
Want omdat God zo liefdevol en goed is, heeft Hij jullie gered door jullie geloof. Jullie hebben niet 

jezelf gered, maar Gód heeft jullie gered. Het is zíjn geschenk. (Efeziërs 2:8 BB) 

Twee jaar geleden overleed mijn oma van mijn moeders kant. En boven de rouwkaart stond 

bovenstaande tekst. Mijn oma sprak nooit over haar geloof. Ze was een lieve en zorgzame oma. Ik 

herinner haar als een eenvoudig en vooral heel dankbaar mens. Als ik mijn oma vroeg hoe het met 

haar ging zei ze vaak: ‘het gaat nu eenmaal niet meer vooruit. We moeten maar onze lichtpuntjes 

blijven tellen Ed’.  

De boodschap en dat geschenk waarover vers 8 uit het Bijbelboek Efeziërs2 gaat zouden we in de 

kerk meer centraal moeten stellen denk ik. En dat vind ik niet alleen. Het is ook gebleken uit het 

toonaangevende onderzoek ‘Growing Young’ onder Amerikaanse kerken. Namelijk dat je de 

boodschap van Jezus centraal moet staan. In de onlangs verschenen hertaling ‘Samen Jong’, gaat het 

over de zes kernwaarden voor de Kerk voor alle generaties. En een van die kernwaarden is dus de 

boodschap van Jezus centraal stellen.  

Het is de uitdaging van de kerk om jongeren bekend te maken met die boodschap. Het is een 

uitdaging omdat je die boodschap niet wilt versmallen of versimpelen. Want jongeren willen dat kerk 

en het geloof er toe doen in hun  dagelijks leven. Dat als Jezus echt bestaat, dat Hij ook echt van 

betekenis kan zijn voor ze. Het is onze opdracht en missie om dat geschenk te laten aansluiten bij het 

dagelijks leven van onze jongeren. Wat helpt u en jou om die boodschap te delen? Zelf vind ik het 

ook een uitdaging om woorden te geven aan dat geschenk wat het geloof is maar er is een lied dat 

mij helpt hieraan woorden te geven. Het is het lied Amazing Grace dat het zo mooi verwoord. 

Vertaald naar het Nederlands klinkt dat zo:  

 Genade, zo oneindig groot. 

Dat ik, die 't niet verdien 

Het leven vond, want ik was dood 

En blind, maar nu kan 'k zien. 

Genade die mij heeft geleerd 

Te vrezen voor het kwaad. 

Maar ook - als ik mij tot Hem keer 

Dat God mij nooit verlaat. 

Want Jezus droeg mijn zondelast 

En tranen aan het kruis. 

Hij houdt mij door genade vast 

En brengt mij veilig thuis. 

Als ik daar in zijn heerlijkheid 

Mag stralen als de zon, 

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

Dat ik genade vond. 

Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 

Dat ik genade vond. 
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