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ZONDAG 24  
Vraag 62: Maar waarom kunnen onze goede werken geen gerechtigheid voor God of een deel 
daarvan zijn?  
Antwoord: Omdat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, geheel volmaakt en in alle 
opzichten met de wet van God in overeenstemming moet zijn, en ook onze beste werken in dit leven 
onvolmaakt en met zonden bevlekt zijn.  
Vraag 63: Hoe kan het dat onze goede werken geen enkele verdienste opleveren, terwijl God ze toch 
in dit en in het toekomstige leven wil belonen?  
Antwoord: Deze beloning komt niet voort uit verdienste, maar uit genade.  
Vraag 64: Maar schept deze leer geen zorgeloze en goddeloze mensen? 
Antwoord: Zeker niet, want het is onmogelijk dat iemand die door een oprecht geloof in Christus is 
ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen.  
  
Bijbels licht over goede werken 
1. Ze tellen niet mee voor God 
2. Ze worden beloond door God 
3. Ze zorgen voor een leven uit Christus 
  
1. Ze tellen niet mee voor God 
Wat in HC 23 positief gesteld werd, nl. dat je alleen door het geloof rechtvaardig bent voor God, 
wordt in HC 24 negatief gesteld: niet door mijn goede werken sta ik rein voor God. Hoewel onze 
goede werken niet meetellen voor God, zijn ze niet overbodig. Ze zijn noodzakelijk, maar niet 
verdienstelijk.(vgl. HC 32) 
Waarom niet verdienstelijk? God is alleen maar tevreden met het volmaakte. Niet hoe wij oordelen 
over onze levenshouding, maar hoe God oordeelt is beslissend. Het gaat er maar om of onze werken 
in Gods ogen kunnen bestaan. Of mijn leven, publiek en privé, zuiver is. Tot op de punt en de 
komma. (vgl. Geschiedenis rijke jongeling) 
Wie probeert om door de werken van de wet geestelijk(er) te worden, raakt dodelijk vermoeid. De 
wet stelt het woord 'moeten' centraal. Dat sluit aan bij onze neiging om te 'werken'.  Ook al zeggen 
we  natuurlijk niet dat onze goede werken de grond voor de zaligheid zijn, onze goede werken 
kunnen zelfs geen deel van onze gerechtigheid voor God zijn. 
Ook na ontvangen genade een reëel gevaar om onder de betovering te komen van 'wettisch werken' 
(vgl. Gal. 3:1).Paulus noemt dat niets minder dan 'vervallen van de genade'…. Dat is: terugvallen op 
de manier om in jezelf te wroeten en je eigen vroomheid, heiligheid als bijdrage aan je zaligheid te 
zien. 
Zelfs onze beste werken zijn onvolkomen en met zonde bevlekt. Onze gerechtigheden zijn een 
wegwerpelijk kleed. 
'Er is geen vrolijker leven om van het werkhuis terecht te komen in Gods armenhuis' (Kohlbrugge). 
Niet leven uit het doen, maar uit dat wat gedaan is. Niet uit mijn werken, maar uit het volbrachte 
werk van Christus.  De rechtvaardige zal door het geloof leven (Rom. 3:11). Zo ontstaat er ook ruimte 
voor het doen van goede werken. Als eerst duidelijk geworden is dat ze geen gram meewegen in 
mijn rechtvaardigheid voor God. 
  
2. Ze worden beloond door God 
De tweede vraag is een tegenwerping. Worden onze goede werken beloont? In het houden van Gods 
geboden is toch groot loon (Ps. 19). Wie overwint, Ik zal hem geven de kroon des levens (Opb. 2) 
Loopt opdat ge de prijs moogt verkrijgen. Van Mozes weten we dat hij op de vergelding des loons 
zag, en daarom diende hij God (Hebr. 11). Enzovoorts. 
Schriftgegevens die een positief antwoord lijken te geven. God beloont. In dit leven en in het 
toekomende leven. Maar let op: niet uit verdienste, maar uit genade.  
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Wie als kind met de Vader leeft, zal nooit eisen. Dan leef je niet om loon. Een kind is geen 
loonarbeider. In een gezonde vader-kind relatie gaat het het kind toch niet om wat de vader geeft? 
Dat vader wat geeft, is enkel liefde en genade en wordt ook als zodanig beleefd en ontvangen. 
Zo hebben Gods kinderen God lief om Wie Hij is, niet om wat Hij geeft. (vgl.verhaal monnik) 
De Heere beloont echter Zijn kinderen nu al, en zeker na dit leven, met zegen. Hier met vrede in het 
hart, geestelijke zegen en vreugde in Hem. Straks, omdat Zijn kinderen het Koninkrijk zullen beërven. 
Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van 
hun arbeid, en hun werken volgen met hen (Opb. 14:13). 
Welke werken? Zijn dat grootse zaken? Het zit niet in het grote of vele, dat wat voor veel mensen 
zichtbaar was in de gemeente, maar juist dat kleine, dat onzichtbare.  
Kohlbrugge was op bezoek bij een vrouw die een baby aan de borst had, en ze hield met haar hand 
een wieg in beweging, schilde de aardappelen, en vertelde een bijbelverhaal aan haar dochtertje. Ze 
deed vier goede werken tegelijk. Zo'n moeder is meer dan alle monniken en nonnen in alle kloosters 
bij elkaar. Alsof ze voor God in de hemel zelf aan het koken is... (Luther) 
  
3. Ze zorgen voor een leven uit Christus 
In de hemel is geen plaats voor zorgeloze, gemakzuchtige mensen. Wie spaarzamelijk zaait, zal 
spaarzamelijk maaien. Wie in overvloed zaait, zal in overvloed maaien. Als God het goede beloont na 
dit leven, is dat een aansporing om nu overvloedig te zijn in goede werken. Een kenmerk van het 
nieuwe leven is het staan naar het doen van goede werken. Uit liefde en dankbaarheid! 
Deze leer maakt dus niet zorgeloos, maar heilig actief! Misbruik van deze leer maakt wel zorgeloos. 
Hoe moet je die goede werken nu zien? Als vruchten der dankbaarheid.  Wie in de wijnstok Christus 
'geplant' is, brengt ook vruchten voort (beeld van Joh. 15). Het ware geloof maakt een christen tot 
een nieuwe mens en doet hem leven in een nieuw leven, vrij van de slavernij van de zonde.  
Gods genade vergeeft niet alleen, ze vernieuwt ons ook. Zie de indringende tekst uit 1 Joh. 3:9, 
waarbij de juiste weergave is: ‘die zondigt niet voortdurend, vindt z’n element niet meer in de 
zonde’. Je hebt er een afkeer van gekregen! Dat is de ene kant. En de andere kant is: Gods geboden 
doen uit dankbaarheid. 
  
Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,  
o Heiland, die de wijnstok zijt!  
Uw kracht moet in mij overvloeien,  
of 'k ben een wis verderf gewijd.  
Doorstroom, beziel en zegen mij,  
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.  
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Waarom is het zo bevrijdend te weten dat onze goede werken niet bijdragen aan onze zaligheid? 
2. Onze 'beste werken' zijn met zonden bevlekt. Waar denkt u aan bij 'beste werken'?  
3. Waarom maakt 'deze leer' van HC 24 ons niet zorgeloos, maar spoort ze ons juist aan tot een heilig 
leven? 
4. Hoe kunnen we ‘blijven in Christus’ (Joh. 15:4,5), om van daaruit vrucht te  
dragen? Kunnen we daar ook in toenemen? Is er in je eigen leven sprake van toename? Waarom 
wel/niet? 
  
Voor de kinderen:  
1. Hoe merk jij dat iemand in de Heere Jezus gelooft?  
2. Praat met papa/mama maar eens door over de vraag hoe je een discipel van Jezus kunt zijn! 
  

 


