De kostbare genade
Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. Heden ten dage gaat onze strjd om de
kostbare genade.
Goedkope genade betekent genade als te grabbel gegooide waar; vergeving, troost, sacrament,
alles te grabbel gegooid; genade als onuitputtelijke voorraadkamer der kerk, waaruit met
lichtvaardige hand gedachteloos wordt uitgestort; genade zonder prijs; genade die niets kost.
Eigenlijk zou dat toch het wezen van de genade zijn, dat de rekening van tevoren eens en voor
altijd vereffend is. Op deze betaalde rekening kan men alles voor niets krijgen. Oneindig groot
zijn de gemaakte kosten - oneindig groot daarom ook de mogelijkheden van het gebruik en de
verkwisting. Wat zou ook genade zijn, die geen goedkope genade is?
Goedkope genade betekent genade als leer, als principe, als systeem. Het betekent vergeving
van zonden als algemene waarheid, liefde van God als christelijk godsidee. Wie daar ja op
zegt, heeft reeds vergeving van zijn zonden. De kerk van deze genadeleer is door die leer reeds
de genade deelachtig. In deze kerk vindt de wereld goedkope bedekking van haar zonden,
waarover ze geen berouw heeft en waarvan ze helemaal niet vrij wenst te worden. Goedkope
genade is daarom loochening van het levende woord van God, loochening van het levende
woord van God, loochening van de menswording van het woord van God.
Goedkope genade betekent rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar. Omdat de
genade toch alles alleen doet, daarom kan alles bij het oude blijven. ‘Al ons doen is toch
tevergeefs. De wereld blijft de wereld en wij blijven zondaars, ook al leeft men nog zo goed´
……
De christen moet dus niet navolgen, maar zich troosten met de genade! Dat is goedkope
genade als rechtvaardigng van de zonde, maar niet als rechtvaardiging van de boetvaardige
zondaar, die de zonde nalaat en zich bekeert; geen vergeving van de zonde, die zich van de
zonde afkeert.
Goedkope genade is genade die wij voor ons zelf hebben. Goedkope genade is de prediking
van de vergeving zonder verootmoediging; doop zonder de tucht van de gemeente; avondmaal
zonder belijdenis van zonden; absolutie zonder persoonlijke biecht. Goedkope genade is
genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende mensgeworden
Jezus Christus.
Kostbare genade is de verborgen schat in de akker, ter wille waarvan de mens heengaat en met
vreugde alles verkoopt wat hij had; de kostbare parel, ter wille waarvan de koopman al zijn
goederen prijsgeeft; de koningsheerschappij van Christus, ter wille waarvan de mens zich het
oog dat hem ergert, uitrukt; de roepstem van Jezus Christus, waarop de discipel zijn netten
verlaat en navolgt.
Kostbare genade is het evangelie, dat altijd weer moet worden gezocht, de gave waarom moet
worden gebeden, de deur waarop moet worden aangeklopt.
Kostbaar is zij omdat zij oproept tot navolging; genade is zij, omdat zij oproept tot de
navolging van Christus; kostbaar is ze, omdat ze de mens het leven kost; genade is zij, omdat
ze hem pas zo het leven schenkt; kostbaar is ze, omdat ze de zonde verdoemt; genade, omdat
ze de zondaar rechtvaardigt. Kostbaar is de genade bovenal daarom, omdat ze God veel heeft
gekost, het leven van zijn Zoon - ‘Gij zijt duur gekocht’ – en omdat voor ons niet goedkoop
kan zijn wat voor God duur is. Genade is zij voor alles daarom, omdat God zijn Zoon niet te
kostbaar achtte voor ons leven, maar Hem overgaf voor ons. Kostbare genade is menswording
van God.
Kostbare genade is genade als het heiligdom van God, dat tegen de wereld moet worden
beschermd; het heilige dat niet voor de honden geworpen mag worden. Kostbaar is de genade,
omdat ze de mens dwingt onder het juk van de navolging van Jezus Christus; genade is het,
dat Jezus zegt: ‘Mijn juk is zacht en mijn last is licht.’
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