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1.

Uit genade zijt gij zalig geworden

Het is door de genade van God dat de goddelozen niet direct 
gedood worden. De scherpe bijl van rechtvaardigheid zou 
spoedig de onvruchtbare boom laten vallen als de medelij-
dende stem van Jezus niet zei: ‘Spaar hem nog iets langer.’ 
Veel zondaren hebben, wanneer zij tot God zijn bekeerd, een 
dankbaar getuigenis gegeven dat zij door de genade van de 
Heere nog niet vernietigd zijn. John Bunyan had drie uit-
vluchten voor zijn bekering, en noemt ze in zijn boek Genade 
overvloedig voor de grootste der zondaren als voorbeelden van 
geduldige genade. Af en toe worden zulke verlossingen als 
middelen gebruikt om het hart te beïnvloeden, en worden we 
vervuld met tedere emoties van liefde tot God en verdriet als 
Hij beledigd wordt. Is het niet waar? Moeten we niet zeggen 
dat de lankmoedigheid en het geduld van God onze redding 
zijn? (2 Petr. 3:15) 
Een diplomaat werd tijdens een gevecht getroffen door een 
kogel in de buurt van de zak in zijn vest, maar hij bleef on-
gedeerd, want een zilveren munt stopte de voortgang van 
de dodelijke kogel. Op de munt stonden de woorden DEI 
GRATIA (door de genade van God). Deze voorzienende om-
standigheid maakte op hem een diepe indruk en zij bracht 
hem ertoe om een klein boekje te lezen dat een godvrezende 
zuster hem had gegeven toen hij naar huis ging. God zegende 
het lezen van dat boekje en hij werd door de rijke genade 
van God een gelovige in de Heere Jezus. Lezer, bent u nog 
niet gered? Hebt u ook weleens een opmerkelijke reddende 
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omstandigheid ervaren? Dank God daarvoor en bewonder 
deze vrije genade van Hem, en bid dat zij u tot berouw mag 
brengen! Vraagt u naar de manier van leven? Onthoud de 
woorden DEI GRATIA, en vergeet nooit dat wij door genade 
zijn gered. Genade betekent in alle omstandigheden dat u iets 
ontvangt waar u geen recht op hebt. De genade stopt waar 
de verdienste begint: wat een heerlijke wetenschap is dit voor 
degenen onder u die totaal geen waarde meer hebben, geen 
verdienste, geen goedheid of wat dan ook! Misdaden worden 
vergeven en dwaasheden worden genezen door onze Verlos-
ser, uit louter vrije genade. Het woord genade heeft dezelfde 
betekenis als de term ‘gratis’. Wycliffes gebed was: ‘Heere, 
red mij gratis.’ Goede werken kunnen geen redding kopen 
of verkopen, maar de hemelse Vader geeft het om niet en is 
niet verwijtend. Genade komt tot ons door het geloof in Jezus. 
Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld. O, zondaar, mag 
God u genade geven om naar Jezus te kijken en te leven. Zie 
nu op Jezus, want vandaag is de aangename tijd!
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