Onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof

Waarom moet je eigenlijk geloven? Geloof is noodzakelijk om Gods genade te ontvangen.
Onvoorwaardelijke genade vraagt om de voorwaarde van geloof. Dat lijkt tegenstrijdig, maar
dat is het niet. Het is juist de enige mogelijkheid. Gods genade kent geen voorwaarden vooraf,
maar om in die genade te delen moet je wel geloven.
Wat is onvoorwaardelijke genade?
Genade
God geeft zichzelf aan je. In zijn liefde en trouw deelt Hij zijn leven met ons. Het is relatie,
verbond.
Onvoorwaardelijk
Dat God ons zijn liefde geeft heeft niets met ons te maken maar alles met Hem: God is liefde.
Zijn liefde wordt niet opgeroepen door iets in ons, maar komt helemaal en alleen maar voort
uit wie Hij is.
Geloof
Maar als Gods genade is dat Hij zichzelf geeft, dan is geloof relatie. Geloof is geen ding,
geloof is niet een overtuiging aanhangen, geloof is leven in verbondenheid met God. God
verklaart ons zijn liefde, wat doe jij?
Hoop
Echt geloof is blij met de toekomstige erfenis van leven met God. Petrus schrijft: wij leven in
de tijd tussen Gods liefdesverklaring en de daadwerkelijke trouwerij, de bruiloft van het Lam
wanneer Jezus terugkomt. Die echte, heerlijke relatie met God is voor ons nog een erfenis.
Echt geloof ziet vol blijdschap en verlangen uit naar de dag van de bruiloft. Geloof leeft van
hoop.
Geloof in (hoop op) toekomstige genade verandert je leven. Echt geloof is zo blij met het
vooruitzicht van het leven met God, dat het hier wat kan lijden. Het haalt ook de angel uit de
zonde: zonden voegen niets meer aan je leven toe als je weet dat alles wat je met zonden nu
kunt bereiken compleet verbleekt bij wat God je straks zal geven. Zo biedt Gods evangelie
tegenwicht tegen de druk die het dagelijks leven op je geloof legt. Wie elke dag vol vreugde
uitziet naar het moment dat je echt samen met God mag leven, hij of zij zal merken dat het
geloof dieper wordt en meer doorwerkt in de dagelijks praktijk.
Onderzoek daarom die erfenis van God. En zorg ervoor dat je God steeds meer leert kennen.
Geloof leeft van hoop. Die hoop wordt sterker wanneer je weet wat je erfenis inhoudt en
wanneer je God meer vertrouwt. En je gaat meer op God vertrouwen wanneer je Hem beter
kent. Dus lees in je bijbel, bid, heb stille tijd met God, kom naar de kerk. Hier oefenen we het
mens zijn in relatie.

