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Dr. Jos Douma schreef een prachtig boekje over genade. Zijn grote doel is genade 

concreter te maken in ons leven. We weten ervan, we horen er vaak over, maar speelt 

genade concreet een rol in ons leven? Met woorden, oefeningen, vragen en opdrachten 

doet collega Douma een verdienstelijke poging genade meer handen en voeten te geven 

in ons leven. 

 

Te ver 

 

Soms gaat hij daarin erg ver, te ver. In de inleiding spoort hij ons aan de Geest van God 

biddend uit te nodigen. Dat is een uitdrukking waar ik steeds meer moeite mee krijg. Het 

klinkt zo arrogant. Ik kan wel een kennis uitnodigen op de koffie, maar niet de koningin. Stel, 

je stuurt een uitnodiging aan Hare Majesteit voor je feestje. Het lijkt me dat haar secretaris je 

niet eens beantwoordt. Je mag nederig aan de Heilige Geest vrágen of Hij in je wil blijven 

wonen en werken. 

Voorts krijgen we het advies om op bepaalde momenten een pauze in te lassen in ons 

bijbellezen of gebed om dan te luisteren naar wat de Geest tegen je wil zeggen. Een gevaarlijk 

advies. Wie zegt dat het dan de Geest is die van alles in je naar boven laat komen? Waarom 

zijn dat niet je oude natuur of je denkfouten als product van je gebrekkige brein? De Geest 

werkt door het Woord, maar dat blijft in zulke pauzes dicht. 

 

Definitie 

 

Ds. Douma stelt het begrip genade centraal en geeft daarvan een definitie. Dat is uiteraard een 

fundamenteel gebeuren in een boek dat als titel draagt Genade ervaren. Wat is dan ‘genade’? 

Hij zet zich daarbij af tegen andere definities. Zo geeft de uitleg ‘genade is dat mijn zonden 

worden vergeven’ blijk van een versmald genadebegrip. Genade is zoveel meer dan 

vergeving. Genade betekent dat God een gevende God is (p. 8v). Jammer dat op dit voor dit 

boek zo fundamentele woord de definitie niet nauwkeuriger is. God geeft ook straf. Daarin is 

Hij ook een gevende God. Dat valt toch niet onder de noemer genade? 

Douma smokkelt gevolgen van genade in, in zijn definitie: genezing van wonden en 

bevrijding van ‘bonden’. Dit komt de helderheid van het boek niet ten goede. Op p. 28 komt 

het woordenboek wel in beeld, maar ook dat onderbouwt deze definitie niet. Het 

merkwaardige woord ‘bonden’ blijft Douma gebruiken vanuit voorkeur voor rijmwoorden (p. 

69). Vervolgens zegt hij wel zeer waardevolle dingen over de drie punten die hij als inherent 

aan het begrip genade beschouwt, terwijl twee van de drie (genezing en bevrijding) naar mijn 

inzicht als gevolgen van genade te duiden zijn. Doordat hij de dienst van de genezing en het 

bevrijdingspastoraat als onderdelen van het begrip genade presenteert, komt de echte inhoud 

van genade (vergeving) minder in beeld. Een recensent in het ND merkte terecht op dat 

Degene die de genade verdiende, ‘grotendeels op de achtergrond blijft’ (ND 10 oktober 

2008). Dat gaat ten koste van wat genade werkelijk is. 

 

Vervolgens stelt de auteur dat hij er wel zeker van is dat de kerken op het gebied van de 

dienst van genezing en bevrijding nog veel kunnen leren, maar tegelijk dat hij zelf nog in een 

proces van verlegenheid zit en dus (gelukkig) geen pleidooi voor het propageren van de dienst 
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van genezing en bevrijding wil houden. Kerken kunnen natuurlijk altijd veel leren, maar dat te 

stellen terwijl je er zelf nog verlegen mee bent, komt wat arrogant over. Dat is ook mijn 

moeite met de vergaande kritiek op de kerk aan het slot van zijn boekje (p. 81). De kerk van 

zijn jeugd zweeg over genezing en bevrijding. Ik vermoed dat het hier over de GKv te Meppel 

gaat. In de jeugd van ds. Douma had ik als predikant van Rouveen goede contacten met die te 

Meppel. Ik weet zeker dat ik niet de enige was die daar als (gast)predikant gepoogd heeft het 

volle evangelie, dus ook Gods Woord van genade en bevrijding te laten klinken. Het is mij 

een raadsel waar de auteur deze aantijging op baseert. 

 

Genade 

 

In zijn boek benadert Douma genade vanuit zes invalshoeken. In het kader van 

‘verbrokenheid’ weet hij meeslepend en stimulerend te schrijven. Terecht geeft de auteur aan 

dat het eigenlijk jammer is dat David Psalm 51 schreef na zo’n opzichtige zonde. Zonde is 

niet altijd zo opzichtig en vereist toch altijd diep berouw. Intrigerend is de vraag waarom 

Paulus in zwakheid nu zo’n vreugde schept, waardevol is Douma’s reactie. Onder het 

opschrift ‘wet en evangelie’ waarschuwt Douma tegen goede voornemens (p. 31). Voor je het 

weet, ga je in eigen kracht aan het werk. Terecht om tegen vertrouwen op eigen kracht te 

waarschuwen, maar het aan het werk gaan kan ook een positief blijk van inzet zijn. Het zou 

jammer zijn als we geen goede voornemens meer kenden omdat dit een blijk van vertrouwen 

op eigen kracht zou zijn. Dan slaan we door. 

De opgave van het vergeven komt op een warme manier in beeld: wij kunnen het (soms) niet, 

maar Jezus in mij wel. Het begrip ‘ervaren’ is een sleutelwoord in dit boek en krijgt 

uitgebreide aandacht (p. 45v). Heel sterk vond ik de analyse: als we daadwerkelijk berouw 

zouden hebben op de manier van Psalm 32, dan pas zou het een vrolijke boel worden in onze 

kerken (p. 47). Bij de aansporing om onze gedachten te verwoorden naar God (p. 50) zou ik 

willen toevoegen: doe dat dan wel in eerbied. Deze aansporingen worden vaak nogal 

onbeschermd gegeven. Ook Job krijgt van de Heer daarop wel kritiek. De auteur wijst op 

allerlei bindingen (‘bonden’); verhelderend, al is de vraag of ergens door geboeid zijn ook al 

onder ‘bonden’ moet vallen (p. 79v). 

Het boek kent mooie exegetische paragrafen (een tekstregister zou in een tweede druk het 

boekje nog aan waarde doen winnen): Psalm 32, 103, 107, 147 en eindigt met gespreksvragen 

die het bruikbaar maken voor groepsbijbelstudie. 
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