
 
 
“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 vereenvoudigen. Daarom kan het gebeuren dat de tekst in dit 

transcript niet altijd even vlot leest of dat bepaalde teksten vreemd klinken. Ook kunnen er grammaticale fouten voorkomen 

die niet acceptabel zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

Is genade iets nieuws in het Nieuwe Testament? 

Er wordt wel eens gezegd dat er in het Oude Testament (TENACH) geen genade was, en dat genade pas 

kwam met Jezus, van Wie de Hebreeuwse naam Jesjoea is, in het Nieuwe Testament.  Wij wilden 

uitzoeken of genade echt iets nieuws was waar we opeens mee te maken kregen, en of het inderdaad niet 

beschikbaar was voor de mensen in de TENACH. Daarom hebben we in elk boek van de Torah gezocht 

of we iets konden vinden over genade.  

 

Wil je meer weten over wat genade is, bekijk dan onze studies: “De Hebreeuwse Herkomst van Genade” 

en “Genade, Geloof en Gehoorzaamheid”. 

 

 

GENESIS 

 

Genesis 6:5-8 

En de HEERE (JHWH) zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de 

gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Toen kreeg de HEERE 

(JHWH) er berouw over dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het bedroefde Hem in Zijn 

hart. En de HEERE (JHWH) zei: Ik zal de mens, die Ik geschapen heb, van de aardbodem 

verdelgen, van de mens tot het vee, tot de kruipende dieren en tot de vogels in de lucht toe, want 

Ik heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in de ogen van de 

HEERE (JHWH). 

 

Je ziet dat in vers 8 staat dat Noach genade vond in de ogen van JHWH. In Genesis hoofdstuk 6 lezen 

we al over genade van onze Schepper voor degenen die Hem volgen. In feite werd Abraham gezien als 

rechtvaardig, en dat was voor Jesjoea en de “Mozaïsche Wet” was gegeven.   

 

Dit woord wordt gebruikt voor “genade”: 

H2580 – ֵחן (chen) en het betekent genade, gunst, goede wil in de ogen van iemand anders, 

vriendelijkheid en het komt van de wortel voor welwillendheid. 

 

Om eerlijk te zijn gebruikt de Septuaginta dit woord: 

G5485- χάρις (charis) en dat betekent welwillendheid, of een daad of manier van genade. Dodson 

definieert het als ‘genade, gunst, vriendelijkheid – genade, als geschenk of zegen die aan de mensheid is 

gegeven door Jezus Christus” 

http://119ministries.com/hrgrace
http://119ministries.com/gfo


 

Is de definitie van genade in Genesis anders dan die in het Nieuwe Testament? Veranderde JHWH Zijn 

maatstaf? Nee, dat kan niet, want JHWH verandert niet.   

 

Numeri 23:19 

God is geen man, dat Hij liegen zou, 

of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou… 

 

Maleachi 3:6 

Want Ík, de HEERE (JHWH), ben niet veranderd… 

 

Jacobus 1:17 

Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, 

bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. 

 

Dus dat wat in het Oude Testament als genade werd gezien, is hetzelfde wat in het Nieuwe Testament 

als genade geldt. 

 

Noach werd rechtvaardig geacht, hij gehoorzaamde de Allerhoogste; hij was een type en schaduw van 

Jesjoea.   

 

Dus er is al genade in het Oude Testament. Met die genade kwam de redding voor Noach en zijn 

familie; het is een schaduw van wat komen zou. In deze verzen vinden we ook bewijs dat onze 

rechtvaardigheid wordt gebaseerd op onze gehoorzaamheid. We zien dat JHWH degenen redt die Hem 

volgen, Hij koos er in Genesis voor om Zijn mensen te redden. Laten we nu het boek Exodus 

onderzoeken om te zien of er in die tijd genade was. 

 

 

EXODUS 

 

Exodus 33:12-17 

Toen zei Mozes tegen de HEERE (JHWH): Zie, U zegt tegen mij: Laat dit volk verder trekken. 

U echter, U hebt mij niet laten weten wie U met mij meezendt, terwijl U Zelf gezegd hebt: Ik ken 

u bij uw naam, en ook: U hebt genade (H2580 chen)gevonden in Mijn ogen. Nu dan, als ik dan 

genade (H2580 chen) heb gevonden in Uw ogen, maak mij toch Uw weg bekend. Dan zal ik U 

kennen, opdat ik genade (H2580 chen)zal vinden in Uw ogen. En zie aan dat deze natie Uw volk 

is. En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen Hem: 

Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het 

anders bekend worden dat ik genade (H2580 chen)gevonden heb in Uw ogen, ik en Uw volk? Is 

het niet daardoor dat U met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en Uw volk, afgezonderd zijn 

van alle volken die er op de aardbodem zijn.  

 

Toen zei de HEERE (JHWH) tegen Mozes: Ook dit woord dat u spreekt, zal Ik doen, want u hebt 

genade (H 2580 chen) gevonden in Mijn ogen en Ik ken u bij uw naam 

 

Hier in Exodus 33 zien we opnieuw dat Mozes en het volk Israël genade vinden. In vers 16 en 17 wordt 

het woord “genade” gebruikt, en het is hetzelfde Hebreeuwse woord “chen” dat in Genesis 6 werd 

gebruikt voor genade. Het wordt in deze verzen 5 keer gebruikt. En ook in het Grieks wordt hetzelfde 

woord gebruikt om genade aan te duiden. 



 

Mozes kreeg genade van de Schepper; Israël kreeg genade van JHWH toen Hij met hen meeging. Hij 

gaf hun genade omdat Zijn aanwezigheid met hen meeging zoals Hij had gedaan (en bleef doen) toen 

Hij hen uit Egypte leidde naar het land dat Hij voor hen had uitgekozen. De exodus zelf was ook een 

daad van genade; Israël verdiende het niet om te worden vrijgekocht van de slavernij, maar JHWH 

leidde hen uit, waardoor Hij Zijn volk redde. 

 

Tot dusver hebben we genade gezien in Genesis en Exodus. Alleen al vanuit de verzen in Genesis zagen 

we dat genade niet iets nieuws was voor JHWH’s volk. Maar alsof dat nog niet genoeg was, hebben we 

ook in Exodus gelezen over genade. Op dit punt zouden we kunnen stoppen omdat we ons punt hebben 

gemaakt, maar we gaan nog even verder om te zien waar in de Torah nog meer over genade staat.   

 

 

LEVITICUS 

 

Het boek Leviticus gebruikt het woord voor genade of gunst niet voor zover wij konden vinden; dat is 

logisch omdat het boek voornamelijk is geschreven als instructies voor het Levitische priesterschap. 

Maar, we kunnen de genade van de Schepper zien in het offersysteem dat erin wordt beschreven. 

 

Het offersysteem was gegeven zodat er verzoening kon worden gedaan voor onze zonden, zodat wij rein 

konden worden gemaakt voor onze Schepper. Toen het werd gegeven, hadden de mensen een 

levensechte, zichtbare en bewuste ervaring. Ten aanzien van de zondoffers moest de schuldige partij 

persoonlijk een onschuldig dier doden en dat offeren als verzoening voor hen. 

 

Zonder het offersysteem, had Jesjoea later niet onze verzoening kunnen zijn. Er is genade in de lessen 

die we kunnen leren uit het proces van offeren, waardoor wij kunnen zien wat de straf is voor onze 

zonden. JHWH hoefde geen systeem voor ons te maken om verzoening te doen voor onze zonden; Hij 

had gewoon iedereen kunnen doden en ons de eeuwige dood kunnen geven omdat we dat verdienen. Hij 

had geen manier voor verzoening hoeven geven. 

 

Verder naar Numeri. 

 

 

NUMERI 

 

Numeri 21:6-9 

Toen zond de HEERE (JHWH) gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel 

volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij 

hebben tegen de HEERE (JHWH)  en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE (JHWH)  dat Hij de 

slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE (JHWH)  zei tegen 

Mozes: “Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, 

in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt.”  

 

In dit specifieke gedeelte wordt het woord voor genade of gunst niet gebruikt, maar dat betekent niet dat 

het geen daad van genade was. Nadat Israël in Numeri 21 opnieuw ging klagen tegen JHWH, werd het 

volk gestraft met slangen waardoor velen stierven. Maar opnieuw redde JHWH Israël omwille van Zijn 

genade, waardoor Hij Mozes een middel tot redding voor het volk aanreikte. Mozes kreeg de opdracht 

om een slang te maken waar de mensen naar konden kijken. Als ze naar het middel tot redding keken dat 

de Schepper gaf, werden ze gered. Opnieuw zien we hier redding door genade, een type van Jesjoea, het 



ultieme voorbeeld van redding en Gods genade. 

 

Laten we tot slot kijken naar Deuteronomium. 

 

 

DEUTERONOMIUM 

 

Deuteronomium 4:7-8 

Want welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn als de HEERE (JHWH), onze God, bij 

ons is, altijd als wij tot Hem roepen? 8En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige 

verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud? 

 

Deuteronomium 10:15 

Maar alleen voor uw vaderen heeft de HEERE (JHWH) liefde opgevat om hen lief te hebben, en 

Hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen, zoals het heden ten dage nog is. 

 

Deuteronomium 18:15-19 

Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE (JHWH), uw God, voor u 

doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de HEERE (JHWH), 

uw God, bij de Horeb gevraagd hebt, op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei: Ik wil de stem 

van de HEERE (JHWH), mijn God, niet langer horen en dit grote vuur wil ik niet meer zien, 

anders zal ik sterven. Toen zei de HEERE (JHWH) tegen mij: Het is goed wat zij gesproken 

hebben. Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal 

Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. En met 

de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zó zijn: Ík zal 

rekenschap van hem eisen.  

 

Omdat Hij van ons houdt, geeft Hij ons het geschenk van genade. Dat Hij ons de Torah geeft, Zijn 

instructies voor het leven, is ook een voorbeeld van Zijn genade voor ons. Hij wil dat we rechtvaardig 

leven voor Hem als een apart gezet volk, zoals we zijn geroepen. 

 

Het was door Zijn genade dat Hij voortdurend zorgde voor een manier van redding en dat Hij het 

hulpgeroep van Israël beantwoordde. Hij is de almachtige Schepper van alles, Hij had Israël niet hoeven 

kiezen, maar Hij koos Abraham, en door Zijn belofte aan Abraham koos Hij Israël. Hij had niet alles 

voor Israël hoeven doen wat Hij heeft gedaan. De Schepper koos Abraham, Isaak en Jakob; Hij had hen 

en hun nageslacht niet hoeven kiezen, toch koos Hij daarvoor. Hij koos ervoor om deze mensen en hun 

afstammelingen te redden, omwille van Zijn genade. Hij koos er zelfs voor dat het ultieme middel tot 

redding voor de hele wereld door Israël werd voortgebracht, door genade. 

 

We begonnen deze studie met het verlangen onderzoek te doen naar het idee dat bij sommige mensen 

leeft, dat genade iets nieuws was in het Nieuwe Testament. We hebben ontdekt dat genade al bestaat 

sinds het eerste boek van de Bijbel: Genesis. Noach, Mozes, het offersysteem en de bronzen slang waren 

allemaal voorzieningen van God tot redding; dat betekent dat het allemaal typen en schaduwen waren 

van Jesjoea, alles wees op Hem. Hoewel het werk van Messias het ultieme genadegeschenk was, is het 

dezelfde genade die JHWH altijd aan Zijn volk heeft betoond. Hoe het fysiek werd gemanifesteerd is het 

enige wat in de loop der tijd veranderde. 

 

  



Er staan nog veel meer voorbeelden van genade in de Torah, Geschriften en Profeten; we hebben er 

slechts een paar uit de Torah opgesomd. In al deze voorbeelden voorzag JHWH in een manier tot 

redding, door Zijn genade, niets anders. De eerste vier boeken van de Torah bevatten typen en 

schaduwen van Jesjoea, en de Torah bereikt het hoogtepunt in de belofte van de komende Messias in het 

vijfde boek. De komst van Jesjoea is zonder twijfel genade. De Torah, Profeten en Geschriften staan vol 

met archetypes van Jesjoea, middelen tot redding.   

 

Redding komt alleen door genade, door niets anders. Het is nu duidelijk dat genade niet pas in het 

Nieuwe Testament kwam door de menswording van Jesjoea. Het is niet waar, een misleiding of ten 

minste een verkeerde uitleg. Genade is er al vanaf het begin, net zoals de Messias al vanaf het begin van 

de wereld is geslacht (JHWH’s plan tot redding). Je hoeft alleen de Bijbel maar te lezen om het te zien. 

 

We hopen dat je door deze studie bent gezegend. 

 

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

 

Sjalom! Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net 

 

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God. 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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