over Gods genade door het “recht snijden” van het Woord der waarheid, zie 2 Tim. 2:15:
“ Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.
-----------------------------------Let op, de NBG vertaling zegt hier:
“Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die zich niet
behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.
De King James Bible zegt echter:
“Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing
the word of truth.
We moeten het Woord der waarheid recht snijden en bestuderen.
-------------------------------------Wanneer moeten we Gods genade leren kennen?
De beste tijd om een dienaar van Gods genade te zijn, is wanneer het leven beroerd is. De beste tijd
om over Gods genade te leren is wanneer dat niet zo is.
Worstelen met slechte tijden is de moeilijke manier om over Gods genade te leren, maar het wordt
noodzakelijk, voor je geloof, om te overleven.
In slechte tijden zou je een dienaar van Gods genade moeten zijn dat door zwakheid werkt, maar door
een zwak begrip word je een bedelaar die God om verlossing en om meer hulp vraagt.
De kracht en sterkte van Gods genade heeft de mogelijkheid om op ons toe te rusten wanneer we het
zwakst zijn, maar alleen als je het al effectief in je hebt werken, zie 1 Thess. 2:13:
“Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons
ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als
Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.
De enige reden waarom Gods genade in slechte tijden faalt, is omdat je niet hebt geleerd over de
toereikendheid ervan.
De reden waarom we Gods genade week na week bestuderen, is om ons voor te bereiden op de
bediening, zowel ten goede als ten kwade.

Opmerking van de vertaler: Genade is er vanaf het begin geweest maar er is nog nimmer een “bedeling
der genade Gods” geweest waarin wij nu leven! Zie Efeziërs 3:2:
“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij (Paulus) gegeven is aan u;
In deze “bedeling der genade Gods” wordt “het evangelie der genade Gods”, zie Hand. 20:24,
verkondigd:
“Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn loop met
blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te
betuigen het Evangelie der genade Gods.

Het evangelie uwer behoudenis:
“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik (Paulus) heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb,
dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is
opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;
Waarom is Christus opgewekt?
“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
Als u het bovenstaande met geheel uw hart gelooft dan wordt u verzegeld met de Heilige Geest der
belofte en dat zegel kan niet verbroken worden. U bent voor eeuwig behouden!
“Ef. 1:13: In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid
gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen
Geest der belofte;

