
5. Genade in levende lijve  (Evangeliën) 

 

De evangelieën vertellen het verhaal van een aparte tijd in de 

bijbelse geschiedenis. Wij lezen het als een onderdeel van het 

Nieuwe Testament, maar eigenlijk is het meer een deel van het 

oude dan van het nieuwe. Het is de overgang tussen Israël als 

het middel(punt) van Gods activiteiten en de NT gemeente. De 

wisseling van de lang beloofde Messias die komt als koning 

naar de Messias die sterft als de knecht van God. Een verandering van het verwachten van een 

zichtbaar koninkrijk nu direct, naar de realisatie dat het koninkrijk voorlopig nog onzichtbaar 

blijft.  

Maar wat een geweldige tijd!  

Na vierhonderd jaar stilte is er weer een profeet. God is terug in Israel. En dit keer letterlijk.  

 

Door honderden profetieen in het oude testament had God al gecommuniceerd dat er iemand zou 

komen. Iemand die voor altijd recht zou brengen in de gebroken wereld.  

Maar kijk eens naar zijn namen (Jes. 9 in kader). 

God kondigt aan dat hij zelf gaat komen. Hij gaat orde op 

zaken stellen.  

En dus zijn de verwachtingen in Israel hooggespannen. 

Een koning gaat komen. Een heerser die vrijheid en 

gerechtigheid zal brengen voor het volk van God. Die de 

honderden jaren van rechtlijnigheid van de religieuzen zal 

belonen. Hebben ze niet hun uiterste best gedaan om zich 

precies aan de wetten te houden? Ze hebben die bestudeert 

en omschreven wat de betekenis precies is. Om toch maar 

niet per ongeluk over de schreef te gaan. 

En dan is Johannes er plotseling. Een profeet, dat kun je zo 

wel zien. Wat echter vreemd is, is dat hij de religieuze 

leiders niet eert maar hun oproept om zich te bekeren, net 

als ‘het gewone volk’… Maar hij verwijst naar iemand die 

gaat komen, iemand die nog veel belangrijker is dan hij 

zelf.  

Hij verwijst naar Jezus (Joh 1:19-34) 

En die bouwt al snel een reputatie op. Maar niet een erg 

goede wat de religieuze leiders betreft. Net als Johannes 

neemt Jezus geen blad voor de mond in zijn uitspraken 

over hen. En zijn gedrag is ronduit afkeurenswaardig. Hij 

trekt zich blijkbaar niets aan van al die keurig omschreven regels die zij hebben opgesteld.  

En het volk raakt verward. Jezus gedraagt zich niet naar hun verwachting. Hij trekt op met het 

uitschot van de samenleving. Hij geeft de gerespecteerde leiders regelmatig een veeg uit de pan . 

Zo nu en dan laait de hoop echter op. Vooral als Jezus laat zien dat hij duizenden mensen te eten 

kan geven van de lunch van een klein jochie. Dat is nog eens handig! Maar Jezus wijst hun 

pogingen om hem tot koning te kronen af (Joh 6:15). 

Maar die wonderen bewijzen het toch? Dit moet de Messias wel zijn. En toch accepteren de leiders 

hem niet, of toch wel? (Joh 7:25-34). En  wanneer begint ie nu de vijanden te verdrijven? 

En omdat de leiders hem niet accepteren en hem zelfs openlijk gaan aanvallen en afwijzen, 

verandert de werkwijze van Jezus. God kwam maar Hij werd niet herkend omdat Hij zich niet 
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Een kind is ons geboren, een zoon is 
ons gegeven;  
de heerschappij rust op zijn schouders. 
Deze namen zal hij dragen: 
Wonderbare raadsman, Goddelijke 
held, Eeuwige vader, Vredevorst.  
Groot is zijn heerschappij,  
aan de vrede zal geen einde komen.  
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,  
ze staan vast, in recht en  
gerechtigheid, van nu tot in 
eeuwigheid.  

Jesaja 9:5,6
 



gedroeg zoals de mensen zich het hadden voorgesteld. God kwam voor de wereld maar werd door 

de wereld verworpen (Joh. 1:10-11) 

Maar toch bleef de genade doorgaan. 

Kijk maar eens naar het leven van Jezus. Hij geneest de zieken links en rechts. Iedereen die komt, 

ongeacht of ze veel of weinig geloof hebben. Hij vergeeft de zonden van de hoeren en tollenaars en 

nodigt hen uit om zijn volgelingen te worden. Hij veroordeelt hen die berouw hebben niet maar 

vergeeft hen. Hij is de genade van God in levende lijve.  

 

Misschien hadden wij de zaak al lang opgegeven. Als ze dan echt niet willen… Maar God bleef 

doorgaan tot het bittere eind. Het doel was (en is) niet in de eerste plaats het goede gevoel van ons 

mensen. Zijn doel was om een eeuwige relatie mogelijk te maken. Die relatie die bij Adam en Eva 

al verloren was gegaan. En om dat doel te bereiken was geen prijs te hoog.  

 

Genade en rechtvaardigheid; God is het allebei. In het oude testament oordeelde God de mensen 

maar vergaf hen ook als ze Hem wilden volgen. Keer op keer gaf Hij nieuwe kansen aan de 

mensen. En nooit heeft Hij de hele mensheid uitgeroeid omdat ze weer niet aan de eisen van Zijn 

rechtvaardigheid voldeden.  

Maar nu komt daar een einde aan… 

Gods rechtvaardigheid eist betaling voor alle schuld, voor alle zonden… 

 

De gelovigen verwerpen de Messias die door God aangekondigd was. God stuurt Zijn zoon en  

na alle profeten afgewezen te hebben onderwerpen ze zich ook niet aan deze boodschapper die 

God zelf stuurt. De boodschapper die God zelf is… 

 

En dan volgt het oordeel… 

 

Het oordeel van God komt en Hijzelf krijgt de volle laag. Hij vangt zelf de klap op die voor ons 

mensen bestemd was. De straf die komt omdat de rechtvaardigheid van God dat vereist treft 

Jezus. God blijft rechtvaardig en genadig.  

Hij wordt veroordeeld en wij mensen krijgen de genade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hij kreeg wat wij verdienden, 

en wij krijgen wat we niet verdienen. 



 


