
Galaten 4:4-7 - Genade

We hebben zopas twee kinderen, een zoon en een dochter, opgedragen aan onze Vader. Daar 
is niets vreemd aan; we bidden gewoon voor deze kinderen en bidden dat de ouders hun 
kinderen zullen uitleggen en voorleven wie God is. Over zonen en dochters zal het zeker gaan 
in de preek.

De titel van de preek is anders: genade. Eerst en vooral wil ik duidelijk stellen wat genade 
eigenlijk is. In een woordenboek stond: onverdiende weldaad. Ofwel: iets moois krijgen 
zonder dat je het verdiend hebt.
Vooral het niet verdiend hebben van iets, moeten we vasthouden tijdens deze preek.
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Lezen: Galaten 4:4-7

PP2
Ik heb de preek onderverdeeld in drie delen:

- door de Zoon vrijgekocht
- door de Vader geadopteerd
- de Geest gekregen

Ik geef toe dat ik de titels zo gegeven heb, dat we ineens nog even bepaald worden bij het 
werk van de Drie-eenheid. Het is goed om, als we dit gedeelte dieper gaan bekijken, te zien 
dat in dit gedeelte Vader, Zoon en Geest aan het werk zijn.

Nog één opmerking: Het gaat in dit stuk en in deze preek vaak over zonen. Vul daar gerust 
dochter in, als je een vrouw bent. Ik ga niet de hele tijd zonen en dochters zeggen, maar ik 
bedoel het wel!

Door de Zoon vrijgekocht
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Genade deel 1: God heeft Zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de  
wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen.

Dit is het evangelie in een notendop. God heeft Zijn Zoon, Jezus, naar de aarde gezonden. 
Jezus was een mens – geboren uit een vrouw en geboren onder de wet. Met deze twee 
aanduidingen ‘geboren uit een vrouw’ en ‘geboren onder de wet’ maakt de schrijver van deze 
brief, Paulus, duidelijk dat Jezus volledig mens was toen Hij hier op aarde rondliep. Jezus was 
een mens zoals u en ik.  

Hier wordt gesproken over de wet. De Bijbel maakt het op verschillende plaatsen heel 
duidelijk: Iedereen die de wet van God niet naleeft, moet sterven. De Bijbel maakt ook 
duidelijk dat iedereen dus een probleem had, want iedereen heeft Gods wet wel eens 
overtreden. Iedereen, inclusief Maria en de paus, heeft gezondigd en moet daarvoor gestraft 
worden. Iedereen heeft nood aan een oplossing.

En zo komen we bij de oplossing. 
- Je moet goede daden doen, zegt de één.
- Je moet veel bidden en vasten, zegt de ander.
- Je moet lief zijn voor je naaste, zegt nog iemand.



- Je moet mediteren en goddelijk worden… Je moet… Je moet… Je moet…. 
Al deze oplossingen hebben één ding gemeen: Je moet het zelf proberen. Je moet het… 
verdienen. 

Deze preek gaat over genade. Genade kan vanalles zijn, maar niet iets zelf verdienen. Genade 
gaat over iets krijgen zonder dat je het verdient. Als we een oplossing zoeken voor ons 
probleem, dan moeten we het vooral niet zoeken in iets dat we zelf moeten doen.

Galaten 4:4 geeft zelf al de aanzet voor de oplossing. God heeft een initiatief genomen; Hij 
heeft namelijk Zijn Zoon uitgezonden. Doel? Ons vrij te kopen. Ik geloof dat Gods Zoon naar 
deze aarde is gekomen, hier heeft rondgelopen als mens en… aan een kruis gestorven is. 
Waarom? Niet omdat ik zo’n toffe gast ben of omdat u zo goed uw best gedaan hebt of omdat 
u hier vanochtend zo mooi gekleed aanwezig bent. Niet omdat wij het verdienden. Nee, Jezus 
is gestorven, omdat Hij mij – vreemd genoeg – liefheeft; omdat Hij u liefheeft… en u… en u. 
Wij verdienden het niet, het is genade alleen. Jezus is gestorven, zodat ik zou leven. En Hij is 
opgestaan uit de dood.

Genade deel 1: Wij zijn door de Zoon vrijgekocht! Dit is eigenlijk waar ons idee van genade 
meestal eindigt. Jezus is voor ons gestorven. Maar… genade is zoveel meer!

Door de Vader geadopteerd
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Genade deel 2: opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen

Ik wil nadruk leggen op dit deel. 
In het Grieks staat er voor “recht van zonen” “huiothesian”: huios betekent zoon en thesian 
betekent plaatsing. Wij worden door God als zoon geplaatst. Eerst waren wij geen zonen, 
maar door wat Jezus aan het kruis gedaan heeft, worden we als zonen of dochters van God, de 
Vader, aangenomen ofwel geadopteerd. 

De schrijver J.I.Packer schrijft in zijn boek ‘God leren kennen’ dat het evangelie samengevat 
kan worden in drie woorden: Adoptie door verzoening. Verzoening gaat over het in orde 
brengen van de relatie tussen God en de mens – door het sterven van Jezus Christus. Adoptie 
is wat we hier lezen – wij worden als zoon van God aangenomen door het sterven van Jezus. 

Ik vertel dit eventjes heel droog, maar begrijpt u wat voor consequenties dit voor uw leven 
heeft? Ik, zoals ik hier sta, met wat ik weet en wat ik doe, met mijn fouten en gebreken, mag 
vanochtend tegen u vertellen: Ik ben een zoon van God. U, zoals u daar zit, bent een zoon of 
dochter van God. Is dat omdat u of ik het verdienen om zoon van God te zijn? Absoluut niet. 
Het is genade. God heeft ons zo lief dat Hij ons graag als zoon of dochter wil. 

Hier zitten misschien zonen en dochters van God al jaren te luisteren naar wat gezegd wordt, 
zonder dat dit werkelijk een verschil maakt in hun leven. En dat terwijl een leven als zoon van 
God anders zou moeten zijn dan een leven niet als zoon van God? 
Er zitten hier misschien vanochtend zonen en dochters van God die al of niet uitgesproken een 
probleem hebben met een andere zoon of dochter van God. Zoiets kan niet. 
Lezen: Matteüs 5:23-24 
Dit gold in de tijd van de tempel, maar ik geloof dat het nog steeds geldt voor nu. Hoe kan je 
hier zitten en voor God zingen, terwijl je eigenlijk ruzie hebt met een andere zoon van God? 



Dat klopt toch niet. Zo’n dingen moeten uitgepraat worden en zo’n dingen moet je vergeven 
als het uitgepraat is. 
Er zitten hier misschien ook zonen en dochters van God die nauwelijks geïnteresseerd zijn in 
wat God te zeggen heeft. Het is niet, omdat u hier zit dat u ook geïnteresseerd bent. Nee. Wat 
ik nu ga zeggen, zeg ik niet met een specifiek iemand op het oog. Ik denk dat dit geldt voor 
heel wat mensen; niet alleen in onze kerk, maar in heel Vlaanderen en West-Europa.
- Als ik zie hoeveel zonen en dochters van God een heel aantal zondagen per jaar niet naar de 
kerk gaan, dan ben ik eerlijk gezegd bang over de interesse in Gods Woord. 
- Als ik zie hoe weinig zonen en dochters van God naar bijbelstudies komen, dan ben ik bang 
dat er maar weinig interesse is in Gods Woord. 
- Ik hoop dat ik mij vergis, maar ik ben bang dat heel wat zonen en dochters van God tijdens  
de week thuis nauwelijks tijd nemen om het Woord van de Vader te lezen. 
Misschien zijn dit harde woorden voor u. Weet dat ze ook hard zijn voor mij. Wij zijn zonen 
en dochters en MOETEN daarnaar leven, daarnaar handelen. 
Een paar prachtige verzen in die context is Johannes 6:67-68. 

‘Tot wie zullen wij gaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven’
Petrus zegt hier eigenlijk: We hebben geen andere keuze dan U te volgen. Hebben wij dan wel 
een andere keuze?

Neem er eens Galaten 4:7 bij: Indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Je 
bent, als zoon van God, automatisch ook erfgenaam. 

De consequenties hiervan zijn enorm. Uw leven is het leven van een zoon of dochter van God, 
de Vader. Is dat niet overweldigend? U hebt de rechten van een zoon van God. U bent 
erfgenaam van God, Degene die hemel en aarde maakte. Kunt u zich voorstellen wat het 
betekent erfgenaam van God te zijn? Ik wou dat ik dit veel beter begreep en onder woorden 
kon brengen.

Ik geloof dat wij daarmee ook iets prachtigs en actueels te brengen hebben aan onze 
maatschappij. Wij leven in een land met veel gebroken gezinnen, moeilijke thuissituaties, veel 
depressiviteit, hoge zelfmoordcijfers, … Ondanks onze materiële welvaart. In zo’n situatie 
mogen wij een ander geluid laten horen. 

God bestaat. Dat niet alleen; Hij houdt ook van u. En vanuit die liefde wil Hij u als 
Zijn zoon adopteren, wil Hij u als Zijn zoon behandelen, voor u zorgen, … Zoek uw 
vreugde, uw geluk niet in materiële zaken: een huis, een auto, computer, gsm, hobby, 
geld, … Daar vindt u niet wat u zoekt. Die dingen zijn tijdelijk. God is niet tijdelijk en 
Zijn liefde ook niet. Als u zoon van God wordt, dan bent u dat voor dit leven en voor 
het leven dat komt.

Een heerlijke boodschap, nietwaar? 

Ik wil nogmaals benadrukken dat het zoon worden, geadopteerd worden, erfgenaam worden 
niets te maken heeft met hoe goed wij leven of hoe prachtig wij kunnen bidden, maar het 
heeft alles te maken met genade van God. Ik verdien het niet om zoon of erfgenaam van God 
te zijn, maar krijg het wel. En het is niet meer dan normaal, je redelijke eredienst zegt Paulus 
in Romeinen 12, dat je daar dan ook naar gaat leven.

Genade deel 1: Wij zijn door de Zoon vrijgekocht
Genade deel 2: Wij zijn door de Vader geadopteerd
En… er wordt in de Bijbel over nog meer genade gesproken!



De Geest gekregen
PP5

Genade deel 3: En, dat gij zonen zijt – God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze  
harten, die roept: Abba, Vader.

Het derde onderdeel bij genade. God heeft er niet alleen voor gezorgd dat wij vrijgekocht 
werden, Hij heeft ons ook geadopteerd en, zoals we lezen in vers 6, de Geest van Zijn Zoon 
uitgezonden. De Heilige Geest is gekomen om te werken in onze harten, in ons leven. 

Die Heilige Geest roept ‘Abba Vader’: Abba is een intieme aanspreektitel. Ik kan mijn vader 
aanspreken als ‘vader’, wat in het Nederlands afstandelijk klinkt. ‘Papa’ is een veel 
persoonlijkere en intiemere aanspreektitel. Dat is eigenlijk wat Abba ook is. De Geest roept 
dat in onze harten. 
Lezen: Romeinen 8:15
Hier is het niet de Heilige Geest die roept, maar zijn wij het die roepen: Abba Vader. Wij 
mogen God zo aanspreken. God heeft ons aangenomen als zoon of dochter en daardoor 
kunnen wij Hem aanspreken met Abba, papa. Wij mogen de Schepper van hemel en aarde zo 
aanspreken. Onvoorstelbaar.
Als je Galaten en Romeinen samenneemt, roepen wij hetzelfde als de Heilige Geest. 

Dat is natuurlijk niet het enige dat de Heilige Geest wil doen in ons. Ik heb daar een tijd 
geleden al een prekenreeks over gegeven. De Heilige Geest overtuigt ons van zonde en brengt 
ons te binnen wat Jezus gezegd heeft. Eén voorwaarde: We moeten natuurlijk eerst gehoord of 
gelezen hebben wat Hij gezegd heeft! Nog een reden om bezig te zijn met Gods Woord. De 
Heilige Geest wil ook Zijn vruchten laten groeien in ons leven – Galaten 5:22: liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, 
zelfbeheersing. De Heilige Geest geeft ook geestelijke gaven, waarmee wij de gemeente 
kunnen dienen: onderwijs, profetie, dienen, genezing, …

Ook bij dit punt moet ik zeggen: Wij hebben dat niet verdiend. Het is niet te danken aan wat 
wij God te brengen hebben dat Hij Zijn Geest in ons wil laten werken. Het is genade!

Slot
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Galaten 4:4-7 spreekt over genade:
- Wij zijn door de Zoon vrijgekocht
- Wij zijn door de Vader geadopteerd
- Wij hebben de Geest gekregen

Het is genade, wat wil zeggen dat wij dit niet verdiend hebben. God geeft dit aan ons vanuit 
Zijn oneindige liefde.

Om af te sluiten lezen we nog een paar verzen: Psalm 86:3-4
Wees mij genadig, o Here
Want tot U roep ik de ganse dag
Verheug de ziel van uw knecht,
Want tot U, Here, hef ik mijn ziel op.

Ik ben ervan overtuigd dat God ons genadig wil zijn. En ik hoop oprecht dat iedereen in deze 
gemeente durft te zeggen: Tot U hef ik mijn ziel op. Heffen wij onze ziel op tot onze Vader? 



Maken wij contact met Hem? Weet dat Hij bij u wil zijn; je bent Zijn zoon of dochter en Hij 
geeft de Heilige Geest aan Zijn zonen en dochters.

Amen. 


