
Studie 4 - Gods genade

Gods genade ten opzichte van Zijn volk
In Exodus 34 zegt God o.a. dat Hij genadig is. Over deze eigenschap van God gaan 
we in deze studie nadenken. Eerst kijken we naar een bijbelgedeelte waarin deze 
eigenschap van God duidelijk tot uitdrukking komt.

Lees met elkaar Exodus 32:1-14 en 33:1-17.
In dit bijbelgedeelte lees je dat God Israël vergeeft. Israël had kort tevoren Gods Wet 
in ontvangst genomen, maar haastte zich om die te overtreden toen Mozes langer 
wegbleef dan men verwacht had. In 32:7 zie je hoe groot de overtreding is in Gods 
ogen; Hij noemt Israël niet langer ‘Mijn volk’, maar verwijst ernaar met ‘uw volk’ als 
Hij er met Mozes over praat. Vanuit Gods oogpunt heeft Israël het verbond 
verbroken. Hij wil het volk zelfs vernietigen.
De zonde die het volk begaat, is afgoderij. Zij stellen andere goden in Gods plaats, 
waardoor ze de relatie met God verbreken. Dit is iets van alle tijden, zeker als je 
bedenkt dat zelfs een ding als een tv een afgod kan zijn, als je tv-kijken belangrijker 
gaat vinden dan God dienen.

1. Kun je voorbeelden geven van dingen, interesses, mensen, of goden die jouw 
van God af (zouden kunnen) leiden? Hoe ga je daarmee om?

2. Praat met elkaar over deze bijbelgedeelten. Wat valt je op aan Mozes’ rol en 
hoe probeert hij God op andere gedachten te brengen (welke argumenten 
gebruikt hij)? Kun je daar iets van leren voor je eigen gebedsleven?

Gods genade is zo groot, dat Hij zelfs deze zonde wil vergeven. Het was niet de 
eerste keer dat Israël Zijn geduld beproefde; in de woestijn klaagde het volk 
voortdurend (een paar voorbeelden: Exodus 14:10-11; 15:24; 16:3; 17:2). God 
typeert het volk niet voor niets als een ‘hardnekkig volk’ (33:5). Hij had het volk 
echter steeds vergeven, en doet dat nu opnieuw.
Dit betekende echter niet, dat het volk er maar op los kon zondigen; soms ging straf 
vooraf aan de vergeving (zie bijvoorbeeld Numeri 21:4-9 en ook in verband met het 
gelezen bijbelgedeelte: Exodus 32:27-28). 

3. Wat zegt dit over Gods visie op de zonde? 

Gods genade ten opzichte van Zijn kinderen
God toont in het Oude Testament aan genadig te zijn voor Zijn volk. In het Nieuwe 
Testament vertelt Jezus een gelijkenis, waaruit Gods genade voor Zijn kinderen 
blijkt.

Lees met elkaar Mattheüs 18:21-35. 
Deze gelijkenis stelt wat mensen elkaar aandoen, in het perspectief van wat mensen 
God schuldig zijn. De 10.000 talenten in de gelijkenis geven aan dat het om een 
enorme schuld gaat (omgerekend 55 miljoen euro volgens de bijbel met 
kanttekeningen, meer dan wat de rijkste man in Rome in die dagen bezat). Toch 
heeft God ons vergeven; zo groot is Zijn genade!

4. Ben jij je voldoende bewust van Gods kijk op jouw zonden? Wat betekent dit 
voor je gebedsleven?



5. Praat met elkaar over wat je nog meer opvalt aan de gelijkenis. Wat betekent 
het dat de mens als ‘slaaf’ getypeerd wordt in deze gelijkenis?

6. Lees nu Mattheüs 18:1-4. Waarin zijn het kind in dit gedeelte en de slaaf uit 
het vorige gedeelte gelijk?

Maar we moeten niet alleen worden ‘als’ een kind (afhankelijk in plaats van 
hoogmoedig), we moeten (mogen) zelfs echt kind worden; kind van God. Volgens 
Paulus zijn we kinderen van God, wanneer we Jezus aangenomen hebben (Galaten 
4:1-7). Dan zijn we niet langer slaaf van zonde en dood (zie Romeinen 6:20-23). Kind
van God zijn betekent natuurlijk heel veel voor je relatie met God. Onder andere dit: 
dat je als kind afhankelijk bent van je Vader. Daarom kunnen ‘werken der Wet’ ons 
ook niet vrijpleiten volgens Paulus (Galaten 2:15-16).

7. Lees nu Jacobus 2:14-26. Is dit in tegenspraak met Paulus’ opvatting?

De genade van Gods kinderen onderling
De gelijkenis van Mattheüs 18:21-35 wil ons niet alleen leren dat onze schuld voor 
God veel groter is dan onze onderlinge schulden. Het doel van de gelijkenis, is ons 
ertoe aan te zetten elkaar te (willen) vergeven, vanuit de wetenschap dat God onze 
schuld (die veel groter was) heeft vergeven. Ook in het Onze Vader (Mattheüs 6:5-
15) wordt die koppeling gelegd.

8. Met welke van de onderstaande stellingen ben je het (meer) eens en praat 
daarover. (I) het is miskenning van Gods genade, ondankbaarheid, een ander 
niet te vergeven. (II) God vraagt hier het onmogelijke; sommige daden zijn niet
te vergeven.

9. Kun je een voorbeeld geven vanuit je eigen ervaring?

Tevens geeft Jezus aan hoe vaak we een ander moeten vergeven. Volgens Het 
Leven leerden de rabbijnen dat je een ander (zonodig) drie keer moest vergeven. 
Petrus wilde grootmoedig zijn met zijn vraag of je een ander zeven (het volmaakte 
getal) keer moest vergeven. Jezus’ antwoord (zeventig maal zeven maal) wil zoveel 
zeggen als: je moet altijd bereid zijn een ander te vergeven. Dit motiveert Hij 
vervolgens d.m.v. de gelijkenis die we gelezen hebben.

10.Stelling: als je je aan Jezus’ gebod probeert te houden, gaan mensen over je 
heen lopen. Dat kun je dus beter niet doen.

Gebedstip

In het afsluitende gebed kun je danken voor Gods enorme vergevingsgezindheid 
voor jou persoonlijk en bidden om inzicht in je eigen zonden en kracht om ertegen te 
strijden. Je kunt ook bidden om hulp bij het vergeven van mensen die je totnogtoe 
niet (geheel) hebt kunnen vergeven.
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