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INTRODUCTIE

Een van de spannendste dingen van een leven in 
deze tijd is voor mij te zien hoe de Heer overal ter 
wereld het evangelie van genade herstelt. Het was 
gewoon ongeloofl ijk om deel uit te mogen maken 
van de genaderevolutie die de hele wereld overging 
en op duizenden impact had. Ik kan niet zeggen hoe 
diep het mij raakt, telkens als ik hoor hoe gelovigen 
overal vandaan vertellen over de ommekeer in hun 
afb rokkelende huwelijken, gebroken gezondheid en 
wanhopige omstandigheden, omdat ze het evangelie 
hoorden en onze prachtige Here Jezus en Zijn liefde 
voor hen ontmoetten.

En toch zijn er vragen binnengekomen; zelfs toen 
het ware evangelie – het evangelie zoals de apostel 
Paulus predikte – naar buiten kwam, gebeurde dat 
al. Van nieuwe gelovigen, zij die net het ware evan-
gelie hebben gehoord en heel graag meer over gena-
de willen leren, tot gelovigen die het ware evangelie 
nooit hebben gehoord, maar ervoor gewaarschuwd 
werden dat genade een ‘gevaarlijke leer’ is die ze uit 
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de weg moeten gaan. Velen zoeken antwoorden op 
de vraag wat het werkelijk betekent onder genade te 
leven. Ook maken velen zich er zorgen over dat le-
ven onder genade een losbandige levensstijl is, ter-
wijl niets minder waar is. 

Omdat een ontmoeting met de mooie persoon 
van onze Here Jezus Christus zo glorieus is, zo be-
vrijdend en zo krachtig kostbare levens verandert, 
heeft  de vijand veel geschillen en misvattingen over 
het evangelie van genade opgeworpen. Hierdoor 
werden veel mensen bang voor genade en dat hield 
hen af van wat ze juist nodig hebben om dicht bij 
God te komen en een zegevierend, God-verheerlij-
kend leven te leiden. 

Echter, genade is niet een gevaarlijke doctrine die 
een vrijbrief is tot zonde, wat sommigen wel bewe-
ren. Mijn vriend, als je vragen hebt over genade of 
als je geliefden of vrienden je met zulke vragen heb-
ben benaderd, dan is het mijn gebed dat dit boek zal 
onthullen wat ware genade werkelijk is, waar er fou-
ten zijn binnengeslopen en hoe de persoon van Jezus 
en Zijn genade de kracht van God is voor jouw red-
ding op elk gebied in je leven. En als jij persoonlijk 
beïnvloed bent door de prediking van het evangelie 
via deze bediening, dan bid ik dat dit boek een prak-
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tisch hulpmiddel voor je zal zijn om het glorieuze 
evangelie te delen met familie en vrienden die deze 
boodschap moeten horen.

Ik hoop dat de volgende pagina’s iedereen zullen 
helpen, vooral voorgangers, predikanten en leiders 
in de kerk, authentieke genade en pseudo-genade 
van elkaar te onderscheiden. Ik wil je aanmoedigen 
om in je hart een onverzettelijk, rotsvast en onwan-
kelbaar fundament te leggen in het ware evangelie, 
want dat alleen is de kracht om een overwinnend 
leven te leiden en blijvende doorbraken te ervaren.

Mijn vriend, laten we ons niet van het genade-
evangelie afk eren vanwege geruchten, valse lerin-
gen, geschillen en een kleine minderheid die door 
hun manier van leven een verkeerde indruk geven 
van het evangelie. Het evangelie van genade is het 
antwoord op het verslaan van zonde in ons leven, in 
de kerk en in de wereld waar we in leven. 
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WAT
JIJ GELOOFT,
MAAKT ALLE
VERSCHIL

W
e leven in spannende tijden. Onze Here Jezus 
herstelt werkelijk het evangelie van genade dat 

eerst aan de apostel Paulus was gegeven. Het afgelo-
pen decennium had ik het grote voorrecht dat er bij 
het kantoor van onze bediening een stroom verslagen 
en getuigenissen vol dank binnenkwam van dierbare 
mensen, die vrij zijn geworden van allerlei verslavin-
gen, waaronder roken, drugs, alcohol en vooral porno-
grafi e. Naast het feit dat ze bevrijd zijn van het zware 
juk van schuld en veroordeling, zijn levens, huwelijken 
en families werkelijk veranderd en leven deze mensen 
tot eer van Jezus door de kracht van Zijn verbazing-
wekkende genade. Genade is geen beweging, leerstel-
ling of studieonderwerp. Het gaat allemaal om een 
persoon. Zijn naam is Jezus. Wat iemand gelooft  over 
onze Heer en Verlosser, Jezus Christus, en wat Hij aan 
het kruis heeft  gedaan, maakt alle verschil. 
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REGEREN OVER DE ZONDE DOOR GENADE 

Als we de genade van God willen begrijpen, is het 
essentieel dat we het verschil kennen tussen het 
oude verbond van de wet en het nieuwe verbond 
van genade. Johannes 1:17 vertelt ons: ‘Want de wet 
is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn 
er door Jezus Christus gekomen.’ 

De wet werd gegeven door een dienaar; genade 
en waarheid kwamen door de Zoon. De wet spreekt 
over wat de mens zou moeten zijn; genade openbaart 
wie God is. ‘De letter doodt, maar de Geest maakt le-
vend’ (2 Korintiërs 3:6). Onder de wet eist God ge-
rechtigheid van een zondig mens dat uit zichzelf 
niets kan. Maar onder genade biedt God gerechtig-
heid als een geschenk. Iedereen die in Jezus gelooft  
en Hem als hun Heer en Verlosser erkent, staat on-
der het nieuwe verbond van genade. 

Toch leven veel gelovigen vandaag de dag nog 
steeds in verwarring. Ze halen wet en genade he-
lemaal door elkaar door zich in hun christelijke le-
venswandel te houden aan sommige aspecten van de 
wet en sommige aspecten van genade. Zo blijven ze 
het onderspit delven, in plaats van te regeren over de 
macht van de zonde door de overvloed aan genade 
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en de gave van gerechtigheid. Romeinen 5:17 vertelt 
ons duidelijk dat ‘zij die de overvloed van de genade 
en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het 
leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus’. 
Als we in het leven regeren, regeren we over zonde, 
verslavingen en alle vormen van kwaad. 

Gelukkig herstelt onze Heer Jezus de zuiverheid 
van het evangelie van genade vandaag de dag en 
vinden velen bevrijding van langdurige verslaving 
en andere gebondenheid. Zij vertellen met grote 
vreugde hoe de Heer hen op bovennatuurlijke wijze 
heeft  bevrijd na tientallen jaren van drugsgebruik en 
seksuele verslaving, frequente paniekaanvallen en 
zelfs langdurige klinische depressie. Anderen schrij-
ven vol dankbaarheid, omdat Hij hun huwelijk en de 
relatie met hun vervreemde kinderen heeft  hersteld 
en hun lichaam heeft  genezen toen artsen geen hoop 
gaven. Eén gemeenschappelijke noemer bracht deze 
mensen van nederlaag naar overwinning, van af-
braak naar doorbraak: Ze hadden allemaal een ont-
moeting met onze Heer Jezus en kregen een open-
baring van Zijn verbazingwekkende genade.
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VERTEKEND BEELD BIJ HET HERSTEL 
VAN GODS WAARHEID

Desalniettemin is het belangrijk dat we ons realise-
ren dat, zoals bij elk herstel van Gods waarheden in 
de kerkgeschiedenis, er ook nu een vertekend beeld 
kan zijn ontstaan in het herstel van de waarheid over 
genade. Er zijn veel misverstanden, onnauwkeurig-
heden en nabootsingen van het echte werk van ge-
nade dat God doet in Zijn kerk en in het leven van 
mensen. Het is ook jammer dat een klein aantal de 
waarheid van Gods verbazingwekkende genade ver-
keerd voorstelt door ‘genade’ te gebruiken als ex-
cuus om een losbandig leven te leiden, wat duidelijk 
in strijd is met Gods Woord. Het is essentieel dat we 
onze conclusies over Gods genade niet baseren op de 
enkelingen die het op oneigenlijke manier gebrui-
ken, maar zelf Gods Woord bestuderen om te begrij-
pen wat het oorspronkelijke, onvervalste evangelie 
van de genade werkelijk is.

Onze verantwoordelijkheid als gelovigen en 
voorgangers aan wie het evangelie is toevertrouwd, 
is niet om ons af te keren van de waarheid van Gods 
genade, maar om gehoor te geven aan het advies 
dat de apostel Paulus aan Timotheüs gaf. Hij in-
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strueerde zijn jonge protégé om gesterkt te worden 
‘in de genade die in Christus Jezus is ’en zich te beij-
veren ‘om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als 
een arbeider die zich niet hoeft  te schamen en die het 
Woord van de waarheid recht snijdt’ (2 Timotheüs 
2:1,2; Timotheüs 2:15). 

Het is juist om deze reden dat ik in dit boek en-
kele van de meest voorkomende, onnauwkeurige en 
pseudo-leringen over genade bespreek, die de over-
hand hebben gekregen en sommigen op een dwaal-
spoor hebben geleid. Door deze valse en pseudo-ge-
nadedoctrines hebben zich ook sommige voorgan-
gers en dienaren van het evangelie van genade af-
gekeerd. Dit is heel erg jammer en mijn gebed is dat 
voorgangers en kerkleiders over de hele wereld voor 
zichzelf een nauwkeurige openbaring en juist begrip 
zullen ontvangen van het goede nieuws dat levens 
verandert en kostbare mensen in een intieme relatie 
met onze Heiland brengt. Ik bid dat we als door God 
geroepen herders over Zijn kudde niet oordelen op 
grond van onvolledige geluiden en geruchten, maar 
grondig zullen onderzoeken wat elke genadepre-
diker eigenlijk onderwijst en dit zorgvuldig zullen 
controleren met de Schrift . 
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GEZONDHEID EN HEELHEID DOOR HET 
HEILIG AVONDMAAL

Misvattingen over het Heilig Avondmaal hebben veel 
christenen beroofd van een belangrijk door God gege-
ven kanaal voor genezing en gezondheid. Dit boekje legt 
de betekenis uit van de elementen van het Avondmaal: 
Jezus’ bloed voor vergeving van zonden en zijn Lichaam 
voor onze gezondheid. 
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STOP MET NEGATIEVE GEDACHTEN

Vind hoop en kracht en bevrijd je van verlammende de-
pressies, suïcidale gedachten en moedeloosheid. Je bent 
niet alleen en hulpeloos. Je hebt een Redder die naar je 
toe komt in je nood. God houdt van je en zorgt voor je. 
Geef niet op. Ervaar hoe hij voor je vecht en wint! 
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