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Voor alle Afrikaanse vrouwen die mij 
geleerd hebben uit genade te leven.

Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn 
trouw. 
Psalm 103:8 
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Waar denk jij aan bij het 
woord genade? 

Oneindig

Barmhartigheid

Geschenk

vergeving

Gratie

gerechtigheid
Oordeel

Jezus

kwijtschelding

Zonde

Medelijden

Kostbaar

onverdiend

Vrijspraak
................................

................................

................................

................................



Woord vooraf 
‘Wat jij daar in Afrika meemaakt, daar zou je een boek over kunnen 
schrijven,’ zei een goede vriendin tegen mij. Volgens mij zou ik 
zelfs wel een boekenkast vol kunnen schrijven over de zeven jaren 
die wij als gezin doorbrachten in Kenia. De bladzijdes zouden zich 
vullen met momenten variërend van euforie terwijl de kuddes 
olifanten zich verplaatsen aan de voet van de Kilimanjaro, tot 
periodes van wanhoop, waarbij ik de baby van een zojuist overleden 
moeder in mijn handen gedrukt krijg. Dit boekje is bedoeld om de 
essentie van al deze verhalen uit te drukken. Als er een rode draad 
is, dan is het de grootheid van Gods genade! Dan gaat het niet meer 
over mijn ervaringen of verhalen, maar over de eeuwige liefdevolle 
Vader, die uit pure genade zijn Zoon afstaat voor jou en voor mij. 
Deze genade is allesomvattend en reikt verder dan wij ooit kunnen 
beseffen. God geeft genade in overvloed! Genade – is dat niet een 
te groot woord voor een serie als deze? Inderdaad, genade is een 
groot woord en dit boekje zal alleen maar een tipje van de sluier 
kunnen oplichten. Hopelijk smaakt het naar meer! Dit boekje werkt 
drie werkwoorden rondom genade uit: ontvangen, ervaren en delen. 
Daarbij gaat het om de betekenis van Gods genade in jouw en 
mijn leven van alledag. Elk hoofdstuk zal ingeleid worden met een 
persoonlijke ervaring uit Kenia, die het onderwerp op scherp zet. 
Ga mee en laat je inspireren door de uitbundige veelzijdigheid van 
Gods genade!

Tineke de Groot-de Greef
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     Genade als 
      sleutelwoord          

Het is het najaar van 2005 en ons hele huis staat op zijn kop. We zijn 
ons aan het voorbereiden op ons vertrek naar Kenia. De stapel spullen 
voor de opslag en de kringloop wordt steeds groter, terwijl de hoek 
met bagage om mee te nemen alsmaar leger wordt. Wat verzamelt 
een mens toch veel spullen! Achteloos kijk ik mijn knutselmap van de 
kleuterschool door. Heb ik dat allemaal ooit gecreëerd? Mijn oog 
valt op een tekening met twee poppetjes met enorm lange armen en 
bijpassende grote handen. ‘Tineke op het zendingsveld,’ staat erop 
geschreven in het onmiskenbare handschrift van mijn kleuterjuf. Ik 
kijk nog eens goed naar de tekening. Het brengt mij terug naar het 
verlangen dat er al was zo lang ik mij kan heugen, het verlangen om 
ooit ergens anders op de wereld anderen te helpen en het evangelie te 
delen. Heel wat jaren zijn eroverheen gegaan, maar het verlangen is 
gebleven, ook toen het bijna het breekpunt in mijn relatie met Jurjen 
werd. ‘Tineke, we gaan waar God ons wil hebben,’ was zijn wijze ant-
woord, ‘ook als dat hier in Nederland is.’ Ondertussen hadden we ons 
georiënteerd op verschillende landen in de Arabische wereld en we 
kregen het idee dat het leven in zo’n land best bij ons zou kunnen pas-
sen. Geheel onverwacht kwam er een vacature in Kenia, iets wat ons 
in eerste instantie helemaal niet aansprak. Langzamerhand raakten 
we ervan overtuigd: God roept ons op dit moment in ons leven naar 
Kenia. En daar gingen we… 

Ontmoeting met de Heilige
Genade ontvangen begint bij God de Schepper, die de bron is van alle 
genade. Hij roept mensen tot leven. Hij riep ook Jesaja. 
Jesaja ziet God in een visioen. 

Genade ontvangen
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     Genade als 
      sleutelwoord          Lees Jesaja 6:1-8 hardop. Doe je ogen dicht 

en probeer het je voor te stellen. Wanneer je 
in een groep bent, laat dan iemand het bijbel- 
gedeelte voorlezen, terwijl de anderen hun 
ogen dichtdoen om het zich voor te stellen. 
Wat valt je op? 

Dit is een beschrijving van een ontmoeting met de Heilige, met de 
totaal andere, met de God van Israël. Jesaja ontmoet God in zijn 
ontzagwekkende heiligheid. De tempel is te klein, Jesaja’s bevat-
tingsvermogen te beperkt en zelfs de hele aarde is niet groot genoeg 
om zijn majesteit te bevatten. De heiligheid van God is allesomvattend 
en met geen pen te beschrijven. De heilige God ontmoeten, dat is waar 
het in mijn leven steeds om draait. In die ontmoeting met God 
gebeurt er iets, kijk maar naar Jesaja. Hij schreeuwt het uit: 
‘Wee mij.’ Dat hoor je tegenwoordig niemand meer zeggen. In de 
Engelse vertaling staat er: ‘Woe to me, I am ruined’ (NIV). Misschien 
dat dit nog wel het best de toestand van een mens tegenover de heilige 
God typeert: geruïneerd, oftewel een puinhoop. Ik heb er een potje van 
gemaakt. Mijn leven beantwoordt niet aan uw heiligheid. 

Genade als sleutelwoord
Het enige sleutelwoord dat hier past, is genade. De geruïneerde Jesaja 
die niet weet waar hij het zoeken moet, ontvangt van God genade.
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