Licht op de Dispensaties
Hoofdstuk 9/13 - De dispensatie van Genade
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Hier een uitgebreid schema van de dispensaties: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf

We zijn nu klaar om de zesde dispensatie te bespreken, die begon na de dood en opstanding van
Christus en ze zal voortduren tot de Heer wederkomt voor zijn Kerk (Opname). De zesde dispensatie is de DISPENSATIE VAN GENADE. Het is de tijd waarin wij nu leven.
De eerste zes dispensaties:
1. Onschuld

Adam (VÓÓR de Zondeval)

2. Geweten

Kaïn en Abel

3. Menselijk Bestuur

Noach (NA de Vloed)

4. Belofte

Abraham

5. Wet

David en Daniël

6. Genade

U en uw familie

Paulus verwees naar de huidige dispensatie (of: bedeling; rentmeesterschap; beheerderschap) in
Efeziërs 3:2: “als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die aan mij
gegeven is ten behoeve van u”. De apostel Petrus vermeldt deze belangrijke bedeling van genade in
1 Petrus 4:10: “Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als
goede beheerders van de veelsoortige genade van God”.
God gaf aan Abraham bijzondere beloften, en God gaf aan Mozes Zijn heilige wet. Vandaag geeft
de Heer aan gelovigen een helder begrip van de GENADE VAN GOD.
Wat is GENADE?
GENADE is een belangrijk woord en we moeten begrijpen wat het betekent. De GENADE van God
betekent: “de GOEDERTIERENHEID van God”. Ze wordt ook gedefinieerd als “Gods ONVERDIENDE GUNST”: Gods gunst jegens de mens die hij niet verdient en waar hij niet voor werkt.
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Het woord GENADE wordt ook nog gedefinieerd als “Gods ONVERDIENDE GOEDHEID”: Gods
verbazingwekkende liefde en goedheid jegens hen die dit helemaal niet verdienen.
De Bijbel geeft ons twee eenvoudige definities van GENADE:
1. EFEZIËRS 2:7
Lees de context van Gods genade ook in vers 8.
Genade is Gods “goedertierenheid over ons in Christus Jezus”.
Door wat Jezus Christus deed, is God in staat “goedertierenheid” of “onverdiende gunst /goedheid”
te schenken aan hen die DOOD zijn “door de overtredingen en de zonden” (Efeziërs 2:1-3)!
2. TITUS 3:4
Lees de context van Gods genade ook in Titus 2:11; 3:7.
Genade is “de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen”
God is goed jegens de mens (zelfs het soort mensen dat beschreven wordt in Titus 3:3)! Hoe genadig is God jegens hen die helemaal geen goedheid verdienen!
De GENADE VAN GOD wordt ook mooi geïllustreerd door het verhaal van Koning David en de
kreupele Mefiboseth. We lezen erover in 2 Samuël hoofdstuk 9.
David was GOED voor Mefiboseth (verzen 7 and 13). Mefiboseth voelde echter niet dat hij zulke
goedheid verdiende (vers 8). Was David goed voor hem wegens Mefiboseth zelf of was hij goed
voor hem wegens iemand anders (vers 7)? David zei: “Ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen
omwille van uw vader Jonathan”. Op dezelfde manier is God goed voor ons NIET WEGENS
ONS maar wegens Jezus Christus (vergelijk Efeziërs 4:32: God heeft ons genadig vergeven “in
Christus”).
Dit wordt het best gezien in 2 Korinthiërs 8:9: “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk
zou worden”.
GODS RIJKDOM (“opdat u rijk zou worden”)
OP CHRISTUS’ KOSTEN (“Hij werd arm” en stierf op het kruis voor ons).
Enkel Golgotha’s kruis kon de bron openen van Gods genade. Omdat Christus stierf op het kruis is
de overvloedige genade van God beschikbaar voor zondaars.
Als Christus niet gestorven zou zijn aan het kruis, dan zou God niet goed en genadig kunnen zijn
voor ons. In plaats daarvan zou God ons dan moeten OORDELEN VOOR ONZE ZONDEN en
ieder van ons naar de hel moeten verwijzen.
Het goede nieuws – het Evangelie – is dat Jezus voor ons stierf, en Gods gerechtigheid is volkomen
tevreden doordat de boete op de zonde helemaal werd betaald. Daarom voelt God Zich vrij om Zijn
genade en goedheid en liefde uit te gieten aan hen die geloven in Zijn Zoon.
Dit is wat ik verdien:
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IK VERDIEN GODS OORDEEL
Dit is wat Jezus Christus voor mij deed (Hij nam mijn straf op Zich, en nam zo mijn plaats in):

Door wat Christus deed aan het kruis, is God nu vrij om Zijn goedertierenheid aan mij te schenken:

GELOVIGE IN CHRISTUS
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“Uit genade bent u zalig geworden” (Efeziërs 2:5, 8)
1. DE TOESTAND VAN DE MENS IN HET BEGIN
Aan het begin van de dispensatie van Genade zien we de ZONDE OP ZIJN SLECHTST. De grote
meerderheid van de Joodse natie had hun Redder en Messias verworpen. “Hij kwam tot het Zijne,
en de Zijnen [= het Joodse volk] hebben Hem niet aangenomen” (Johannes 1:11). Zij waren verblind door hun eigen ongeloof en zonde, zodat zij uiteindelijk riepen: “KRUISIG HEM!” De mens
had de bodem van de zonde bereikt en de nacht van de zonde kon daardoor enkel maar duisterder
worden. De mens bewees dat zijn goddeloosheid en slechtheid erg groot was, maar God nam die
gelegenheid te baat op aan te tonen dat Zijn GENADE nog groter is!
Gods genade is groter dan ’s mensen zonde. We zien dit in Romeinen 5:20: “De wet echter kwam
er nog bij, opdat de misdaad zou toenemen”. Dit betekent dat de wet de zonde nog erger maakt. De
wet is als een vergrootglas die ons zonde meer en meer laat zien zoals ze werkelijk is. We leerden
hierover in de dispensatie van de Wet (hoofdstukken 7 en 8 van deze studie). De wet is de spiegel
die toont hoe zondig en vuil de mensen in feite zijn. Maar zie nu het laatste deel van Romeinen
5:20: “en waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest”. De zonde was overvloedig maar de genade is MEER DAN OVERVLOEDIG. De zonde van de mens gaf
aan God de wonderlijke gelegenheid om te tonen hoe genadig Hij is.
Nadat de Joodse natie zijn eigen Messias kruisigde, wat deed God toen? Toen de zonde zich toonde
in al haar verschrikking en lelijkheid (want de mensen wezen Gods Zoon en Zijn redding af), wat
deed God toen? Vernietigde Hij de wereld? Oordeelde Hij iedereen? Nee, God deed iets heel verbazingwekkends. God stak Zijn hand uit naar ALLE MENSEN, OVERAL. De meeste Joden wilden
niet tot hun Redder komen, dus reikte God Zijn hand uit naar alle mensen en zei: “Laat hij die wil,
het water des levens nemen, voor niets” (Openbaring 22:17). De wereld was verduisterd door zonde, maar God besliste de wereld te overspoelen door GENADE. “Want de zaligmakende genade
van God is verschenen aan alle mensen” (Titus 2.11). Gods genade strekte zich uit tot alle mensen !
Gods wonderlijke voorziening van genade wordt ook gezien in Johannes 1:16-17: “En uit Zijn [=
Jezus’] volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade”, zoals elkaar volgende golven neerstrijken op een strand. “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid
zijn door Jezus Christus geworden” (Johannes 1:17). Mozes was de WETGEVER; Jezus Christus is
de GENADEGEVER! God geeft ons niet gewoon genade, Hij geeft ons een “OVERVLOED van
genade” (Romeinen 5:17)! Gods genade reikt tot alle mensen, of het nu Joden zijn of Heidenen!
De toestand van de mens voor een heilige God
Vandaag moeten mensen zichzelf zien in hun werkelijke status voor God. Zij moeten zichzelf zien
zoals God hen ziet:
Romeinen 3:19

Doemwaardig voor God

Efeziërs 2:2

Kind van de ongehoorzaamheid

Efeziërs 2:3

Kind van de toorn

Lukas 19:10

Verloren

Efeziërs 2:1

Dood in zonden

Romeinen 3:12

Niet goed

Romeinen 3:10

Niet rechtvaardig

Romeinen 3:23

Een zondaar

Kan God genadig zijn voor mensen die zich in zulke toestand bevinden? Zeker! Jezus Christus
kwam in de wereld “om zondaren zalig te maken” (1 Timotheüs 1:15). Christus stierf voor zondaars
en God wil zondaars genadig zijn. God heeft een vrije gave die Hij aan ALLE MENSEN wil geven!
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Wat is deze gave (Romeinen 6:23 en vergelijk Romeinen 5:15, 16, 17, 18)? Eeuwig leven. Deze
gave is niet iets wat mensen moeten verdienen, of iets waarvoor zij moeten betalen, ze is GRATIS
(“gave door de genade”; Romeinen 5:15).
2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MENS
De verantwoordelijkheid van de niet-geredden
Stel dat een miljonair €1.000.000 in zijn hand zou hebben en hij steekt die hand uit om dat bedrag
aan u te geven, wat zou u dan doen? Zou u deze gave aannemen? Of zou u het geld weigeren en
weggaan?
God heeft een gave die veel kostbaarder is dan €1.000.000. “De genadegave [= gratis gave] van
God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere” (Romeinen 6:23). Dit is Gods genadegave
die Hij aanbiedt aan alle mensen.
God dringt Zijn genadegave niet op aan iedereen. Zij die ze weigeren, hebben ze niet. God biedt ze
aan allen aan, maar niet alle mensen nemen ze aan.
Er is slechts één manier om Gods gave van eeuwig leven aan te nemen. Een persoon moet Jezus
Christus aannemen als Redder door te geloven in Zijn Naam (Johannes 1:12). Wat is volgens Johannes 3:16, 18, 36, de verantwoordelijkheid van de mens vandaag? Geloven in Gods eniggeboren
Zoon.
Welk gebod geeft God aan niet-geredde mensen (het eerste deel van 1 Johannes 3:23)? “Dit is Zijn
gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus”. Hebt u dit gebod gehoorzaamd?
Hebt u Gods genadegave, Zijn gratis gave, aangenomen? Hebt u ontdekt hoe genadig God kan zijn
jegens zondaars?
De verantwoordelijkheid van de geredden
De levende God wil Zijn genade tonen! God wil dat mensen en engelen zien hoe genadig Hij is.
Waar kan een mens Gods genade in actie zien? In de bergen? In de sterren aan de hemel? Aan zee?
Nee, om Gods genade in actie te zien moet een persoon zijn blik richten op zondaars die gered zijn
door genade!
Elke ware gelovige is een toonbeeld van Gods genade! Dit is niet enkel vandaag waar, maar ook in
de eeuwige tijden die komen: “opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van
Zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus” (Efeziërs 2:7). Wij
zijn trofeeën van Gods genade, niet enkel nu, maar doorheen de tijden der eeuwigheid.
God gebruikte ook gelovigen om de engelen te leren over Zijn genade. We leren hierover Efeziërs
3:10 (“de overheden en de machten” verwijzen naar engelen). Dit vers leert het volgende:
Het universum is een schoolbord.
God is de leraar.
De engelen zijn studenten.
De wijsheid en genade van God zijn begrepen in het onderwerp.
Het object waar God naar verwijst om de engelen te onderwijzen over Zijn wonderlijke wijsheid en genade is DE GEMEENTE.
De engelen zijn erover verbaasd dat God zo genadig is jegens zondaars zoals u en ik!
De apostel Paulus wist veel over de genade van God in zijn eigen leven (1 Kor. 15:10). Was Paulus
een groot zondaar (1 Timotheüs 1:13-15)? Hij zei: “mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker”. God was erg lankmoedig (= lang geduldig vooraleer boos te worden)
jegens Paulus (zie 1 Timotheüs 1:16). In 1 Timotheüs 1:16 zei Paulus zoiets als dit: “God toont Zijn
genade en lankmoedigheid VOOR MIJ. Ik ben een trofee van Gods lankmoedigheid. Dezelfde God
die genadig en lankmoedig is voor mij is dezelfde God die genadig en lankmoedig wil zijn voor U!”
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Elke gelovige zou in staat moeten zijn hetzelfde te zeggen als wat Paulus zei! Onze boodschap aan
de niet-geredden is deze: “Als God genadig kon zijn voor mij, dan kan God genadig zijn voor u!
Als God een zondaar zoals ik kon redden, dan kan God zeker ook een zondaar zoals u redden! Ik
ben het levende en wandelende bewijs dat God genadig is en dat Hij in staat is zondaars te redden!”
Wat is mijn verantwoordelijkheid als gelovige? Hier zijn vier dingen die ik moet doen:
1) Ik moet bij de genade van God blijven (Handelingen 13:43).
God redde me door Zijn genade toen ik mijn vertrouwen stelde in Zijn Zoon. Ik moet doorgaan
met in genade te leven (me daarbij realiseren dat God alles is en ik niets). Ik moet doorgaan met
Gods Zoon te vertrouwen doorheen mijn christelijke leven. Ik werd eens gered door genade,
maar nu moet ik het christelijke leven leven door genade.
2) Ik moet bekendheid geven aan het Evangelie van de genade van God (Handelingen 20:24).
Ik moet anderen vertellen dat er een genadige God is die hen kan redden, net zoals Hij mij redde. Bent u in staat om de weg van redding aan een ander persoon duidelijk te maken? Bent u in
staat te zeggen wat het betekent gered te zijn door genade?
3) Ik moet groeien in de genade (2 Petrus 3:18).
Toen ik werd gered heb ik geproefd dat de Heer goedertieren is (1 Petrus 2:3). Denk aan voedsel. Als u iets proeft wat lekker is, wilt u er meer van hebben. Eén keer proeven is niet genoeg.
Hetzelfde is waar voor het christelijke leven. Wij willen meer leren over Gods genade. Wij willen groeien en opgebouwd worden door “het woord van Zijn genade” (Handelingen 20:32).
4) Wij zullen niet “in de zonde blijven” (Romeinen 6:1-2).
Iemand zou tegen u kunnen zeggen: “Waarom zondigt u niet opdat de mensen kunnen zien hoe
genadig God kan zijn voor Zijn ongehoorzaam kind! Hoe meer u zondigt, hoe meer God Zijn
genade zal tonen” (Romeinen 6:1). Dat is NIET iets wat een ware gelovige zou zeggen! (Romeinen 6:2).
“Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen,
rechtvaardig en godvruchtig te leven” (Titus 2:11-12).
Hoe meer een persoon Gods genade waardeert en begrijpt, hoe meer hij wil leven om de genadige God te behagen.
3. HET FALEN VAN DE MENS
Het falen van de niet-geredde mensen
Alhoewel God genadig Zijn vrije gave van redding aanbiedt, zijn er maar relatief weinig mensen
die geloven in Christus en zo de gave ontvangen (vergelijk Mattheüs 7:13-14). De grote meerderheid van de mensen weigert Gods gave en wil niet dat Christus over hen regeert als Koning en Heer
(Lukas 19:12-14).
In dit tijdperk van genade wacht God geduldig op mensen die gered willen worden. God oordeelt
hen niet en Hij doodt geen mensen wanneer ze een ernstige zonde begaan. God is erg lankmoedig
(Hij wacht een lange tijd voordat Hij oordeelt en straft).
De atheïst, Robert Ingersoll, gaf eens een toespraak. Hij nam zijn zakhorloge en zei: “Volgens de
Bijbel heeft God mensen gedood voor godslastering. Ik wil Hem vervloeken en Hem vijf minuten
geven om me dood te slaan en mijn ziel te verdoemen”.
Er volgde toen een periode van volmaakte stilte, en de minuten tikten weg. De atmosfeer was extreem gespannen. Mensen begonnen nerveus te worden en een vrouw kreeg een flauwte. Op vijf
minuten precies klokte Ingersoll af, sloot zijn horloge, en zei: “Ziet u, er is geen God, want anders
had Hij mij op mijn woord genomen”.
Had Ingersoll werkelijk bewezen dat er geen God is?
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In feite bewees deze ongelovige iets anders. Hij bewees dat wij leven in een tijd van genade en dat
God erg lankmoedig is, zelfs voor hen die Zijn Naam vervloeken.
Zoals een waarnemer die dag zei: “Dacht deze fijne heer dat hij het geduld van God kon uitputten in
vijf minuten?”. Het is zoals er staat in Jesaja 30:18 “En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn”.
Gods tijd van genade zal echter niet eeuwig duren. De dag kwam uiteindelijk dat God Ingersoll
doodde (deze man stierf op 65-jarige leeftijd!). Wanneer mensen Gods genade afwijzen, zullen zij
Gods oordeel tegemoet zien.
In de dagen vóór de Genesisvloed was er een genadetijd die 120 jaren duurde (Genesis 6:3). In die
tijd wachtte God genadig op de mensen. Gedurende die tijd bouwde Noach de ark en God gaf de
mensen de gelegenheid Zijn Woord te geloven. Maar uiteindelijk, na deze 120 jaren, eindigde de
tijd van genade en de deur van de ark werd gesloten (Genesis 7:16). Zij die Gods genade hadden
afgewezen moesten Gods oordeel tegemoet zien: “Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en
zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed
kwam en hen allen om deed komen” (Lukas 17:27).

Het falen van de geredde mensen
Gelovigen hebben dikwijls gefaald in het bekend maken van Gods genade. Bijvoorbeeld: in de
“donkere Middeleeuwen” leerden de kerken niet langer de genade van God. In plaats daarvan leerden zij dat redding moet verdiend worden en dat ervoor gewerkt moet worden. Zij leerden niet langer dat redding een vrije gave is. Zij onderwezen dat redding veeleer afhing van ’s mensen prestaties dan van Gods goedheid jegens onverdienstelijke zondaars. De kerken hadden het “Evangelie
van genade” moeten prediken, maar ze deden dat niet. Als gevolg daarvan was er overal geestelijke
duisternis.
Droevig te zeggen dat dit ook vandaag de dag zo is. De meeste kerken en de meeste religieuze
groepen vandaag leren dat redding iets is waarvoor de mens moet werken en iets dat hij moet verdienen door middel van zijn eigen goede werken. Erg weinig kerken leren op zuivere wijze dat de
mens wordt “gered door genade”. Velen hebben zich afgekeerd van de waarheid en onderwijzen
LEUGEN en DWALING.
4. GODS OORDEEL
Zoals we reeds gezegd hebben: de tijd van Gods genade en lankmoedigheid duurt niet eeuwig. Romeinen 2:4 beschrijft die mensen die de goedheid en lankmoedigheid van God verachten. Deze
mensen zullen niet ontsnappen aan het oordeel van God (Romeinen 2:3, 5).
De dag komt dat Gods oordeel zal komen over deze ongelovige wereld en over de afvallige kerk –
religieuze mensen die eens de waarheid kenden, maar die zich van de waarheid hebben afgewend –
zie 1 Timotheüs 4:1; 2 Timotheüs 3:5; 4:3-4).
De 120 jaren van genade in de dagen van Noach kwamen aan hun eind en God oordeelde de toenmalige wereld met een watervloed. Onze huidige, langere tijdsspanne van genade, waar we nu al
bijna 2000 jaren in leven, zal ook aan haar eind komen en God zal de wereld opnieuw oordelen. De
tijd van de ALLERGROOTSTE GENADE (de huidige dispensatie van genade) zal gevolgd worden
door een tijd van ALLERGROOTSTE OORDELEN (de tijd van de GROTE VERDRUKKING).
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Is er ooit, of zal er ooit nog een tijd komen zoals die van de grote verdrukking (Mattheüs 24:21)?
“Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal”.
Wij zullen in Hoofdstuk 11 van deze studie (getiteld: “De tijd van VERDRUKKING”) deze verdrukkingsperiode meer van nabij bestuderen.
Het is iets gevaarlijks de genade van God af te wijzen. Het is een heel ernstige zaak wanneer een
mens de Persoon en het werk van Jezus Christus afwijst en Gods vrije gave van redding weigert.
Bent u een zondaar die gered is door genade? Wijst u anderen op de Redder die zo genadig is voor
zondige mensen die niets anders verdienen dan Zijn toorn?
“Licht op de dispensaties”: http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm
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