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HET LEVEN EN HET WERK DIE DE EEUW HEBBEN VERANDERD
Boodschap vier
Het leven dat de eeuw heeft veranderd—genade vinden
Schriftlezing: Gn. 3:15, 21; Heb. 11:4; Gn. 4:26; 5:22-24; Heb. 11:5-7; Gn. 6:8-9, 1-3, 11-12; 1
Kor. 15:10; Heb. 4:16; 11:17; Hnd. 7:2; Gal. 2:16; Rom. 5:17, 21
I. Het hoofddoel van het verslag in Genesis is niet om de val van de mens
te laten zien, maar om te laten zien hoeveel Gods genade kan doen voor
gevallen mensen:
A. Adam en Eva genoten Gods behoudenis door middel van de lammeren, de
huiden en het beloofde Zaad van de vrouw—Gn. 3:15, 21.
B. Abel besefte de ernst van het aanbidden van God op Gods manier van
behoudenis—Heb. 11:4
C. Enos was de eerste die begon met het aanroepen van de naam van Jehova, omdat
hij een kwetsbare, sterfelijke mens was—Gn. 4:26
D. Enoch laat ons een manier zien waarop we aan de dood kunnen ontsnappen en
het getuigenis kunnen verkrijgen van welgevallig zijn voor God, door met God te
wandelen—Gn. 5:22-24; Heb. 11:5-6.
II. Noach erfde alle geestelijke zegeningen van zijn voorvaderen,
waaronder Adam, Abel, Enos en Enoch; hij volgde Enoch in zijn wandel
met God—Gn. 6:9:
A. Doordat Noach genade vond in de ogen van Jehova, weten we dat hij met God
wandelde—vs. 8.
B. Noach kwam uit een godvrezende familie en leerde alle godvrezende dingen van
zijn voorvaderen; daardoor besefte hij dat hij genade nodig had:
1. De generatie van Noach was verdorven en vol geweld en werd zelfs vlees—vs.
3, 11-12.
2. God was bereid om genade te geven aan de gevallen mens, omdat Zijn Geest
in de mens was, klaar om genade te geven aan de hulpbehoevenden—vs. 3.
3. Genade is niet alleen iets dat God geeft, maar het is God Zelf die naar ons
toekomt en dingen voor ons doet—1 Kor. 15:10
4. In Genesis zien we niet dat God veel dingen aan Noach geeft, maar dat God
naar Noach toekomt om met hem te zijn; Gods aanwezigheid was Noachs
sterkte en kracht.
C. Niemand zou zich staande kunnen houden in zo’n generatie, de gevallen natuur
is in ons; we hebben genade nodig om de toestand van het vlees onder ogen te
zien—Heb. 4:16:
1. We moeten vrijmoedig naderen tot de troon van genade en zeggen: “Heer, ik
ben hier, ik heb Uw genade nodig; ik ben hier niet om goede dingen van U te
vragen; ik ben hier om de genade te vinden om in mijn behoefte te voorzien.”
2. “We hebben genade heel hard nodig! We hebben God nodig die naar ons
komt om onze sterkte en alles voor ons te zijn; dit is genade; dit is wat Noach
nodig had en wat wij nu ook nodig hebben; Noach vond het en wij moeten
het ook vinden.”
D. Noach wandelde met God door geloof—Heb. 11:7:
1. Geloof komt niet uit onszelf voort, geloof wordt door God overgedragen in
ons wezen—Hnd. 7:2.
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2. Hoe meer we de troon van God aanraken en hoe meer we de Heer
aanschouwen, hoe meer Hij alles wat Hij is in ons wezen overdraagt en
infuseert; dat element is geloof—Gal. 2:16
E. Omdat Noach in God geloofde werd hij een rechtvaardig persoon,
gerechtvaardigd door God—Heb. 11:7.
III. Gods genade komt vanwege het vlees; genade is God Zelf, wij genieten
Hem en Hij helpt ons de toestand van het vlees onder ogen te zien:
A. Het vlees is de aanwezigheid van de duivel en genade is de aanwezigheid van
God; we hebben de aanwezigheid van God nodig om de aanwezigheid van satan
onder ogen te zien:
1. De teleurstelling van het vlees dwingt ons tot de troon van genade te komen—
Heb. 4:16.
2. Als God het vlees weghaalde, zouden waarschijnlijk weinig van ons wanhopig
zijn om Zijn genade te zoeken.
3. Waar het vlees is, is genade en waar genade is, is de uitstroming van genade:
gerechtigheid—Rom. 5:17.
4. Door de macht van genade, de kracht van genade en het leven van genade
kunnen we juist zijn voor God, met elkaar en zelfs met onszelf—Rom. 5:21.
B. Wij die genade hebben gevonden zijn rechtvaardig; waar het vlees is, is genade,
en waar genade is, wordt gerechtigheid voortgebracht.

