
7. Alles wordt nieuw (Brieven plus Openbaring) 

 

Genade in het NT 

‘Niet onder de wet maar onder genade’. Wij leven in de 

genadetijd zoals velen het noemen. 

Het nieuwe testament spreekt voortdurend over de genade 

van God die nu zo duidelijk zichtbaar is geworden door het 

leven,  sterven en opstaan van Jezus.  
 
 
‘Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, 
die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade 
gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in 
Christus Jezus. Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe 
goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar 
dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan 
zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de 
weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt.’ 

 

Dit gedeelte uit de brief aan de kerk in Efeze is wel een van de meest bekende gedeeltes over die 

genade. Naast de vele teksten in de brief aan de Romeinen die ook bol staat van de verwijzingen 

naar Gods genade. Daarin, maar ook in de Galatenbrief hamert Paulus erop dat ze zich niet 

moeten laten verleiden om te vallen voor het wetticisme maar vast moeten houden aan de genade 

die vrijheid geeft. De vrijheid om het goede te doen… 
 
‘Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle 
mensen sterven, maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is 
veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene 
overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, 
heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtreding van één mens, is het des te 
zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het 
eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.’ 

Romeinen 5:15-17 

 

En daarmee is de cirkel rond. Door de zonde is de mensheid van God gescheiden aan het begin 

van de tijd. Door de genade van God is voor die schuld betaald en is het mogelijk dat de mensen 

weer ‘zullen heersen in het eeuwige leven’.  

Wanneer dat begint weten we niet. Afhankelijk van welke theologie je volgt zijn  er nog flink wat 

problemen te verwachten, maar toch is er ook het uitzicht op de terugkomst van Jezus. Hij kwam 

tweeduizend jaar geleden om als slachtoffer te dienen. In de toekomst gaan al de profetieen over 

Jezus als koning en heerser in vervulling. Dan zal de erfgenaam van David weer op de troon zitten 

en zal hij deze wereld regeren volgens de richtlijnen die God al zoveel eeuwen geleden gegeven 

heeft. En dan zal er geen vrijheid meer zijn om hem te verwerpen. In ieder geval niet openlijk… De 

Messias zal regeren met een ijzeren staf (Psalm 2 en  Openbaring 19). Maar in stilte, in het 

verborgen kunnen mensen nog steeds kiezen, nog steeds is er die vrijheid om Gods oplossing te 

verwerpen. Totdat God uiteindelijk zal zeggen:  “Nu is de tijd vol. Nu heeft de mensheid alle 

mogelijkheden gehad om te tonen of ze willen luisteren, of ze Mij willen volgen en Mijn oplossing 

willen accepteren. Er is genade voor iedereen die dat wil accepteren, maar voor diegenen die dat 

weigeren is er alleen maar een blijvende scheiding tussen hen en Mij over.” 

Aan het einde van de tijd – zoals wij die nu kennen – komt er een definitieve afrekening. 

En wat er dan komt is onbeschrijfelijk, maar geweldig om over te fantaseren… 

Het beeld wat er bij veel mensen opkomt als je het over de eeuwigheid hebt, is dat van engeltjes op 

een wolk. Om je dood te vervelen… Maar niets is minder waar. 

Zevende en laatste in de serie 

‘Genade van begin tot eind’  

(Gods onveranderende karakter 

door de Bijbel heen) 

Freek de Vries



Onze toekomst is niet de hemel maar de aarde.  

God heeft ons mensen gemaakt met een lichaam en 

de capaciteiten om van allerlei lichamelijke en andere 

inspanning te verrichten. En hij heeft ons beloofd dat 

we in de toekomst een nieuw lichaam zullen krijgen, 

net als Jezus dat kreeg bij zijn opstanding. Adam en 

Eva kregen de opdracht om de wereld, de natuur te 

beheren als vertegenwoordigers van God. En 

waarschijnlijk krijgen wij straks die zelfde opdracht 

ook weer. Niet op deze oude verrotte wereld waar 

alles bedorven is door de zonde. Nee, aan het einde 

van de bijbel staat beschreven hoe God uiteindelijk 

een nieuwe hemel en een nieuwe aarde gaat maken. 

Een nieuwe schepping voor de ‘vernieuwde mensen’. 

Stel je voor; leven in een perfecte wereld, onder 

perfecte omstandigheden met allemaal geweldige 

mensen om je heen… 

Steeds meer leren van elkaar en van God zelf. 

Want God is dan niet meer onzichtbaar, ver weg. Nee 

hij komt dan bij de mensen op die nieuwe aarde 

wonen. 

 

Wat een vooruitzicht hebben wij! 

Ondanks de puinhoop die wij mensen van deze 

schepping en van onze relaties hebben gemaakt is er 

toch hoop voor de toekomst.  

En niet omdat wij dat verdienen, maar puur en alleen 

door de genade van God. 

 

Zo groot is Gods genade is dat wij niet krijgen wat 

we verdienen, maar dat we juist datgene krijgen dat wij niet verdienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde. Want de eerste hemel en de eerste 
aarde zijn voorbij, en de zee is er niet 
meer. Toen zag ik de heilige stad, het 
nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, 
bij God vandaan. Ze was als een bruid die 
zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht. Ik hoorde een luide stem 
vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods 
woonplaats is onder de mensen, hij zal bij 
hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en 
God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij 
zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal 
geen dood meer zijn, geen rouw, geen 
jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst 
was is voorbij.’  

Openb 21:1-4
 
Hij liet me een rivier zien met water dat 
leven geeft. De rivier was helder als kristal 
en ontsprong aan de troon van God en van 
het lam. In het midden van het plein van de 
stad en aan weerskanten van de rivier 
stond een levensboom, die twaalf vruchten 
gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De 
bladeren van de boom brachten de volken 
genezing. Er zal niets meer zijn waarop 
nog een vloek rust. De troon van God en 
van het lam zal daar in de stad staan. Zijn 
dienaren zullen hem vereren en hem met 
eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun 
voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn 
en het licht van een lamp of het licht van 
de zon hebben ze niet nodig, want God, de 
Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als 
koningen heersen tot in eeuwigheid.  

Openbaring 22:1-5



 


