
Gracism
• Iemand negatief beoordelen alleen op basis v. kleur, 

klasse of cultuur / Judging someone negatively 
solely on the basis of color, class or culture

• Gods Genade + Racisme / God’s Grace + Racism

• Positief doorgeven van Gods genade op basis van 
kleur, klasse of cultuur /  Positively extending God’s 
favor on the basis of color, class or culture

• De kunst v. inclusief zijn / The art of inclusion



1. Ik zal je verheffen - I will lift you up

2. Ik behandel je met respect - I will cover you 

3. Ik zal met je delen - I will share with you 

4. Ik zal je eren - I will honor you

5. Ik ben solidair met jou - I will stand with you

6. Ik neem je serieus - I will consider you

7. Ik zal blij zijn met jou - I will celebrate with you



Hoe word ik een Gracist? 
how do I become a Gracist?

• 12 weken

• 4 Bijbelverzen helemaal uitgewerkt! (1 Cor. 12:22-26)

• 7 houdingen van gracism meegegeven.



• VISIE - Stel je voor dat je in de toekomst kon kijken? (bijv. 1 dag, 1 week…)

• Je zou NU dingen ANDERS gaan doen. Er zouden ook dingen zijn die je NIET MEER wilt doen

• "Hoe verder iets in de toekomst ligt, hoe minder haast…toch?"


• boodschappenlijst maken: wekelijkse boodschappen vs. je bruiloft!


• hoe belangrijker iets is, hoe meer tijd iets kost om voor te bereiden, des te eerder je er aan moet beginnen, des te grotere plek je het in je leven geeft, hoe meer je bereid bent om er iets voor op 
te geven




• Apostel Johannes zag iets: 

• Dit was de beste artistieke weergave die ik kon vinden van wat Johannes zag (Openbaring 4 - 7): de heiligen uit alle stam, taal, volk voor de troon van God! (Fra 

Angelico, 15e eeuw)



Een nieuw lied/ a new Song
"U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels 
te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u 
voor God mensen gekocht  uit alle landen en volken, van 
elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een 
koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen 
als koningen heersen op aarde."

"…Worthy are you to take the scroll and to open its seals, 
for you were slain, and by your blood you ransomed 
people for God from every tribe and language and people 
and nation, and you have made them a kingdom and 
priests to our God, and they shall reign on the earth…” 

• Johannes hoort een nieuw lied, dit is de tekst! (Openbaring 5)

• Veelkleurige aanbidding voor de troon van God (koninkrijk & priesters)

• Zingen over iets wat Jezus gedaan heeft! (achteruit kijken)

• Jezus is "geslacht" (dood), met zijn bloed mensen gekocht voor God!



Nieuw volk / New people
 "Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te 
tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In 
het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze 
voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: ‘De redding 
komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’"

"…After this I looked, and behold, a great multitude that no 
one could number, from every nation, from all tribes and 
peoples and languages, standing before the throne and 
before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches 
in their hands, and crying out with a loud voice, “Salvation 
belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!” 

• Even later ziet Johannes waarover net heeft horen zingen!

• Johannes ziet de ontknoping van de toekomst: een ontelbare menigte voor de troon van God, aanbidding

• Ze zingen over iets wat God in het verleden gedaan heeft! Hij gaf zijn leven!



• 1945, bevrijding v. Assen, meestal erg saai…(sorry)

• "There were lots of girls hugging and kissing us and ladies of the town plied us with cookies and tea and even offers of powerful Dutch Gin" 



• Groningen - Bevrijding 17 april 1945. "the Queen’s own Cameron Highlanders of Canada"

• mensen waren zo blij, dat ze zelfs genoten van doedelzakmuziek!

• God heeft iets gedaan, God gaat iets doen = Alles wordt nieuw! en het begint nu!



• 2. Stel je voor, je staat tussen deze mensen in Feyenoord aan te moedigen…

• Je staat in het verkeerde vak, het verkeerde ding te doen!



"Zo zal nu door de kerk de veelkleurige wijsheid 
van God in al haar schakeringen bekend worden 
aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 
naar het eeuwenoude plan dat hij heeft 
gerealiseerd in Christus Jezus, onze Heer" (Ef. 3)

"So that now through the church the manifold 
wisdom of God might now be made known to the 
rulers and authorities in the heavenly places. This 
was according to the eternal plan that he has 
realized in Christ Jesus our Lord". (Eph. 3)

• Paulus: Gods plan zijn genade is voor alle mensen en culturen, niet slechts één!

• Door de kerk geeft God een statement af aan zijn vijanden (hemelse machten)

• Wat is het statement? De kerk die bestaat uit mensen v. verschillende kleur, klasse en cultuur die samen als één mens God eren! God is de God van alle mensen!

• Paulus zegt dat in een tijd dat: "bij een cultuur hoorde een god. Bij een god hoorde een cultuur"

• mensen werden dus niet alleen door hun cultuur van elkaar gescheiden, maar door hun goden! 


• Racisme, scheiding niet slechts een praktisch, menselijk probleem! -Geestelijk probleem, Gods eer! Kerk laat Gods eer zien!



' "Racism is not a skin problem, 
but a sin problem"

-David Anderson

• "Zonde", klinkt gelijk zo zwaar (is het ook): "iets/iemand anders de plaats geven die alleen God toebehoort" (gaat over Relatie - relaties!)

• Als we onze kleur, klasse, cultuur, verheffen boven anderen = afgoderij…

• Dat is ook wat Paulus zegt: in de brief waarvan we in de afgelopen tijd een klein stukje hebben bekeken: "voordat jullie Jezus kenden, liepen jullie achter allerlei afgoden 

aan! Nu zijn jullie één Lichaam, met diversiteit en verscheidenheid, maar één Heer, en één Geest!



"Want Jezus zelf is onze vrede, hij die met zijn 
dood ons beide één heeft gemaakt, de muur van 
vijandschap heeft afgebroken … in zijn eigen 
lichaam" (Ef. 2) 

"For Jesus himself is our peace, who has made 
us both one and has broken down the dividing wall 
of hostility… in his own body" (Eph. 2)

• Gracism = Geestelijke Strijd

• God’s plan, zijn strategie is Jezus! - Onze strategie is Jezus, ons plan is Jezus!

• Geen methode of filosofie, of goede ideeën over hoe de wereld beter wordt

• IEMAND, Jezus zelf! 

• Als we niet begrijpen wat God aan het doen is, wiens eer in het geding is, dan zijn we als een supporter in het verkeerde vak!



• We hebben gekeken n klein stukje uit een brief van Paulus aan de kerk in Korinthe

• Als je die brief leest dan kom je er al gauw achter dat het helemaal niet goed ging!!

• Paulus schrijft ze niet af: zijn PVA is "Jezus"! (kijk naar, leer van, herinner!)

• Later schrijft hij nog een brief: ze hebben gehoord + gedaan = fundament!



"Iedereen die mijn woord HOORT + DOET = als 
een man die zijn huis bouwde op de rots" 

"Everyone who HEARS my word + DOES them = 
is like a man who built his house on a rock"

• want dat is hoe je een racist wordt! Doen + horen

• die Korinthiers hebben Paulus, soms best wel strenge woorden, gehoord en gedaan. En dit is het resultaat -> 



"Jullie zelf zijn onze aanbevelingsbrief, in ons hart 
geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: 
jullie zelf zijn een brief van Christus, door ons 
opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de 
Geest van de levende God, niet in stenen platen 
gegrift, maar in het hart van mensen."

"You yourselves are our letter of recommendation, 
written on our hearts, to be known and read by all.  
And you show that you are a letter from Christ 
delivered by us, written not with ink but with the Spirit 
of the living God, not on tablets of stone but on 
tablets of human hearts "

• 2 Kor. 3 er zijn mensen die Paulus status in twijfel trekken, heeft hij eigenlijk wel aanbevelingsbrieven, is hij wel geautoriseerd?

• Paulus: heb ik niet nodig, kijk naar mijn werk, nou eigenlijk niet mijn werk, maar van de Heilige Geest! 

• God heeft niet alleen iets gedaan, gaat niet alleen iets doen, maar is op dit moment! door zijn Geest in ons aan het werk!



