
Wie ik ben - door wat God mij heeft gegeven (Frans Blok)

"En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven:
hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie 
onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in 
oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid." 
(Romeinen 12:6-8, HSV)

Het woordje genade wordt door ons als Christenen in Nederland gemakkelijk verkeerd begrepen. In
het engels zijn er twee woorden die wij doorgaans beiden met het Nederlandse woordje 'genade' 
vertalen. Dat zijn de woorden 'mercy' en 'grace'. Op sommige plaatsen in de Bijbel vinden we beide 
woorden één zin - bijvoorbeeld in de openingsgroet van de tweede Timotheusbrief: "Grace, mercy, 
and peace from God the Father..." In een Nederlandse bijbel vertaald met: "genade, barmhartigheid 
en vrede zij u van God de Vader..." Het is de vraag of dat gelukkig vertaald is. Iemand heeft het 
eens zo uitgelegd: 'Mercy' is dat wat je niet ontvangt, terwijl je het wel hebt verdiend (bv straf). 
'Grace' is dat wat je wel ontvangt, terwijl je het niet hebt verdiend. Kunnen jullie dat volgen?

Op veel plaatsen in de Bijbel - vooral in het Oude Testament - zie je mensen roepen om de genade 
van God. Meestal is dat op momenten dat het slecht gaat en de vijand de overhand heeft. Die roep 
gaat dan meestal gepaard met het doen van boete en het belijden van zonden. De moeilijkheden 
worden gezien als oordeel van God en er wordt een beroep gedaan op Gods genade. Ook in het 
Nieuwe Testament lezen we dat God in Christus deze genade heeft voor ons en dat Hij ons vergeeft 
en er weer verzoening is in de relatie met God de Vader. De betekenis van genade in de zin van het 
Engelse Grace is echter heel iets anders. Dan gaat het om iets dat God ons geeft omdat Hij blij is 
met ons, omdat Hij er plezier en genoegen in ervaart om ons te overladen met dat wat goed is en 
wat ons het gevoel geeft gezegende mensen te zijn. 

In het OT is dat het woordje Khen en in het NT is dat vertaalt met Charis. Je zou het kunnen 
vertalen met 'een gift gegeven met een vreugdevolle goedgunstigheid'. Vandaar in de HSV het 
woordje 'genadegave'. Hier gaat het niet over ons die bij God smeken: doe het niet, vergeef ons, red 
ons, help ons, have mercy! Hier gaat het over God die bij ons smeekt: doe het wel, ontvang het 
toch, neem het aan, laat Mij jou zegenen, laat Mij jou kracht zijn, laat Mij schitteren door jou heen, 
receive My grace! Dat is heel iets anders dan dat woordje 'mercy' dat wij doorgaans ook vertalen 
met 'genade' en dat leidt tot een onfortuinlijke verwarring. Ik vind dat wel een mooie vertaling: 
genadig = goedgunstig! Jammer dat dat niet een doorsnee woord is in het Nederlands. Misschien 
moeten we dat een doorsnee woord maken in het vocabulaire van onze gemeente - ook voor hoe wij
met elkaar omgaan!

Voor straks in de kleine groepen vraag ik jullie om een filmpje van een paar minuten te bekijken 
van het Bible Project over het woordje 'Grace' (https://bibleproject.com/videos/character-of-god-
grace/). Dat kunnen jullie dan meenemen voor het gesprek. De link naar dit youtube filmpje staat in 
het Immanuel Nieuws van gister. Ik hoop dat jullie de techniek klaar hebben om dat samen te 
bekijken - en om daar ook de Nederlandse ondertiteling bij te krijgen.

De gaven die in Romeinen 12:6-8 worden beschreven komen voort uit die liefdevolle 
goedgunstigheid van God. Dus denk niet alleen aan de gelijkenis van Jezus over de talenten, 
waarbij we gemakkelijk aan God denken als iemand die kijkt of we wel genoeg woekeren met wat 
Hij ons heeft gegeven. Dat laatste is op zich wel waar. Maar grace - genade - goedgunstigheid gaat  
over dat wat God ons heeft gegeven - wat Hij ons geeft, omdat Hij ons graag zegent en heel veel 
moois aan ons kwijt wil. Wij zijn immers dat gedicht van God - die omschrijving van hoe Hij ons 
heeft bedoeld toen Hij ons bedacht en geschapen heeft. God wil niet enkel het slechte bij ons 
weghalen - Hij wil vooral het goed bij ons tevoorschijn roepen.

Ik heb twee weken geleden al iets over deze gaven gezegd - zoals ze genoemd worden in Romeinen 



12. Iemand zei daarna tegen mij: maar het gaat hier niet om onze natuurlijke gaven - Paulus zegt 
immers dat dit gaven van de Geest zijn. Dat is helemaal waar. En toch is er wat deze gaven betreft 
een link met wie wij zijn - met onze persoonlijkheid - je zou kunnen zeggen wie wij zijn omdat we 
zo door God geschapen zijn. In die zin zijn we er mee geboren. Het zijn andere gaven dan de gaven 
die Paulus noemt in 1 Kor 12. Die hebben een veel bovennatuurlijker karakter en worden ook wel 
manifestatie-gaven genoemd. Die zijn verbonden met het samenkomen van gelovigen - in de 
eredienst of tijden van gebed. Daarover wil ik meer zeggen in de aanbiddingsdienst van volgende 
week zondag. De gaven van Rom 12 liggen dichter bij wie wij zelf zijn.

Vandaar dat ik gekozen heb voor het volgende rijtje: profeterend, helpend, onderwijzend, 
aanmoedigend, gevend, leiding gevend, ontfermend. Het is dat wat jij het meest gemakkelijk doet - 
wat het best bij je past - wat God als het ware al in jou heeft gelegd. Profeteren is hier niet het 
profeteren van 1 Kor 12, maar is meer de persoon die het belangrijk vindt dat de waarheid gezegd 
wordt, dat onrecht wordt bestreden, dat het duidelijk wordt waar we heen gaan. Onderwijzend is die
persoon die moeilijke dingen eenvoudig kan maken - die de zaak op een rijtje zet - die onder wat 
gebeuren moet een goed fundament van waarheid plaatst. Helpend en Dienend zijn mooie gaven. 
Dat spreekt voor zichzelf. De gave van aanmoedigend zijn, wordt nog wel eens verkeerd begrepen. 
Het wordt dan vertaald met troosten of bemoedigen. Maar deze gave betekent meer dat je naar 
iemand toekomt die het moeilijk heeft en zegt: kom op, we gaan opnieuw beginnen, je kunt het, ik 
ga je helpen om het zelf weer te kunnen. Ontfermend is meer het pastorale aspect. Stel iemand heeft
tijdens een huwelijksfeest de taak om op dienbladen glazen met champagne rond te brengen. Het is 
een vrijwilliger, dus niet volleerd. En dan is er een lomperik die zich hardhandig door de menigte 
wurmt en haar aan het schrikken brengt. Ze wankelt en alle glazen vallen op de grond. Een 
geweldige puinhoop - iedereen stopt en kijkt - wat een schrik - en zij zit er huilend bij. De helper 
zegt: ik haal een dweil. De ontfermer zegt: ik snap je verdriet, ik kan ook wel huilen. De gever zegt:
ik betaal voor de schade. De profeet zegt: ik zag het aankomen. De leraar wil begrijpen hoe dit 
kwam en zoekt manieren waarop het anders had gekund. De leider zegt: als jij nu eens dit doet en jij
doet dat - dan hebben we het probleem snel achter de rug en kunnen we weer feest vieren.

Maar wat maakt het dan 'gaven van de Geest'? Er zijn wel degelijk voorwaarden voordat onze 
gaven tot gaven van de Geest worden. Allereerst is daar de voorwaarde van het kennen van Christus
en daarmee de verzoening met God. De tweede voorwaarde is de vervulling met de heilige Geest. 
Daar ga ik volgende week zondag iets meer over zeggen in de aanbiddingsdienst. Onze natuurlijke 
gaven zijn door de zonde aangetast. Deze rijkdom is er nog wel, maar functioneert niet meer zoals 
God het heeft bedoeld. Je zou het kunnen vergelijken met het geldpakhuis van Dagobert Duck. Hij 
gebruikte het om in te zwemmen en niemand anders mocht daarbij - op de foto: ook zijn neefje 
Donald mocht alleen maar toekijken. Dat is niet echt Gods bedoeling voor de rijkdom die Hij ons 
toevertrouwt. Nog wat voorbeelden: Denk aan de gave van volharding. Door de zonde aangetast 
wordt dat koppigheid. Of: Iemand die heel goed sfeer kan bepalen, kan door de zonde iemand zijn 
die almaar zelf de aandacht wil hebben en dat ook gemakkelijk krijgt. Ik ontdekte zelf al als tiener 
dat ik in gezelschap door de kracht van mijn woorden heel gemakkelijk kon domineren. Ik maakte 
dan grappen ten koste van anderen en dat gaf mij grip op de groep. God liet mij later zien dat dit 
niet goed was en ik leerde door de Heilige Geest om met mijn woorden juist mensen erbij te 
betrekken - zij die eerst wat buiten de groep stonden. In de studie over de gaven bij de gaventest die
ik jullie vroeg in te vullen, staat een beschrijving van elke gave met daarbij ook de valkuilen. Goed 
om straks in de groep met elkaar te delen welke gaven bij jou het meest aanwezig zijn en dan ook of
je de valkuilen bij jezelf herkent. Het is leuk om te praten over je gaven, maar durf je ook eerlijk te 
zijn over de valkuilen die daarbij horen en hoe je daarmee omgaat?

Tot slot, eerst nog iets anders - als inleiding op het samen vieren van het avondmaal. Iets eerder in 
Romeinen 12 lezen we het volgende: "Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u 
allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf
moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals 
ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we 



samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen." (Rom 12:3-5, GNB)

Paulus zegt hier dat we niet moeten opscheppen over waar wij allemaal goed in zijn, maar dat we 
mogen leren om vanuit geloof met deze rijkdom om te gaan. En ook zegt hij dat we deze rijkdom 
hebben gekregen om tot zegen te zijn voor anderen - om samen met anderen een mooi geheel te 
vormen. Hij zegt eigenlijk: We zijn allemaal een schakeltje in een groot geheel - een radartje in een 
prachtig groot klokwerk. Alleen als we onze gaven inzetten vanuit geloof - vanuit onze relatie met 
God - en dit dienstbaar maken aan elkaar - dan ontstaat er iets moois. 

Paulus zegt eigenlijk: De gaven die God jou heeft gegeven zijn nooit bedoeld geweest om los van 
anderen te bestaan. En deze gaven komen vooral goed tot hun recht in de geloofsgemeenschap die 
in Gods Woord de Gemeente wordt genoemd. Ik heb dat zelf ook ontdekt. Je weet pas echt welke 
gaven bij jou 'gaven van de Geest' zijn als je je richt op het dienen van de ander, op dat wat je doet 
vanuit je relatie met God, dat wat je doet uit liefde, maar ook uit goed luisteren naar de Heilige 
Geest. Het gaat dan om wat je doet om de ander op te bouwen, te troosten of te versterken. De 
vragen in de gaventest hebben daar dan ook alles mee te maken.

Petrus schrijft daar ook over: "Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want 
zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door. Wie in de gemeente spreekt, moet dat doen
alsof God door hem spreekt. Wie praktisch werk doet, moet dat doen door de kracht die God geeft. 
Als dat het geval is, zal God geëerd worden door Jezus Christus." (1 Petrus 4:10-11, HB)

Ik wil vanmorgen het avondmaal met jullie vieren. Het gaat daarbij over het offer van Jezus, 
waardoor God 'mercy' aan ons kon geven tot vergeving van zonden. Maar waardoor God ook 'grace'
aan ons kon geven, waardoor we hersteld worden tot krachtige, zegenrijke mensen die vol vreugde 
in het leven staan en die veel voor anderen mogen betekenen. Wij worden dan als het ware de 
visitekaartjes van God Zelf. Dat wil Hij graag. Dat vertrouwt Hij aan ons toe. 

We beginnen met het avondmaal doorgaans met het brood en dan de beker. Maar ik wil het nu 
omdraaien. Als het goed is staan er bij jullie thuis bekertjes of glazen klaar met daarin wijn of 
druivensap. Of dat iemand nu dat gaat doen. (....) Laten we de beker (of het glas) nemen en daarbij 
Jezus danken voor zijn 'mercy' - de vergeving van onze zonden. Laten we een moment nemen om 
de Heilige Geest in de stilte van ons hart te laten spreken. Hij is immers Degene die overtuigt van 
zonde, zo leerde Jezus. Laten we drinken in dankbaarheid. Maar laat ons drinken ook een ontvangen
zijn - een ontvangen van mercy. Iets dat wij wel verdienden - nl straf vanwege onze zonde - 
ontvangen we niet - ons strafblad wordt weer blanco - en dat is uit genade.

Nu wil ik met jullie het brood eten. Mogelijk staat dat al in deeltjes klaar op een schaal. Of laat 
anders iemand het brood met mes en vork in kleine stukjes snijden en wat verspreid op het bord 
leggen. Het is in de huidige situatie beter om niet het brood met de handen te breken. Dat brood 
helpt ons om te gedenken dat het lichaam van Jezus werd gepijnigd en verbroken. Maar de Bijbel 
zegt ook dat wij nu het Lichaam van Christus zijn. Dat werd mogelijk door zijn plaatsvervangend 
lijden en dood. Dat wat in Hem werd verbroken, mag worden hersteld in ons - in ons gezamenlijk. 
Jullie als kleine groepje of jij alleen thuis, maakt deel uit van dat nieuwe Lichaam. De Gemeente is 
een wonder van God. Laten we het brood nemen en eten en daarbij belijden: Jezus, ik wil deel zijn 
van uw wonder op aarde, uw gemeente, uw lichaam - neem mijn leven - neem al mijn gaven en 
talenten - vul mij met uw Geest - en maak mijn leven tot een gave voor de mensen om mij heen.

Gespreksvragen:
Bespreek de onderstaande vragen en breng ze daarna samen in gebed. Bid vrijmoedig voor elkaar.
1. Bekijk samen het filmpje over Grace. Wat spreekt je aan? Wat zegt God hiermee tegen jou?
2. Deel met elkaar de uitkomst van de gaventest en vertel hoe jouw gaven-combinatie het best tot 
zegen kan zijn voor anderen - in de gemeente of in wat voor jou de doordeweekse samenleving is.
3. Wat is jouw plek in het Lichaam van Christus? Wat denk je dat God voor jou bedoelt?


