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Genade & Gehoorzaamheid 

 

Na eeuwen van discussie lijkt het alsof christenen het er nog steeds niet 

over eens zijn hoe ze moeten spreken over de verbinding tussen genade 

(geloof in Gods genade in Jezus Christus) en gehoorzaamheid. Bijbels 

onderlegde christelijke leraren erkennen dat behoud Gods werk is en dat 

het ontvangen wordt door geloof. Ze erkennen ook dat het daaruit 

voortvloeiende leven met Christus gehoorzaamheid inhoudt. Het 

probleem is hoe het ene bevestigd kan worden zonder het andere te 

ontkennen (of ernstig te beperken). De uitdaging is om zowel 

wetteloosheid (antinomianisme) als rechtvaardiging op basis van werken, 

te vermijden. 

 

En-en? 
 

De meeste mensen erkennen de geldigheid van zowel genade als 

gehoorzaamheid (geloof en werken). In plaats van te gaan voor de 

“hetzij-of” route, kiezen de meesten voor een bepaalde vorm van de “en-

en” benadering. Maar deze benadering heeft niet veel te zeggen over hoe 

genade en gehoorzaamheid eigenlijk verbonden zijn. Het gevolg is dat 

genade en gehoorzaamheid kunstmatig aan elkaar gelijmd worden of 

boven op elkaar gestapeld worden. Het is alsof ze samen in een kamer 

gezet worden met de opdracht: “kom er samen uit.” Pogingen om fouten 

op het ene gebied te corrigeren, leiden tot nadruk op het andere gebied. 

Als het probleem teveel werken is, dan wordt de nadruk gelegd op 

genade. Op deze manier leggen verschillende gemeentes de nadruk op 

het een of het ander, afhankelijk van wat zij denken dat gevaarlijker of 

belangrijker is. Het resultaat van deze benadering is een soort van 

“schommel-theologie”, waarbij de verbinding tussen wet (werken) en 

genade (geloof) vaag blijft of zelfs afwezig. 
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In tegenstelling tot deze opvatting, zie ik dat de Bijbel genade en 

gehoorzaamheid verbindt en integreert als fundamenten voor het 

christelijke geloof en leven. In Romeinen 1:5 en 16:26 bijvoorbeeld, zegt 

de apostel Paulus dat deze integratie het doel was van zijn bediening. In 

14:23 zegt hij dat iedere gehoorzaamheid die niet uit geloof in genade 

voortkomt, zonde is! Hebreeën 11 laat voorbeelden zien van mensen die 

God gehoorzaamden “door geloof”. En in 1 Johannes 5 lezen we dat Gods 

geboden geen last zijn door de overwinning van geloof in Gods genade 

(vers 3-4). Jezus zelf herinnert ons eraan dat Zijn last licht is en Zijn juk 

zacht (Mattheus 11:29-30) en dat we Gods “vrienden” zijn, niet zijn slaven 

(zie Johannes 15:15). In Galaten zegt Paulus ons dat “de liefde… het 

geloof zijn kracht verleent” (5:6). 

 

De aard van “EN” 
 

Er staan vele teksten in het Nieuwe Testament die deze verbinding tussen 

genade (geloof) EN gehoorzaamheid (liefde voor God en voor anderen) 

duidelijk vaststellen. Maar hoe gaat deze verbinding in zijn werk? Wat is 

de aard van het EN? Ligt dit in de persoon van Jezus die het karakter, 

geest, houding en doel van God volledig belichaamt? Het doel van ons 

geloof in Jezus Christus en de essentie van dat geloof is vertrouwen op 

Jezus als God in persoon om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. Geloof is 

dus onze reactie op wie Jezus is in persoon, woord en daad. We stellen 

ons vertrouwen op God door wie Jezus Christus is. En Hij zelf is de 

genade van God naar ons toe. Jezus is het goede nieuws. Hij is onze 

redding. En we ontvangen al de goede dingen van wie Hij is als we Hem 

vertrouwen en afstand doen van (ons bekeren van) alle rivaliserende 

objecten waar we op vertrouwen. Dan genieten we van onze verbintenis 

en gemeenschap met Jezus als onze Heer en God. Onze levens zijn met 

Hem verbonden en we delen in zijn leven, nemen deel aan alles wat Hij 

doet en zal doen in onze relatie van vertrouwen (geloof). We ontlenen ons 

bestaan aan vriendschap en gemeenschap met Jezus, waarbij wij van 

Hem alles ontvangen wat Hij ons schenkt en Hij alles van ons aanneemt 
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wat wij Hem geven. In die verbintenis en gemeenschap worden wij beetje 

bij beetje veranderd (2 Corinthiërs 3:18) om meer deel te hebben aan 

Christus’ eigen verheerlijkte menselijke natuur, zijn karakter. We kunnen 

rekenen op dit eeuwigdurende genadige werk van Christus door de 

Geest, zelfs als veel nog verborgen blijft (Colossenzen 3:3) en we slechts 

als aardse vaten overblijven (2 Corinthiërs 4:7). 

 

Ons beeld van Jezus 
 

Het probleem is dat mensen een beperkt beeld hebben van Jezus en 

daardoor een beperkt geloof in Hem. Hoewel ze op Hem vertrouwen 

voor toekomstige redding (naar de hemel gaan), blijft het daar wel zo’n 

beetje bij. Maar als we de Bijbelteksten nader bekijken, zien we dat Jezus 

zowel Redder als Opdrachtgever is. Jezus redt ons door genade en draagt 

ons ook dingen op. We weten dat onze gehoorzaamheid aan zijn geboden 

ons geen redding brengt, dus waarom is gehoorzaamheid dan belangrijk? 

Misschien denken we dat we gewoon moeten gehoorzamen omdat de 

Opdrachtgever het zegt – omdat Hij groot en machtig is en wij maar beter 

kunnen gehoorzamen of anders! Door er op deze manier mee om te gaan, 

wordt gehoorzaamheid een daad van pure wilskracht als reactie op de 

macht en zogenaamde willekeur van God. Dit is de gehoorzaamheid van 

een slaaf. 

Het probleem met deze benadering tot gehoorzaamheid is dat het een 

bekrompen begrip weergeeft van Jezus en wat Hij biedt. We moeten alles 

zien van wie Jezus is en alles wat Hij biedt om te kunnen begrijpen waar 

we Hem allemaal in kunnen vertrouwen. We beginnen met begrijpen dat 

Jezus Heer is van de hele kosmos, het hele universum; Heer van de 

gehele werkelijkheid. En Hij heeft een goede en liefdevolle bedoeling met 

alles. Hij verlost alle dingen en zal hemel en aarde vernieuwen. Hij is 

Heer en Redder van elk aspect van het menselijke leven en heeft een doel 

voor elke dimensie van ons bestaan. Het is er allemaal om een kanaal te 

zijn van zijn zegen voor ons en door ons voor anderen. Alles, elke relatie, 

is bedoeld om naar het leven te leiden en wel leven in overvloed. Zelfs 

ons eten en drinken dient om de glorie van onze leven gevende God weer 
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te geven (1 Corinthiërs 10:31). Elke relatie is bedoeld om een vruchtbare 

uitwisseling van geschenken te zijn die bijdraagt aan een volheid van 

leven en daarmee aan een volheid van liefde. Jezus’ autoriteit strekt zich 

uit tot elk aspect van het bestaan, in elke dimensie van het leven op elk 

niveau: wiskundig, fysiek, chemisch, biologisch, dierlijk, menselijk, 

sociaal, cultureel, taalkundig, artistiek, juridisch, economisch, 

psychologisch, religieus en geestelijk. En dit alles heeft zijn oorsprong in 

vriendschap en gemeenschap met God door Christus. Deze relatie met 

God door Christus strekt zich uit tot iedere aspect van het leven onder 

zijn verlossende heerschappij. Gods genade heeft te maken met alles. Dat 

is de basis van een christelijk wereldbeeld. 

 

Dus alles wat we ontvangen van God geven we door aan anderen om bij 

te dragen aan Gods universumwijde doelstellingen. Dit geldt in het 

bijzonder voor onze relaties. We ontvangen vergeving van zonde – 

vernieuwende genade om met hoop opnieuw te beginnen. We ontvangen 

Gods vrijgevigheid die ons voorziet van de volle vrucht van de Geest. We 

ontvangen troost, liefde, transformerende kracht en een doel en richting 

in het leven om een teken en getuige te zijn van de genade en goedheid 

van God. We worden getuigen van de waarheid en het heilige liefdevolle 

karakter van God. En al deze dingen wijzen op eeuwig leven – leven met 

God als zijn geliefde kinderen in heilige, liefdevolle eenheid. 

 

Vertrouw en gehoorzaam 
 

Ons geloof is een vertrouwen in God door Christus voor al deze dingen, 

niet alleen voor het eens “naar de hemel gaan”. Ieder gebod van God en 

al onze daden van gehoorzaamheid zijn verbonden met een bepaald 

aspect van ons vertrouwen op God. We vergeven omdat wij vergeven 

zijn en zullen worden vergeven. We hebben lief, omdat we eerst geliefd 

zijn door God. We houden van onze vijanden omdat God eerst van ons 

houdt en ook houdt van (het beste wil voor) zijn en onze vijanden. We 

kunnen vrijgevig zijn omdat God vrijgevig is naar ons toe. We kunnen 

eerlijk en trouw zijn omdat God eerlijk en trouw is en uiteindelijk de 
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waarheid aan het licht zal brengen. We kunnen creatief en behulpzaam 

zijn omdat God creatief en behulpzaam is naar ons toe. We troosten 

anderen in hun verdriet omdat God ons troost in ons verdriet. We 

kunnen geduldig zijn omdat God geduldig is met ons. We kunnen 

vredestichters zijn omdat God een vredestichter is. We kunnen streven 

naar rechtvaardigheid en eerlijke relaties op ieder niveau, omdat God 

rechtvaardig en eerlijk is. We kunnen verzoeners zijn omdat God een 

verzoener is. Al ons handelen in geloof is deelnemen aan wat God doet 

door Christus en in de Geest. Dat betekent dat alles wat we doen in 

vriendschap en gemeenschap met Christus gebeurt. We handelen nooit 

alleen – omdat we nooit alleen zijn, maar verbonden zijn met Christus als 

zijn broers en zussen en leden van het gezin van God. 

 

Geboden vloeien voort uit wie God is 
 

We gehoorzamen in geloof als we alle aspecten van Jezus zien in elke 

situatie, vertrouwen dat Hij trouw is in die situatie en dan handelen als of 

Hij trouw zal zijn. We handelen op basis van ons geloof in wie Hij is. Je 

zult zien dat er aan elk gebod in de Bijbel een verwijzing is verbonden 

naar wie God is en waarin Hij te vertrouwen is. Het zien van de 

verbinding tussen waarin God te vertrouwen is en wat Hij ons 

vervolgens opdraagt te doen, wekt op tot de gehoorzaamheid uit geloof. 

James Torrance had het hierover toen hij zei dat elke opdracht tot genade 

gebouwd is op een fundering van een verwijzing naar genade. De reden 

dat er altijd een verbinding is, is omdat al Gods geboden voor ons 

voortkomen uit zijn eigen karakter, hart, aard en doel, inclusief alles wat 

Hij voor ons heeft gedaan in Jezus Christus. God is niet willekeurig – Zijn 

wil voor ons wordt altijd gevoed en geleid door zijn aard en karakter als 

de Drie-enige God die naar ons kwam in Jezus Christus, zodat we 

vriendschap en gemeenschap met Hem mogen hebben in heilige liefde. 

 

Aldus komt geloof in Gods genade voort uit een vertrouwen in God door 

Jezus Christus en gehoorzaamheid aan de God van genade komt voort 

uit een vertrouwen in God door Jezus Christus. Aldus hebben geloof en 
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gehoorzaamheid dezelfde bron – de trouw van God in Christus. Ze zijn 

beide een reactie op wie Christus is. Ze hebben beide dezelfde 

theologische bron van de Drie-eenheid en de Menswording. Ze zijn beide 

de vrucht van een vertrouwensrelatie met God door Christus in de Geest. 

 

Richtlijnen voor prediking/onderwijs 
 

Hier volgen richtlijnen die ik heb ontwikkeld om te helpen bewaken dat 

genade en gehoorzaamheid in Jezus verbonden blijven: 

 

a. Vraag nooit om een daad van gehoorzaamheid zonder eerst te laten 

zien dat we God kunnen vertrouwen in dat wat overeenkomt met 

die vraag om actie. Kijk altijd naar de aanwijzing van genade die de 

fundering zijn voor de geboden van genade in elke Bijbelse tekst.  

 

b. Wijs altijd op het karakter van de genadige, reddende, verlossende 

Opdrachtgever. Stel God nooit voor als alleen een bevelhebber met 

een sterke wil die niet in verbinding staat met zijn hart, geest, 

karakter en doel, die we in Jezus Christus zien. Begin altijd met het 

beantwoorden van de fundamentele vraag: “Wie bent U Heer?” 

Door dit te doen heeft onze prediking en onderwijs echt betrekking 

op de Drie-eenheid en Menswording. 

 

c. Spreek nooit alleen iemands wil of keuzemogelijkheden aan. Achter 

elke daad van wil en keuze, staat een verlangen, een hoop, een 

liefde, een angst, een vertrouwen of wantrouwen. Oftewel, achter 

iedere daad staat geloof of ongeloof, vertrouwen of wantrouwen in 

God. Spreek de mensen aan op hun hart, hun liefde, hun verlangens 

met betrekking tot het karakter, doel en hart van God en Zijn 

verlangen naar onze vriendschap en gemeenschap met Hem. Spreek 

over zaken waarin God te vertrouwen is. Voed het geloof, de hoop 

en liefde voor God. Gehoorzaamheid zal daaruit voortvloeien. 
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d. Preek niet: “Als jij…dan zal God.” Door dit te doen verleid je 

mensen tot wettische gehoorzaamheid en rechtvaardiging door 

werken. Preek in plaats daarvan: “Omdat God in Christus door de 

Geest…zul jij ____.” Of, “Als je x, y of z in vertrouwen doet…zul je 

ontvangen wat God ons te bieden heeft in Christus.” Zeg 

bijvoorbeeld, “Als we onze zonden belijden, ervaren we de 

vergeving die God ons al heeft gegeven in Christus.” 

 

e. Presenteer gehoorzaamheid als “aan het werk gaan met God”—als 

een daad van gemeenschap met God waarin wij betrokken worden 

door wat de Geest van God doet.  

 

f. Preek gehoorzaamheid als een “mogen” niet een “moeten”. Spreek 

erover als het voorrecht van een kind van God, niet de zware taak 

van de slaaf van een koppige God. 

 

g. Probeer niet anderen te motiveren door een zogenaamd 

“geloofwaardigheidsgat” te willen dichten tussen de “realiteit” van 

deze verdorven wereld en een ideaal waarvan wij aannemen dat 

God erop hoopt. Het is niet onze taak het koninkrijk te bouwen of 

Gods ideaal werkelijkheid te maken. Preek liever over de realiteit 

van wie God is en wat Hij doet (en heeft gedaan), en de roeping die 

we hebben om met God mee te doen door deze realiteit een beetje 

zichtbaar te maken. Met deze benadering kunnen we alleen maar 

kiezen tussen het bevestigen en deelnemen aan de werkelijkheid die 

God heeft gevestigd in Christus door de Geest of het ontkennen en 

weigeren mee te doen. We hebben geen kracht om deze 

werkelijkheid te veranderen, maar kunnen alleen kiezen of we wel 

of niet vrijwillig mee willen doen. 

 

h. Preek en onderwijs de genade van God als een voltooid werk – een 

realiteit waarop we kunnen rekenen ook al is het nu nog verborgen. 

Spreek er niet over als een potentieel dat God mogelijk heeft 

gemaakt als we x, y of z doen – God is niet afhankelijk van onze 
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daden. Hij nodigt ons uit deel te nemen aan wat Hij heeft gedaan, 

doet en zal doen. Spreek zoals Jezus deed: “Het Koninkrijk van God 

is nabijgekomen, dus bekeer je en geloof in dat goede nieuws.” 

Spreek zoals Petrus deed: “Omdat God Jezus Heer en Redder heeft 

gemaakt, bekeer u daarom en geloof.” Merk op dat de gewenste 

actie altijd gepresenteerd wordt als een reactie op wie God is en wat 

Hij heeft gedaan. 

 

i. Spreek nooit over God alsof Hij niet veel trouwer kan zijn dan wij – 

alsof God beperkt is door wat wij doen of niet doen. Paulus zegt: 

“als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw” (2 Timotheüs 2:13). 

Wij kunnen misschien de boot missen betrokken te zijn, maar God 

zal nog steeds zijn goede bedoelingen realiseren. God heeft ons niet 

nodig, maar Hij verheugt zich erin als zijn kinderen betrokken zijn 

bij wat Hij doet. We zijn geschapen voor vriendschap (gemeenschap, 

partnerschap) met God. 

 

j. Wijs geen wonderen toe aan menselijke daden, alsof wat wij doen 

“het grote verschil” maakt. Alleen Christus krijgt de eer. Onze 

daden, of ze nu groot of klein zijn (zo klein als een beker water, of 

geloof als een mosterdzaadje), betekenen slechts een paar broden en 

vissen om 5000 mensen te voeden. Ze zijn niet meer of minder dan 

gerealiseerde tekens die naar het komende koninkrijk van God 

wijzen. We zijn slechts getuigen en onze daden zijn onvolkomen, 

onvolmaakt, tijdelijk en kortstondig. Maar wegens Gods genade 

gebruikt de Geest zelfs deze povere dingen om mensen te wijzen op 

Christus zodat ze hun volledige vertrouwen op Hem stellen om wie 

Hij echt is. 

 

k. Besef dat je volledig moet vertrouwen op de onvoorwaardelijke 

genade van God om de gehoorzaamheid uit geloof te gebruiken om 

op deze manier te preken en te onderwijzen en niet toe te geven aan 

de verleiding om opnieuw te verkondigen dat Gods genade 

afhankelijk is van onze reactie (en dus afhangt van ons handelen). 



9 
 

 

l. Weet dat je, net als Paulus, niet in staat zult zijn om te voorkomen 

dat sommige mensen misbruik maken van deze genade (ook al is 

misbruik maken geen ontvangen, maar afwijzen!). Je zult door 

sommige mensen ook beschuldigd worden, net zoals Paulus, van 

aanzetten tot zonde en ongehoorzaamheid (antinomianisme)! Maar 

Paulus veranderde zijn boodschap van genade niet onder druk van 

zulke beschuldigingen. We moeten niet proberen deze afwijzing en 

dit misbruik van genade te voorkomen door onze boodschap te 

veranderen naar een voorwaardelijke genade of een willekeurige 

gehoorzaamheid, zoals in de Galaten gemeente gebeurde. Deze 

draai maken zou een afwijzing zijn van het evangelie van God in 

Jezus Christus. 

 

Ik hoop dat u kunt zien hoe ik denk dat deze Bijbelse benadering genade 

en gehoorzaamheid bijeenbrengt op een organische, persoonlijke en 

geïntegreerde manier, zodat er geen “of-of” scheiding ontstaat, en ook  

geen simplistische “en-en” heen-en-weer verbinding van twee 

verschillende dingen.  

Wie God liefhebben en vertrouwen door Christus in de Geest als Heer 

van het Heelal, zullen aan Hem en met Hem trouw willen zijn in elke 

dimensie van het leven hier en nu, zelfs in onze huidige gevallen staat. 
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