
Kernwoord

Als deze Wegwijs bij u op de mat ligt, is het verenigingsseizoen al weer 
enkele weken van start gegaan. Wat is het toch mooi dat we ons steeds 

weer mogen verdiepen in Gods woord. We leren ervan en mogen elkaar ook 
verder brengen op Gods weg met zijn volk.

Dit nummer heeft als thema: Genade. Hét kernwoord van het christelijk 
geloof. Want hiermee onderscheidt het christendom zich van alle andere 
godsdiensten. In alle religies moet de mens uiteindelijk zichzelf verlossen. 
Maar wij mogen weten dat God zelf onze verlossing heeft gewerkt en Hij 
is het die ons, zondige mensen, zó maar zijn liefde geeft. Dát noemen wij 
genade.

Toch is genade in onze cultuur geen bekend woord. Ja, we kennen het van 
een jongensvechtpartijtje: “Genade, genade, ik geef me over”. Dan heeft het 
woord een lading van onmacht, overgave. “Genadebrood eten” is ook zo’n 
uitdrukking. Daar voelen wij ons niet happy bij. We wíllen helemaal niet van 
genade leven, we zijn prima in staat om onze eigen boontjes te doppen. Voor 
velen heeft genade dan ook een negatieve klank: je uitleveren aan een macht 
die naar willekeur over je beschikken kan.

Kunnen wij als christenen nog wel aankomen met woorden als genade, 
verlossing, vergeving? Ook als wij niet-christenen willen bereiken met 
het evangelie? Moeten wij ons aanpassen aan de huidige cultuur van 
zelfredzaamheid, zelfontplooiing en zelfstandigheid? En met een ander 
verhaal komen? Maar nee deze kernbegrippen van het Evangelie ze zijn 
misschien niet de deur waardoor wij bij mensen binnenkomen. Maar ze zijn 
wel het scharnier, waarmee de deur van het geloof opengaat.

Laten wij het woord genade maar opnieuw leren spellen. 
Want daarmee proef je de diepte van Gods liefde voor ons, zondige mensen.
Genade, voor niets, maar nooit vanzelfsprekend.  
Blijf ervan onder de indruk!
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