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Ik draag dit boek op aan eenieder die gebukt gaat  
onder de last van zonde, schuld, schaamte, aanklacht  

en veroordeling. Gods genade is er ook voor jou!  
En die genade is krachtiger dan al je mislukkingen, 

tekortkomingen, teleurstellingen en zonden bij elkaar. 
Gods hart loopt over van liefde en goedheid,  

en ik bid dat je door het lezen van dit boek door zijn  
buitensporige genade geraakt en 

gegrepen zult worden. 



Aanbevelingen

Met Buitensporige genade heb je – denk ik – het mooiste boek 
in handen dat Jan tot nu toe geschreven heeft. Gods buiten- 
sporige genade zal je al je twijfels over God en jezelf uit handen 
nemen. Lees en ontdek hoe kostbaar en geliefd je bent in de 
ogen van de God die hemel en aarde heeft bewogen om jouw 
hart te kunnen winnen.

 − Wilkin van der Kamp
  Oprichter en directeur Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn 

Wat ben ik blij met een goed boek over Gods genade. Jan laat 
je de verhalen van Jezus bekijken door de bril van Gods buiten- 
sporige genade. Elk hoofdstuk is weer een nieuwe lading  
goedheid van God. Heerlijk! Ga lekker zitten, pak een kop 
koffie en geniet van Gods diepe genade. Je zult nooit meer 
hetzelfde zijn!

 − Martin Koornstra
  Directeur Stichting Royal Mission



Tijdens het lezen van Buitensporige genade voelde ik Gods 
onvoorwaardelijke liefde als een rijke rivier tot mij stromen. 
Lees het boek zo vaak als je nodig hebt om te beseffen dat 
Gods buitensporige genade ook voor jou is en laat je deze 
waarheid nooit meer afpakken! 

 − David de Vos
  Oprichter en directeur Stichting Go and Tell



Inleiding

C.S. Lewis, de bekende schrijver van de Narnia-boeken, heeft 
eens de volgende uitspraak gedaan: ‘God is good and terrifying 
at the same time.’ (God is goed en angstaanjagend tegelijk.)

Lewis beschrijft hier een paradox, een schijnbare tegen-
stelling. God is vriendelijk en liefdevol, maar Hij is ook opper-
machtig en ontzagwekkend. Die omschrijvingen lijken elkaar 
tegen te spreken, maar toch zijn ze beide waar. 

Het christendom is juist zo uniek omdat de volkomen 
heilige God tegelijkertijd volkomen liefdevol is. God is vol-
maakt en ver boven ons verheven, zijn heiligheid schept een 
oneindige afstand tussen God en de mens. Maar omdat Hij 
in de persoon van Jezus bereid was naar ons toe te komen, is 
Hij door zijn liefde ook oneindig dicht bij ons. Terwijl Gods 
heiligheid ons soms doet huiveren van ontzag, is Gods liefde 
datgene wat Hem zo ongelofelijk aantrekkelijk maakt.

Gods liefde roept reacties bij ons op als: vertrouwen, 
toewijding, liefde, dankbaarheid, blijdschap, geborgenheid, 
verlangen naar contact met Hem. 

Gods heiligheid roept reacties bij ons op als: ontzag, respect, 
eerbied, bewondering, gehoorzaamheid. God heeft er recht 
op om alle eer te ontvangen. 



God staat als Schepper boven zijn schepping. God is anders en 
groter dan al het andere. God is van een hogere orde, Hij komt 
als het ware uit een andere wereld. ‘God is heilig, niemand is 
met God te vergelijken’ (Ex. 15:11).

Dit boek gaat over Gods genade, zonder dat ik daarmee af 
wil doen aan Gods heiligheid. Maar ik wil in dit boek focussen 
op de genade, omdat het zo wezenlijk is voor het christelijk 
geloof. We beseffen denk ik nog niet half hoe buitensporig 
groot de genade is die God voor ons heeft en ik hoop dat dit 
boek je de ogen daarvoor opent. 

Gods genade is: eindeloos, grensdoorbrekend, indruk-
wekkend, overweldigend, onuitsprekelijk, ondoorgrondelijk,  
onmetelijk, onvoorwaardelijk, onnavolgbaar, onvoorstelbaar 
en onuitputtelijk!
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Gods genade is uniek

Het is zaterdag en Ewout is al vroeg opgestaan. Omdat het 
een mooie lentedag is besluit hij om buiten op de veranda te 
ontbijten. Zijn huis wordt aan alle zijden omringd door een 
zonnige tuin met gazon, fruitbomen, bloemenperken, twee 
terrassen en een speelveld voor de kinderen. Zijn pronkstuk, 
midden in de tuin, is een prachtige, exotische vijver, waarin 
koikarpers, zonnebaarzen, sluierstaarten en andere bijzondere 
vissen zwemmen. De tuin is omheind door een met de hand 
gemaakte schutting van wilgentenen. Die heeft hij kortgeleden 
laten plaatsen door een gerenommeerd hoveniersbedrijf. 

Ewout geniet intens van het uitzicht en de stilte, die alleen 
wordt doorbroken door het vrolijke gezang van vogels. Terwijl 
hij een slok van zijn cappuccino neemt, wordt hij plotseling 
opgeschrikt door een enorme dreun. Tot zijn verbijstering ziet 
hij een grote Toyota fourwheeldrive door zijn wilgentenen-
schutting komen. De auto rijdt zijn tuin in, verplettert nog 
wat jonge boompjes en belandt uiteindelijk in de vijver. 

Diep geschrokken rent Ewout naar de auto. Achter het 
stuur zit de zestienjarige buurjongen. Zijn ouders zijn een 
weekendje naar Rome en Floris-Jan zag zijn kans schoon om 
een ritje te maken met de auto. Dat had hij altijd al gewild! 

HOOFDSTUK 1
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Hij had meteen maar flink gas gegeven, maar onderschatte 
de kracht van de fourwheeldrive, waardoor hij de macht 
over het stuur verloor. En nu is hij dus met auto en al in 
de vijver van buurman Ewout beland. Floris-Jan is flink 
geschrokken en met tranen in zijn ogen stamelt hij dat het 
hem vreselijk spijt. Ewout ziet al snel dat de schade aan 
zowel de auto als de tuin aanzienlijk is. Wat nu? Ewout kan 
kiezen uit drie opties. 

In de eerste plaats kan hij ervoor kiezen om Floris-Jan 
rechtvaardig te behandelen. Een rechtvaardige behandeling 
houdt in dat iemand gestraft wordt voor datgene wat hij 
verkeerd gedaan heeft. Met andere woorden: je krijgt wat 
je verdient. Voor Floris-Jan zou dat betekenen dat Ewout 
de politie belt. En omdat hij nog geen rijbewijs heeft, zou 
hij dan een stevige bekeuring krijgen. Daarnaast zou Ewout 
de ouders van Floris-Jan inlichten over het gebeuren. De 
schade moet natuurlijk wel betaald worden! Als Ewout dit 
zou doen, zou hij geen slecht persoon zijn, want hij handelt 
volkomen rechtvaardig. 

Een tweede optie is dat Ewout ervoor kiest om barm-
hartig voor Floris-Jan te zijn. Barmhartig zijn houdt in dat 
je iemand niet de volledige straf geeft die hij eigenlijk wel 
verdiend heeft. Je toont medelijden, je strijkt met je hand 
over je hart. In het geval van Floris-Jan zou dit betekenen 
dat Ewout zegt: ‘Ik zal niet de politie bellen, dat scheelt 
je een flinke boete, maar ik licht wel je ouders in, want de 
enorme schade die jij aangericht hebt zal wel betaald moeten 
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worden.’ Floris-Jan zou in dit geval heel dankbaar moeten 
zijn, want hij komt er nog goed van af. 

Maar Ewout kan er ook voor kiezen om Floris-Jan genadevol 
te behandelen. Genade gaat verder dan barmhartigheid: 
je doet iets goeds voor iemand die dat totaal niet verdiend 
heeft. Je verleent een onverdiende gunst. Ewout zou in dat 
geval tegen Floris-Jan zeggen: ‘Je hebt er een geweldige 
puinhoop van gemaakt, jongen! Door jouw roekeloze daad 
zijn mijn tuin en de auto van je ouders zwaar beschadigd. 
Dat gaat flink wat kosten. Maar ik weet het goedgemaakt. 
Ik zal de politie niet bellen en ook je ouders niet inlichten. 
De schade aan de tuin neem ik voor mijn rekening en ik bel 
zo meteen een vriend van me die een garage heeft. Hij zal 
ervoor zorgen dat de auto van je ouders morgenavond weer 
zonder schade voor de deur staat. Ook die kosten betaal ik. 
Wat zou je ervan vinden om zo dadelijk met mij naar een 
strandpaviljoen te rijden? Ik wil je graag trakteren op een 
heerlijk stuk vruchtentaart met slagroom om van de schrik 
te bekomen.’1

Zo’n reactie zou natuurlijk absurd zijn. Dat doet toch  
niemand! Inderdaad, wij zouden eerder kiezen voor een recht- 
vaardige behandeling of op zijn best voor barmhartigheid. 
Maar hoe onwaarschijnlijk de derde reactie ook lijkt, dit 
geeft exact aan hoe bijzonder Gods genade voor ons is. 

We maken er allemaal wel eens een puinhoop van en 
doen soms dingen waarvan we weten dat ze verkeerd zijn. 
In vergelijking met mensen die roofovervallen plegen of 
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kinderen mishandelen, denken we misschien dat het met 
ons nog wel meevalt. Maar als wij onszelf vergelijken met 
Jezus Christus, blijkt hoezeer we tekortschieten. Getoetst aan 
Gods norm, leeft ieder van ons ver onder de maat. Niemand 
leidt een volmaakt leven. Iedereen maakt fouten. Door ons 
gedrag hebben we onszelf en anderen schade berokkend. 
Wij zijn allemaal schuldig en verdienen straf.

Maar God behandelt ons niet rechtvaardig. Hij geeft ons 
niet wat we verdienen. Als God dat zou doen, zouden we 
allemaal weggevaagd worden, want niemand voldoet aan 
Gods eis om een volmaakt leven te leiden. Hij strijkt ook 
niet met zijn hand over zijn hart en toont barmhartigheid 
door ons niet de volledige straf te geven die we eigenlijk 
verdienen. Nee, God schenkt ons genade. 

Woorden-boek.nl omschrijft genade als ‘onverdiende 
goedgunstigheid, gunst die verkregen wordt zonder dat er 
een tegenprestatie tegenover staat’. Dit komt overeen met 
wat de Bijbel zegt over Gods genade: het is een keuze die 
puur uit God zelf voortkomt om goed te willen zijn voor 
mensen. Genade is iets waar je geen recht op hebt, maar 
wat je onvoorwaardelijk geschonken wordt. God is daar 
niet toe verplicht, maar Hij toont ons zijn genade omdat 
Hij zo is. Hij zegt van zichzelf: ‘Ik schenk genade aan wie 
Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik 
barmhartig wil zijn’ (Ex. 33:19).
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Gratis, niet goedkoop
Je hoeft Gods genade nooit terug te betalen. De genade die 
Hij je geeft is echt gratis. Dat betekent niet dat die genade 
goedkoop is. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van wat 
het God gekost heeft. De lijdensweg van Jezus duurde in totaal 
achttien uur. Achttien lange uren van onbeschrijfelijk lijden. 
Het begon al in de Hof van Getsemane, waar Jezus worstelt met 
de angst voor het lijden dat Hij zal moeten doorstaan. Zijn 
angst is zo groot dat zijn zweet verandert in bloeddruppels. 
Het is een zeldzaam verschijnsel, maar bij bovenmatige emo-
tionele stress kan het voorkomen dat er in de zweetklieren 
haarvaatjes knappen, waardoor het zweet met bloed vermengd 
wordt.

Jezus’ angst is zo groot dat Hij zijn Vader smeekt om ver- 
andering te brengen in zijn omstandigheden. Hij schreeuwt 
het uit: ‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij 
weg’ (Luc. 22:42). 

Jezus vroeg zijn Vader om een uitweg. Waar kwam die 
enorme angst van Jezus vandaan? Natuurlijk was Hij bang voor 
al die gruwelijke martelingen die Hij zou moeten ondergaan. 
Voor de spijkers die door zijn polsen geslagen zouden worden. 
Maar waar Hij het meest tegen opzag, was de beker die Hij 
zou moeten drinken. 

Wat wordt hiermee bedoeld? Het is de beker van Gods 
woede. In het Oude Testament wordt gesproken over de beker 
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die God aan mensen en volken te drinken geeft. Jeremia 
noemt deze ‘de beker van Gods gramschap’ (Jer. 25:15 NBG). 

Het is een beker gevuld met alle vuiligheid en slechtheid 
van ieder mens en hij was voor de volken bedoeld. En deze 
zelfde beker wordt nu aan Jezus gegeven. Hij moest deze 
beker namens de gehele mensheid opdrinken. Hiermee werd 
de zondelast van de hele wereld op Jezus gelegd. Jezus droeg 
de toorn van God voor ons. 

Omdat God rechtvaardig is, kon Hij onze zonden niet 
bedekken met de mantel der liefde. Ze moesten bestraft 
worden. Het zou onrechtvaardig zijn als ze niet bestraft 
werden. Juist omdat God rechtvaardig is, was het lijden en 
sterven van Jezus noodzakelijk. Iemand moest de straf op 
zich nemen. En omdat God niet alleen rechtvaardig is maar 
ook zo oneindig liefdevol, was zijn Zoon bereid om te lijden 
en te sterven voor ons. Vanuit zijn liefde was Hij bereid te 
voldoen aan de eisen van zijn eigen rechtvaardigheid. 

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar 
dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening 
te brengen voor onze zonden.
− 1 JOHANNES 4:10

Jezus vereenzelvigde zich dus vrijwillig met onze zonden.  
En omdat zonden scheiding brengen tussen God en mensen, 
zou God de Vader zich van Jezus moeten afkeren op het 
moment dat Jezus aan het kruis hing. Voor Jezus kon geen 
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uitzondering gemaakt worden. God zou Jezus in zijn diepste 
lijden niet kunnen helpen! God zou zijn aangezicht van Hem 
afwenden. 

Dit is waar Jezus in de Hof van Getsemane het meest tegen 
opzag. Dat was zijn grootste worsteling. Daarom ondergaat 
Hij zo’n doodsangst. Jonathan Edwards, een bekende op-
wekkingsprediker uit de achttiende eeuw, verwoordde deze 
worsteling van Jezus zo: 

In de tuin van Getsemane kreeg Jezus de oven van de toorn, waarin Hij 
geworpen zou worden, van dichtbij te zien; Hij werd naar de opening van 
de oven gebracht, zodat Hij erin kon kijken en een beeld kon krijgen van 
de laaiende vlammen, zodat Hij het gloeien van de hitte kon zien, zodat 
Hij wist wat Hem te wachten stond en hoe Hij zou moeten lijden.2

Maar midden in zijn diepste angst gehoorzaamt Jezus toch. 
Hij zegt tegen de Vader: ‘Maar laat niet wat Ik wil, maar wat 
U wilt gebeuren’ (Luc. 22:42).

Jezus ontvlucht het lijden niet, maar geeft zich uit liefde 
over aan het lijden. Hij gehoorzaamt vanwege zijn liefde 
voor de Vader en vanwege zijn liefde voor ons. En doordat 
Jezus de beker vol van Gods toorn en bitterheid tot de laatste 
druppel leegdrinkt, ontvangen wij een beker die overstroomt 
van genade! 

Na deze gigantische geestelijke strijd wordt Jezus  
gevangengenomen en naar de hogepriester gebracht. Hij 
wordt daar verhoord door de Joodse Raad (het Sanhedrin) 
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en vervolgens met hun instemming mishandeld. Ze spugen 
in zijn gezicht, trekken zijn baardharen eruit en slaan Hem 
tot bloedens toe. Ze spelen zelfs een sadistisch blinde-
manspel waarbij de geblinddoekte moet raden wie Hem 
sloeg. Terwijl ze met vuistslagen op Hem inbeuken zeggen 
ze spottend: ‘Profeteer nu maar, wie is het die Je geslagen 
heeft?’ (Luc. 22:64).

Omdat het Sanhedrin niet het recht had de doodstraf te 
voltrekken, wordt Jezus de volgende morgen, gehavend en 
uitgeput na een nacht zonder slaap, als een misdadiger aan 
stadhouder Pilatus overgeleverd. Daar wordt Jezus opnieuw 
verhoord. Pilatus komt na dat verhoor tot de conclusie dat 
Jezus onschuldig is en dat er niets op Hem valt aan te 
merken. De Joodse leiders laten het daar echter niet bij zitten, 
waarna Pilatus Hem doorstuurt naar koning Herodes. 
Maar omdat ook Herodes geen aanleiding ziet om Jezus  
te veroordelen, stuurt hij Hem weer terug naar Pilatus.  
Omdat Pilatus er niets voor voelt Jezus de dood in te 
sturen, besluit hij om Hem zweepslagen te geven en Hem 
daarna vrij te laten. 

De geseling die toegediend werd door Romeinse soldaten 
stond bekend als zeer wreed. De Romeinen hadden hun gesels 
speciaal ontworpen om het vlees van het lichaam van het 
slachtoffer te scheuren. De zweep bestond uit verscheidene 
zware, leren repen met kleine loden kogels of met de voet-
wortelbeentjes van schapen. Deze gesel werd met volle 
kracht keer op keer neergehaald op Jezus’ schouders, rug 
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en benen. Eerst werkten de riemen zich alleen door de huid 
heen. Maar door de aanhoudende slagen hakten zij in op 
het weefsel onder de huid. Uiteindelijk veroorzaakten deze 
slagen diepe kneuzingen en aderlijke bloedingen en hing de 
huid van zijn rug er in lange flarden bij. Deze verwondingen 
alleen al zouden zonder medische hulp na enkele uren tot 
hooguit dagen dodelijk zijn. 

Na deze wrede geseling zwicht Pilatus toch voor de druk van 
het Joodse volk en besluit hij om Jezus te laten kruisigen. 
Ernstig verzwakt door de mishandelingen moet Hij dan 
ook nog zijn eigen kruis dragen. Dat wil zeggen, alleen de 
dwarsbalk, maar die woog wel tussen de dertig en vijftig 
kilogram. Jezus moet deze naar de heuvel dragen waar Hij 
gekruisigd wordt. Hij is echter te verzwakt om deze taak uit 
te voeren, dus wordt een voorbijganger, een zekere Simon 
van Cyrene, gedwongen de dwarsbalk van Jezus’ kruis naar 
Golgota te dragen. Zware, vierkante, smeedijzeren spijkers 
werden door zijn polsen en zijn wreef geslagen. Vervolgens 
werd het kruis rechtop gezet. Daar bleef Hij hangen in de 
hitte van de zon, met onvoorstelbare dorst, blootgesteld aan 
de spot van de menigte. Hij hing daar in ondragelijke pijn, 
zes uur lang, terwijl het leven langzaam uit zijn lichaam 
wegvloeide. 

Omdat Jezus geen kracht meer had liet Hij zich langzaam 
doorzakken, waardoor zijn gewicht op de spijkers drukte. 
Dit moet een vreselijke, folterende pijn geweest zijn. Toen 
zijn armen uitgeput raakten, sloegen krampen in grote golven 
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door zijn spieren heen en zetten zich vast in een hevige, 
meedogenloze, bonzende pijn. Hierdoor kon hij zichzelf niet 
meer omhoog drukken. Hangend aan zijn armen werden 
de grote spieren van zijn borstkas verlamd en de kleine 
spieren tussen de ribben konden hun werk niet meer doen. 
Lucht kon zodoende wel naar binnen gezogen, maar niet 
meer uitgeademd worden. Jezus vocht om zichzelf omhoog 
te brengen om nog een beetje adem te krijgen. De Here Jezus 
leed urenlang grenzeloze pijn. 

Wat ging er op dat moment in Hem om? Waren zijn  
gedachten gevuld met wraak, met boosheid, met zelfmede- 
lijden? Daar had Hij alle reden toe na alles wat Hem was 
aangedaan. Felle pijnscheuten gierden door zijn lichaam, 
maar de pijn weerhield Hem er niet van om het nog op te 
nemen voor zijn vijanden. Zijn gedachten bleven gevuld 
met liefde en vergeving! Hij laat daar aan het kruis nog 
steeds het hart van God zien, dat overstroomt van genade. 
Dit is wat Hij zegt: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet 
wat ze doen’ (Luc. 23:34). Jezus geeft buitensporige genade! 

Goed nieuws
Jezus kreeg alle straf die Hij niet verdiend had over zich uit-
gestort, om ons al het goede te geven wat we niet verdiend 
hebben. Wat een onvoorstelbare genade! Dit is het goede 
nieuws dat de herders van de engel van God te horen kregen 
bij de geboorte van Jezus: 



GODS GENADE IS UNIEK 23

Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele 
volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David 
voor jullie een redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
− LUCAS 2:10-11

Ook Zacharias had het over dat goede nieuws toen hij pro-
feteerde over de rol die zijn zoon Johannes in zou nemen: 

Jij zult voor de Redder uitgaan om zijn volk voor te bereiden op zijn 
komst. Jij zult hun vertellen dat zij gered kunnen worden door de ver-
geving van hun zonden. Want het hart van God loopt over van liefde 
en goedheid.
− LUCAS 1:76-78 (HB)

Dat is nog eens een boodschap waar je blij van wordt! Gods 
vergeving is gegarandeerd. Het maakt niet uit of je in het 
verleden hopeloos tekort bent geschoten. Het maakt niet uit 
of je leven op dit moment een puinhoop is. Het maakt zelfs 
niet uit wat voor fouten je nog gaat maken in de toekomst. 
Gods genade is krachtiger dan al je mislukkingen, tekort-
komingen, teleurstellingen en zonden bij elkaar. Er is meer 
genade in God dan dat er zonden zijn in de wereld. Het lijkt 
te mooi om waar te zijn. Maar toch is dit het evangelie in 
een notendop. Genade is het hart van het evangelie en de 
hoop voor deze wereld. 
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