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Gered deur genade 

Efesiërs 2:8-9 
8Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 
9nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 

 

Rigters 5:2 
2Omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, omdat die volk hom gewillig getoon het--prys die HERE! 

 

Judges 5:2 
2"When leaders lead in Israel, When the people willingly offer themselves, Bless the LORD! 

 

Galasiërs 1:15 
15Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur Sy 

genade geroep het... 

 

2 Timotheus 1:8-9 
8Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam 

verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God 9wat ons gered en geroep het met 'n heilige 

roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af 

in Christus Jesus geskenk is, 

 

Genade bekragtig 

2 Korinthiërs 9:8 
8En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte 

volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 

 

2 Korinthiërs 12:9 
9En Hy het vir my gesê: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie 

liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 

 

Genade om te bou 

1 Korinthiërs 3:10-15 

10Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die 

fondament gelê, en 'n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. 11Want 

niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. 12En as iemand op 

dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels - 13elkeen se werk sal aan die lig 

kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen 

se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal 

hy loon ontvang; 15as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, 

maar soos deur vuur heen. 

 

Genade vat werk 

1 Korinthiërs 15:10 
10Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek 

het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. 

 

Spreuke 12:24 
24Die hand van die vlytiges sal heers, maar traagheid lei tot dwangarbeid. 
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Spreuke 13: 4 
4Die siel van die luiaard begeer, en daar is niks nie, maar die siel van die vlytiges word versadig. 

 

Genade en gawes vir almal 

Efesiërs 4:7-8 
7But to each one of us grace was given according to the measure of Christ's gift. 8Therefore He says: 

"When He ascended on high, He led captivity captive, And gave gifts to men.” 

 

Gebruik jou genade 

1 Petrus 4:10 
10Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars 

van die veelvuldige genade van God. 

 

Romeine 12:6 (nkjv) 
6Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them... 

 

 


