“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling
is op het schriftelijke onderwijs.”

Dit is genade
Heeft u ooit van iemand gehoord dat de Wet voor het Oude Testament was en we sinds het kruis onder
de genade vallen? Wat betekent dat eigenlijk? Wat is genade?
Wat betekent genade voor u? Laten we eens enkele verzen uit het Nieuwe Testament bekijken en zien
wat we ontdekken;
1 Corinthiërs 5:1-5
1
Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo'n vorm van hoererij waarvan
zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. 2 En
u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft,
uit uw midden weg te doen? 3 Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de
geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft 4 in de
Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van
onze Heere Jezus Christus, 5 over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest
behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus.
Wow! Er wordt gezegd dat er mensen uit hun midden worden weggedaan en overgegeven aan satan! Klinkt
dat voor u als genade? Het zou zo moeten zijn, we leven toch onder de genade?

Handelingen 5:1-10
En een zekere man, van wie de naam Ananias was, verkocht samen met zijn vrouw Saffira een
eigendom, en hield een deel van de opbrengst achter, ook met medeweten van zijn vrouw, en hij
bracht een bepaald gedeelte en legde dat aan de voeten van de apostelen. En Petrus zei: Ananias,
waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel
achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was,
bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw
beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen
gelogen, maar tegen God. Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En
er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. En de jonge mannen stonden op, legden hem af,
droegen hem naar buiten en begroeven hem. En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur

dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. En Petrus
antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor
zoveel. Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere
te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen
u ook uitdragen. En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest....”
Wow! Ananias en Saffira logen tegen de kerk over het geld dat ze verdienden met de verkoop. Vervolgens
zegt Petrus dat ze niet tegen mensen hebben gelogen maar dat ze tegen de Heilige Geest hebben gelogen,
waarna ze dood neervallen!
Klinkt dat voor u als genade? Het zou zo moeten zijn, we leven toch onder de genade?

Jakobus 5:9
Klaagt niet over elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de Rechter staat voor de
deur.
'Klaagt niet tegen elkaar, opdat u niet veroordeelt wordt”?
Klinkt dat voor u als genade? Het zou zo moeten zijn, we leven toch onder de genade?

Galatians 1:9
Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt
dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!
Vervloekt? Klinkt dat voor u als genade? Het zou zo moeten zijn, we leven toch onder de genade?

Hebreeën 10:26-31
Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn, blijft
er geen offer voor de zonden meer over, maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel
en een vuur dat gretig de vijanden van God wil verteren. Indien iemand de wet van Mozes
terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie
personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal híj verdienen, die de Zoon van God met voeten
heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest
der genade gesmaad heeft? Want wij weten, wie gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het
vergelden! En wederom: De Here zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het, te vallen in de handen
van de levende God!
Wow! Gelovigen die opzettelijk zondigen worden samen met Gods vijanden verteerd?
Klinkt dat voor u als genade? Het zou zo moeten zijn, we leven toch onder de genade?
Wat is genade? Dat is de grote vraag. Misschien kunnen we ons beter afvragen wat genade NIET is.

Judas 4
Want er zijn zekere mensen binnengeslopen – reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven –
goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en
Here, Jezus Christus, verloochenen.
Genade is GEEN vrijbrief om te mogen zondigen of te doen alsof er geen zonde is.

Romeinen 6:1-2
Volgt hieruit dat wij moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Natuurlijk niet!
Hoe zouden wij nog in zonde leven, wij die dood zijn voor de zonde?
We hopen dat u van deze studie heeft genoten, en vergeet niet om alles te toetsen.

Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Sjalom! Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op
www.testeverything.net (Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
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