
Skriflesing: 1 Johannes 1:1-18   God se genade vir jou, moet in jou sigbaar word 

TEks: 1 Joh 1:14,16 

Besprekingsvraag: Wat is genade? 

Preek 

Wat is genade? 

Wanneer is dit wat jy ontvang,  genade? 

Eenvoudig gestel: Genade is verniet, pasella, mahala, 

alhoewel die waarde daarvan nie in rand en sent beteken kan word nie.  

Kom ek probeer verduidelik: 

Ons werk met die konsep van ruilhandel.  Ek moet iets gee om te kan ontvang.   

Ek  moet presteer, geld aanbied of iets te verdien.  

Dit is nié genade nie. 

Genade is nie iets wat jy op een of ander manier kan verdien nie. 

Om te sê: “Iemand verdien genade” is ‘n selfweerspreking. 

Dit is soos om jou eie verassingsvakansie te reel.  Die beplanning en reel van die vakansie 

haal die verassingselement uit.  Dit is en kan nie meer ‘n verassing wees nie. 

Jy kan om genade vra, jy kan daarvoor pleit, 

maar die oomblik wat jy dink jy verdien dit, of behoort dit op grond van jou prestasie te 

ontvang, 

is dit nie meer genade nie. 

Genade kan NIE VERDIEN word nie. 

Hoe dan? 

Genade word gebore uit hopelose ongelykheid. 

As jy dit sou wou verdien sou jy die ekwivalent daarvan moes vind, 

en dit bestaan nie. 

Daar is nie ‘n ekwivalent vir genade nie. 

 

Daar is nie iets wat die ekwivalente waarde het 

wat jy in ruil sou kon aanbied nie 

Dit is nie iets wat met geld gekoop kan word nie 

Daarom die hopelose ongelykheid. 

Jy het geen meriete daarvoor nie. 

Genade is die aanbod van dit wat jy nie verdien nie. 



Eers wanneer jy die konsep snap,  

dat jy op geen manier genade kan verdien nie,  

kan jy genade herken en ontvang vir dit wat dit is. 

Hoe lyk genade in sy suiwerste en oorspronklike vorm? 

Ons teksvers lees: 

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon.  Ons het sy heerlikheid gesien, 

die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid 

(Joh 1:14).  

Johannes wat Jesus se koms moes aankondig roep oor Hom uit: 

Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang (Joh 1:16).  

God is die oorsprong van genade. 

Dit is deel van sy heerlikheid word sigbaar deur sy  genade in Jesus Christus 

Jesus kom om as Middelaar vir die mens in te tree. 

Want die mens is nie instaat om aan die wet te voldoen nie. 

Die wet is ook nie instaat om die mens te red nie. 

Sonder Jesus Christus is ek en jy,  gedoem! 

Jy kan nie self jou vryspraak bewerk nie. 

Jy kan nie punte verdien, of self vir jou sonde betaal nie. 

Dit bring ons by die volgende eienskappe van genade: 

Genade is wonderlik, verfrissend, bevrydend wanneer jy aan die ontvang kant is. 

Ons vier vandag nagmaal, fees, partytjie. 

Hoekom? 

Jesus het in jou en my plek aan die kruis vir ons sondes betaal. 

Hy het jou en my van ons sondeskuld losgekoop. 

Jy is vry!   

Die verhouding tussen jou en God is herstel. 

Jy het rede om opgewonde, bly, fees te vier 

Jy is ‘n nuwe mens 

Deel van God se genade is dat jy ook die Heilige Gees ontvang het 

waardeur jy in die heerlikheid van God deel. 

  Die Gees leer jou wat God van jou verwag. 

  Die Gees leer jou om iets van God se heerliheid  uit te straal… 



Die volgende eienskap van genade is: 

Wanneer genade van jou vereis word is dit dikwels ontstellende en kompeterend. 

Jona is ‘n baie goeie voorbeeld hiervan.   

Hy het nie ‘n oog gehad vir die Assiriers nie.  

Hoogs ontsteld het hy besluit om in die teenoorgestelde rigting te beweeg as waarin die 

Here hom stuur. God se genade aan sy vyande was vir hom te veel… 

In sy gedagtes was daar nie ‘n moontlikheid dat die Here hulle dalk genadig gaan wees nie.   

Die genade waarin hy deel wou hy nie met ander deel nie. (Dalk Jesus as voorbeeld neem)                                                      

 

Wanneer genade korrek aangewend word, is dit dikwels die enigste oplossing. 

God se genade is die enigste manier waardeur ek en jy van ons sonde verlos kon word en 

bly lewe. 

Lees gerus weer Sondag 5&6 van Heidelbergse Katagismus. 

Jy kan nie jou eie saligheid uitwerk nie. ‘n Ander sondige mens kan ook nie vir jou sonde 

instaan nie,  

Jou verlossing is slegs moontlik deur die kruisdood van Jesus Christus. 

Dit is wat die nagmaal ons leer en van verseker… 

Jesus se hele bediening straal van genade. 

Hy veg konsekwent teen godsdiens sonder genade. 

Dink maar aan die vrou wat op owerspel betrap is. 

Sy reaksie was  “laat die een van julle wat ‘n skoon gewete het, die eerste klip gooi” 

Daarna het Jesus aan haar gevra: 

 “Mevrou, waar is hulle?  Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie?  

Niemand nie Here, het sy geantwoord.  Toe sê Jesus “Ek doen dit ook nie.  Gaan 

maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie (Johannes 8:10b-11). 

Genade is nie kontra die waarheid nie. 

Dit water nie die waarheid af nie. 

Dit erken die volle implikasie van die sonde maar verdoem nie. 

Laastens: Genade vind in verhoudings plaas. 

Joh 3:16 leer 

God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in 

Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê (83’ vertl). 



 U sien verhoudings is die plek waar die genade uitgedeel word 

God se verhouding met die mens 

God se verhouding met die wêreld 

Liefde is die basis van die verhoudings 

Wat ‘n genade? 

Sien jy iets van God se heerlikheid daarin raak? 

Kom ons vier nagmaal in verwondering oor God se genade 

(Nagmaalviering) 

Omdat jy dissipel van Jesus is, omdat jy die Gees van God in jou het, 

moet jy weerkaatser wees van God se genade. 

God is jou genadig 

sodat jy die genade aan ander kan uitdeel… 

Mense moet God se genade in jou beleef en ervaar 

Iets van God se heerlikheid word dan in jou sigbaar 

Dit maak die kerk onweerstaanbaar. 

Die kerk was nog altyd op sy aantreklikste wanneer die boodskap van genade sigbaar is. 

Amen   

 

 

 

 

 

 


