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Groeien in Geloof: 
Genade, Waarheid en Verlossende Tijd 

 

 
In God komen genade en waarheid samen 
Genade en waarheid  | Johannes 1:14,17 
Jezus brengt ons genade en waarheid.  Hij was vol van genade en vol van 
waarheid.  Genade en waarheid staan niet tegenover elkaar, als een soort 
balans met 50% genade en 50% waarheid.  Hier staan ze naast elkaar, 
complementair, dus 100% genade en 100% waarheid. 
 

Genade 
Wat is genade?| Charis (Grieks) 
Het Griekse woord voor genade is ‘Charis’.  Het is een geschenk of zegen die 
aan de mens wordt gegeven. Ook wel vertaald met gunst, dankbaarheid, 
vriendelijkheid.  Het is iets wat gegeven wordt aan de ander, zonder dat de 
ander er recht op heeft. 
Genade is daarom onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Het wordt gegeven 
zonder voorwaarden, uit liefde (‘agape’ | respect en waardering voor de 
ander), waarbij je de ander accepteert zoals die is.  

God is liefde| 1 Johannes 4:8 

Dit brengt ons bij God zelf.  Zoals de Bijbel zegt is God in wezen liefde, het is 
zijn karakter, zijn identiteit.  Het is God die ons zonder voorwaarden liefheeft 
en accepteert. 
 

Liefde en genade door Jezus| Romeinen 5:8; Galaten 1:6 
God is degene die ons deze liefde en genade geeft door niemand minder dan 
Jezus Christus zelf. 

Genade is relatie| Gods relationele karakter 
Genade is dus het relationele aspect van Gods karakter.  Het is een compleet, 
ononderbroken, onverdiende, accepterende relatie die God heeft met de 
mens.   
Het geeft een gevoel van veiligheid en zekerheid.  Er is geen noodzaak voor 
schaamte en angst.  Je kan geheel jezelf zijn. 
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Acceptatie is hier het tegenovergestelde van gescheiden zijn.  Acceptatie 
beëindigt de situatie van gescheiden van elkaar zijn. 
Vergeving is hier het tegenovergestelde van niet-geliefd zijn. 
Vergeving beëindigt de situatie van niet-geliefd zijn en maakt je weer geliefd. 
 
Genade is de kracht om te herstellen, om mensen weer bij elkaar te brengen in 
een relatie.  God die liefde is, is genade, is acceptatie, is vergeving.  God is een 
God die herstelt.  

 
Waarheid 
Relationeel en structureel| Genade en waarheid 
Daar waar genade het relationele aspect van Gods karakter benadrukt, geeft 
waarheid het structurele aspect van zijn karakter weer.  Gods waarheid leidt 
ons naar dát wat echt en waar is. 
Maar net zoals genade zonder waarheid ongelimiteerd zou zijn, is waarheid 
zonder genade veroordelend.  Als er geen limiet op genade staat kunnen we 
immers ongelimiteerd blijven zondigen. Dat is natuurlijk niet het doel van 
genade.  Zo ook wanneer er waarheid is zonder genade, dan is er geen ruimte 
voor liefde en vergeving.  Iedereen is dan veroordeeld.  Dit is dan het einde van 
de relatie tussen God en de mens. 
Daarom geeft de waarheid structuur aan binnen de relatie die God met de 
mens heeft.   
Structuur zonder relatie is nutteloos, net als een relatie zonder structuur. 
 

Het effect van de zonde| Genesis 3:7-10 

Het effect van de eerste zonde, door Adam en Eva, was dat zij schaamte en 
angst voelden. Dit maakte een einde aan dat gevoel van veiligheid en 
zekerheid, het gevoel dat Adam en Eva zich geheel zichzelf konden voelen in de 
nabijheid van God. 
Zonder genade voelden ze schaamte en angst.  Wanneer God op zoek gaat naar 
de mens, verstopten Adam en Eva zich.  Als God ernaar vraagt, verklaart Adam 
dat hij bang was.  Schaamte en angst ontstonden toen de ware genadevolle en 
waarheidsvolle relatie met God verbroken was.  Ze voelden zich niet meer 
veilig en zeker. 
 

Gods geeft structuur| God geeft de wet als antwoord 
Deze verbroken relatie met God zorgt ervoor dat de mens leeft in angst, 
schaamte en onzekerheid.  Het zorgt voor isolement. 
God geeft als antwoord op deze verbroken relatie en dit isolement, de 
waarheid in de vorm van de wet.  Het is een blauwdruk, een structuur van hoe 
mensen horen te leven.  Het geeft richting, sturing en het geeft de limieten 
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weer.  Binnen een verbroken relatie met God heeft de mens dit nodig, omdat 
het niet natuurlijk van binnenuit komt.   
 

De één zonder de ander 
Wet zonder genade|  vernietigt ons 

Als we kijken wat de Bijbel zegt over de wet zonder genade is het plaatje niet 
fijn.  De wet brengt ons tot zwijgen, brengt boosheid, stimuleert zonde, wekt 
zondige passies op, brengt de dood, stelt ons onder een vloek, houdt ons 
gevangen, scheidt ons van Christus, en oordeelt ons hard. (Romeinen 3:19-20; 
4:15; 5:20; 7:5;7:9-10; Galaten 3:10; 3:24; 5:4; Jakobus 2:10) 
De boodschap van de wet zonder genade is dat je alleen geliefd bent als je je 
aan de waarheid van de wet houdt.  Als je doet wat goed is. 
Waarheid zonder genade of waarheid die boven de relatie wordt gesteld, geeft 
schaamte, angst, boosheid, pijn en vele andere negatieve gevoelens. 
De Bijbel maakt duidelijk dat de wet niet zonder genade behoord te zijn.  De 
richting, begeleiding en structuur die de wet behoord te geven past alleen 
binnen een genadevolle, accepterende, vergevende relatie. 

Genade zonder de wet| niet de bedoeling van God 
Op dezelfde manier is het niet de bedoeling dat de genade bestaat zonder de 
wet.  De Bijbel maakt ook dit heel erg duidelijk.  De vrijheid van de genade is er 
niet om er maar op los te leven.  Het is juist de bedoeling om de werken van 
het vlees aan banden te leggen.  We moeten trachten niet te zondigen ook al 
zijn we niet onder de wet.  We worden gevraagd om het aardse te begraven en 
niet te leven zoals de heidenen dat doen.  We moeten de richting, begeleiding 
en structuur, de discipline van de wet niet negeren.  (Galaten 5:13; 5:19-21; 
Romeinen 6:15-16; Kolossenzen 3:5; 1 Petrus 4:3; Spreuken 13:18) 

Genade en waarheidsamen| Johannes 8:3-11 
Wanneer genade en waarheid samenkomen, wanneer waarheid wordt gebruikt 
binnen de liefdevolle, vergevende relatie, dan wordt het samen zeer krachtig.  
Het nodigt ons uit om uit het isolement te komen dat het bijproduct is van de 
zonde. Dat ervoeren Adam en Eva.  Het geeft heling aan de angst en 
onzekerheid. 
Een voorbeeld vinden we in het verhaal van Jezus en de overspelige vrouw.   
Jezus zag wie de vrouw echt was: een overspelige vrouw, maar Hij accepteerde 
de ware vrouw, met al haar fouten, zondige verlangens en acties.  Dat is de 
genade.  Maar Hij geeft ook richting, structuur en begeleiding.  Hij geeft de 
waarheid voor de toekomst: ga heen en zondig niet meer. 
Wanneer Jezus de genade aanbiedt, biedt Hij ook de waarheid aan.  Het is de 
waarheid van wie we zijn, de waarheid van de wereld om ons heen.  Als we dan 
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reageren met onze ware ‘ik’, de ‘ik’ binnenin ons, dan is ware intimiteit en ware 
relatie mogelijk.   
Echter, intimiteit in een relatie komt altijd wanneer  genade samengaat met 
waarheid. Genade zonder waarheid mist dus de intimiteit van een waardevolle 
diepe relatie.  
Het is binnen die intimiteit dat we echt gekend worden en ook zelf echt 
kennen, zowel onszelf als de ander. Het is binnen die intimiteit dat we ook echt 
geaccepteerd worden en kunnen accepteren. 
Het is dus wanneer beide aspecten samenkomen, acceptatie en begeleiding, 
dat de ware ‘ik’ getrokken wordt in een intieme relatie. 
De genade brengt acceptatie en de waarheid brengt eerlijkheid en openheid in 
de relatie. 

 
De ware ‘ik’ en de valse ‘ik’ 
Binnenste ‘ik’ de ware ‘ik’| vaak in pijn en verborgen 
Iedereen heeft een binnenste ‘ik’.  Deze ‘ik’ is vaak in pijn, verdriet en angst, 
vanwege onze eigen zonde en de pijn en het verdriet die de zonde van anderen 
ons geven. 
Deze binnenste ‘ik’ heeft een grote behoefte om onvoorwaardelijk 
geaccepteerd te worden, maar heeft ook behoefte om richting te krijgen.  
Genade en waarheid. 

De verborgen ‘ik’| de valse ‘ik’ neemt over 
De Bijbel maakt duidelijk dat wanneer we onze eigen ‘ik’ verbergen, de valse 
‘ik’ het overneemt en de ware ‘ik’ verdringt. We willen als het ware niet 
geconfronteerd worden met pijn, verdriet en angst, dus doen we ons anders 
voor. We houden een masker voor, naar onszelf, anderen en God. 
Romeinen 12:2 maakt duidelijk dat we binnen de accepterende en vergevende 
relatie met God een innerlijke verandering nodig hebben. Waardoor we beter 
kunnen zien wat Gods richting is die Hij ons geeft. We worden gevraagd onze 
eigen, ware ‘ik’ in te brengen in de relatie met God, zodat God ons kan 
veranderen.   
Efeziërs 4:20-25 beschrijft de valse ‘ik’ als de vroegere levenswandel, met 
verkeerde begeerten die ons misleiden en ten gronde richten.  Het is een 
leugen die we af moeten leggen. 
Het is zo dat wanneer we de ware ‘ik’ angstig en onzeker is en zicht verbergt, 
de valse ‘ik’ het overneemt en ons de verkeerde kant op leidt.  De ware ‘ik’ 
blijft verborgen, dankzij de methoden en oplossingen van de valse ‘ik’. Ware 
genezing kan niet ontstaan. 
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Ware genezing - verbondenheid| Kolossenzen 2:19 
We kunnen pas echt groeien wanneer we verbonden zijn met anderen.  Met 
God in Jezus Christus en door de heilige Geest met elkaar en met Gods 
gemeente.  Kolossenzen maakt duidelijk dat we allemaal met elkaar verbonden 
zijn door Jezus Christus.  Dit is ook de plek waar ware genezing kan 
plaatsvinden. In liefdevolle, genadige, accepterende, vergevende relaties. 
Relaties vol van genade en vol van waarheid, die ons helpen, sturenen 
begeleiding en richting geven. 

De schuld barrière| moet doorbroken worden 
Genade en waarheid is een helende combinatie omdat die een van de grootste 
barrières doorbreekt en die geestelijke en persoonlijke groei tegenhoudt:  
schuld. 

Wij hebben gezondigd, of anderen hebben tegen ons gezondigd en deze 
situatie heeft als gevolg een tekort aan liefde en/of gehoorzaamheid. Hierdoor 
voelen we schuld en schaamte, want we voldoen niet aan de norm.  Net zoals 
Adam en Eva gaan we onze eigen ‘ik’ dan verstoppen. 

Wanneer we ons verstoppen, dan is het gevolg dat we ook geen hulp kunnen 
krijgen voor onze gevoelens van gebrokenheid en gemis. De eerste 
zaligspreking in Matteüs 5:3 vraagt dat we een gebroken geest nodig hebben 
om te kunnen groeien, om gezegend te kunnen worden. We verbergen deze 
gebroken geest voor onszelf, anderen en God. 

Het is wanneer genade als vergevend en accepterend langskomt, dat deze 
schuldbarrière opgelost kan worden en genezing kan beginnen. 

Het is de kerk, de gemeente, de gemeenschap van God die deze veilige, 
genadige, acceptatievolle omgeving kan en behoord te bieden. Een plek waar 
we allen in Jezus Christus verbonden zijn (Johannes 15 en 17) vol van genade 
en waarheid. 

 
Verlossende tijd, het derde aspect 
God geeft een derde aspect| naast genade en waarheid 
God geeft ons niet alleen genade en waarheid om te groeien, maar ook een 
derde aspect: tijd, verlossende tijd. 
Neem het verhaal van de vijgenboom in Lucas 13:6-9. De gefrustreerde 
eigenaar heeft geen geduld en roept om de boom om te kappen. Dit gebeurt 
vaak wanneer we naar onszelf en naar anderen kijken. We zijn gefrustreerd in 
het falen om goede vruchten voort te brengen. Hierdoor worden we 
depressief, angstig en bang, de slechte vruchten. Vaak kappen we onszelf maar 
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om door dingen te zeggen als ‘ik kan het niet’, etc.  Of we doen dit naar 
anderen. 
Net als de eigenaar van de wijngaard willen we groei, maar veroordelen onszelf 
en anderen om het gebrek aan groei en goede vruchten, zonder de tijd te 
geven om te groeien. Soms is er genade zonder waarheid en soms waarheid 
zonder genade. Allebei met schadelijke gevolgen. 
Maar in de gelijkenis neemt de tuinman de tijd voor groei en stimuleert deze 
door met de waarheid het onkruid, al het verkeerde, weg te werken en met de 
genade van liefde en relaties de grond te bewerken. 
Het kost tijd om te groeien! 

God geeft verlossende tijd| Adam en Eva 
Adam en Eva leefden in Eden en alles was goed, perfect. Ondanks dat ze wisten 
wat goed en kwaad was, zondigden ze omdat ze werden verleid. Dit bracht 
isolatie van God en elkaar, pijn, verdriet, angst, onzekerheid. 
God kon ze niet in Eden,het perfecte paradijs,laten wonen.Dat zou niet 
liefdevol zijn, om de eerste mens met deze pijn en verdriet voor eeuwig te 
laten wonen, in eeuwige pijn. 
Wat doet God, Hij verdrijft ze uit Eden en laat de ingang van het paradijs 
bewaken door een engel met een brandend zwaard. Hij stuurde hen naar een 
plek die we als volgt kunnen beschrijven: Verlossende Tijd. Het is een plek 
waar Hij de effecten van de zonde teniet kon doen. Een plek waar Hij zijn 
schepsels kan verlossen en ze zo terug te brengen naar de eeuwigheid die heilig 
is en zonder zonde. 

Een inkijk in God plan| Genesis 3:15 
God belooft een Verlosser die satan zal overwinnen. God heeft een zieke 
patiënt en die moet geopereerd worden. Hij pompt leven-gevend bloed van 
genade en waarheid in onze aderen. Maar we weten niet hoelang deze 
operatie gaat duren. 

 
Toepassen van genade, waarheid en verlossende tijd 
Maak goed gebruik van de tijd| Efeziërs 5:16-16 

Het lijkt soms lang te duren voordat de volledige verlossing er is en al het 
kwaad en dood opgelost zijn (Openbaring 20). Maar in de tussentijd is onze 
vraag niet zozeer hoelang het duurt, maar of wij de tijd goed gebruiken voor 
onze genezing en de genezing van anderen. 

Wij zijn ongeduldig| 2 Petrus 3:9 
We willen graag snelle oplossingen.  We willen te snel, we willen een instant 
fix, maar de Bijbel en de natuur leren ons dat groeien tijd kost. 
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Psalm 1 beschrijft een boom die vrucht geeft in de verschillende seizoenen.  
Prediker 3:2-8 legt uit dat er voor alles een tijd is.   
Paulus legt uit in 1 Korintiërs 3:2 dat wij zijn als baby’s die opgroeien. 
Jezus’ werk hier op aarde had een plan, een tijdsplan. In Johannes 7:3,6 zien we 
dat Jezus onder druk gezet wordt om naar Judea te gaan. Hij geeft aan dat God 
een groter plan heeft, een reddend plan en dat Hij dat tijdspad volgt. 
In Marcus 8:33 wil Petrus dat plan verstoren en bestraft Hij hem met de 
woorden ‘Ga weg achter mij satan’. Redding is een proces! 
Hebreeën 5:8-9 beschrijft het proces van Jezus. Hij leerde gehoorzaamheid en 
volmaaktheid. Dit is groei en een voorbeeld voor ons allen. 
Of de verzoeking in de woestijn, waar de duivel ons verleidde met snelle 
oplossingen (Lucas 4). Jezus maakt het duidelijk dat groei een proces is dat 
door God ontwikkeld is. 
Of denk aan de wijsheid van Salomo in Spreuken 28:20. Snelle bevrediging kost 
veel. 
De gelijkenis van de zaaier laat hetzelfde zien. Zaad dat snel opkomt, maar niet 
goed wortelt, vergaat (Matteüs 13:5-6). 

Groeien kost tijd|  
Groeien zonder de tijd te nemen is het zelfde als nu de vruchten te willen 
plukken, maar er later toch voor moeten betalen. Spirituele groei, mentale en 
emotionele groei kost tijd. 

 
Goed tijd en slechte tijd 
Goede tijd| tijd samen met genade en waarheid 
Er is dus goede tijd en slechte tijd. Slechte tijd is wanneer we het allemaal nu 
willen en geen tijd nemen voor het groeiproces. Het is alsof God de mens als 
zieke patiënt niet opereert en maar snel een pleister op de wond plakt.   
Goede tijd is wanneer Hij tijd neemt om de genade en waarheid samen het 
werk te laten doen en zo de mens geneest van binnenuit. 
Spirituele groei neemt tijd en vaak gebeurt een transformatie zonder dat de 
persoon begrijpt of ziet hoe dat gebeurt. 
Marcus 4:26-29 vertelt de gelijkenis van Jezus waarbij de boer het zaad zaait 
dat groeit zonder dat de man weet hoe. 
Groei kan niet geforceerd worden. Het kan niet afgedwongen worden. Het kan 
alleen gestimuleerd worden door genade en waarheid toe te voegen. God 
produceert dan de groei en de vruchten. 
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Slechte tijd| tijd samen met genade en waarheid 
Er is dus goede tijd en slechte tijd. Denk maar aan het verhaal van de talenten 
in Matteüs 25:26-27. Door de talenten te verstoppen en ze te onttrekken aan 
de genade en waarheid, kan er geen groei tot stand komen. 
Wanneer we onszelf onttrekken aan de genade en waarheid kan groei 
stagneren. Efeziërs 5:13-14 laat zien dat het nodig is om alles wat verkeerd is in 
ons leven,aan het licht te brengen. Zo kan het worden gezien en genezen. We 
zullen ons dus open moeten stellen voor de genade en waarheid om te kunnen 
genezen. Dit is de goede verlossende tijd. 
God geeft ons daarvoor de families en gemeente (Psalm 68:5-6) waarin we 
deze groei kunnen meemaken. 

 
Alles komt samen 
Tijd, genade en waarheid| komen samen 
Wanneer alle drie aspecten samenkomen, kan voor het eerst de ware ‘ik’ 
geliefd en geaccepteerd worden. Door oefening en ervaringen kunnen we 
groeien naar het beeld van God (Genesis 1:26). 
Jakobus 1:2-4 spreekt over verzoekingen en beproevingen die het geloof 
volharding geven, zodat we volwassen mogen worden in het geloof. 
Zo is er net als er goede tijd en slechte tijd is, ook goede volharding en slechte 
volharding. De vraag is dan: is de ware ‘ik’ aan het groeien of is het de valse ‘ik’ 
die gewoon pijn doorstaat? 
Ware groei kijkt naar het heden en een betere toekomst. Het focust op de 
verandering. Net als bij Petrus in Lucas 22:31-34. Jezus spreekt over de 
verloochening, maar geeft ook de groei aan en het resultaat.  

In het kort| genade, waarheid en tijd 
Ware groei heeft vele aspecten. Het kijkt naar de noodzaak van de ontwikkeling 
van het ware ‘ik’, de genade in de relaties en de waarheid van Gods wil en wet.  
Daarnaast kost het tijd om te groeien en deze aspecten te laten groeien tot 
volwassenheid. 
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