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Het derde deel  
De dankbaarheid die wij God voor de verlossing verschuldigd zijn  
ZONDAG 32  
Vraag 86: Aangezien wij uit al onze ellende zonder enige verdienste van onze kant alleen uit genade door 
Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen?  
Antwoord: Omdat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed heeft gekocht en bevrijd, ons ook door Zijn Heilige 
Geest tot Zijn beeld vernieuwt, opdat wij God met geheel ons leven dankbaarheid bewijzen voor Zijn weldaden 
en Hij door ons geprezen wordt. Voorts, opdat ieder voor zichzelf door de vruchten verzekerd zal zijn van zijn 
geloof; en onze naaste door onze godvruchtige levenswandel ook voor Christus gewonnen wordt.  
Vraag 87: Kunnen dan degenen die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortgaan en zich niet tot God bekeren, 
niet zalig worden?  
Antwoord: Volstrekt niet, want de Schrift zegt dat geen ontuchtpleger, geen afgodendienaar, echtbreker, dief, 
gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, of zo iemand het rijk van God beërven zal [1 Kor. 6:9; Ef. 5:5-6].  

  
 
De HEERE vraagt een leven van dankbaarheid 
1. Wat houdt het in? 
2. Wat is het doel? 
3. Wat is het gevolg? 
  
1. Wat houdt het in? 
In het schip van de kerk kom je zowel mensen tegen die zeggen: het gaat om geloof in 
Christus. Als je in Hem gelooft, ga je naar de hemel. En vervolgens staan die woorden 
helemaal los van het concrete leven. Er zijn ook mensen die vooral de nadruk leggen op het 
christen zijn in de praktijk. Beide accenten zijn nodig en bijbels, maar dienen wel in een 
gezond evenwicht te staan. 
In Jakobus 2 komen we beide accenten tegen. Jakobus gaat in op de vraag hoe het nu zit met 
de relatie tussen 'geloof' en 'werken'. Om te onderbouwen dat geloof niet zonder 'werken' 
kan, stelt Jakobus ons twee mensen voor: Abraham en Rachab. Van beide mensen kan 
gezegd worden: hun verlossing uit genade zorgde voor een leven van vernieuwing door de 
Heilige Geest. De W van wedergeboorte bestaat uit twee 'V's': verlossing en vernieuwing. 
De verlossing is de inzet voor het leven van de dankbaarheid. Gods verlossende genade zorgt 
voor de onweerstaanbare drang Hem te dienen in een leven van dankbaarheid. Deze drang 
is niet een 'wettisch moeten', maar een 'niet meer anders kunnen'. Dit is in 
overeenstemming met de inzet van de HC (Zondag 1): De Geest maakt ons gewillig en bereid 
om Christus van harte te dienen. 
  
2. Wat is het doel? 
Eren, loven en prijzen van God. Hem tot het ultieme doel van je leven hebben. Dat was voor 
Adam en Eva geen optie, zo wás het. Dat scheppingsdoel is niet veranderd, maar het gaat 
niet meer vanzelf. Ik eer mijn God niet meer, maar onteer Hem. Complete vernieuwing is 
nodig om met ons hele leven dankbaarheid jegens God te bewijzen. 
God heeft er diepe vreugde in dat 'doelmissers' Hem weer gaan bedoelen. Vandaar dat Hij 
erop uit is om uw leven te verlossen van de slavernij van de zonde.  
Wat is echte dankbaarheid? Een prachtige samenvatting vinden we in Gal. 2:20 'Ik ben met 
Christus gekruist en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij, en hetgeen ik nu in 
het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij liefgehad heeft en 
Zichzelf voor mij overgegeven heeft'. (vgl. Citaat Georg Müller) 
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Wat Christus met Zijn leven gegeven heeft voor mij, op basis daarvan stel ik mijn lichaam tot 
een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande (Rom. 12:1,2). Omdat ik met zo'n 
hoge prijs gekocht ben, heb ik maar één verlangen: Hem verheerlijken in mijn leven (1 Kor. 
6:20). 
Herkennen wij in ons leven dit verlangen? Dit proces van vernieuwing wat van dag tot dag 
voortgaat? Of is er stilstand en achteruitgang? 
Waarom zo belangrijk dit doel in het oog te houden? Omdat er ook een keerzijde is, die in 
vraag en antwoord 87 aan de orde komt. Wie denkt in de hemel te kunnen komen en te 
volharden in zonden heeft het mis. De zonden worden concreet en bij naam genoemd. Het is 
goed om op te merken dat er een verschil is tussen 'vallen in de zonde' en 'volharden in de 
zonde'. Zij die weigeren te breken met zonden, zullen God niet zien. Wie vast blijft houden 
aan zondige gedragspatronen, prive, in het huwelijk, in de gemeente, in de samenleving, en 
zich niet laat gezeggen door het Woord, is verloren en gaat verloren. 
Wie als kind van God te strijden heeft met zijn zonden mag bedenken dat Jezus Zich heeft 
'doodgeliefd' aan het kruis. Hij had lief met de prijs van Zijn leven. Laten we dat bedenken 
als het verlangen om met je hele leven Hem te behagen doorkruist wordt door zonden.  
  
3. Wat is het gevolg? 
We moeten onderscheid maken tussen doel en gevolg. Het doel van het leven der 
dankbaarheid is: 'opdat wij ons….'. Het gevolg: 'daarna ook…'. 
De HC noemt twee dingen als gevolg: 
1. bij jezelf van je geloof uit de vruchten verzekerd worden. Hier mag gedacht worden aan 
de negenvoudige vrucht van de Geest uit Gal. 5. 
2. de naaste komt in het vizier. In het bredere verband van de wereldkerk, maar ook in de 
nabije omgeving van mijn leven op aarde (huwelijk, gezin, buurt, collega's). 
'Een van de kenmerken van de groei in de genade is een toenemende ijver en inspanning om 
het goede te zoeken voor het geestelijk leven van anderen. Iemand die geestelijk groeit, zal 
steeds meer belang stellen in de zaligheid van zondaren'. (J.C. Ryle) 
Een christen wordt een 'kleine christus' (Luther) voor de ander. 
  
Enkele vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning  
1. Is dankbaarheid een 'heilige vanzelfsheid' of moet je je daarvoor inspannen? Wat is jouw 
persoonlijke invulling van 'dankbaarheid'? 
2. Mediteer eens door over de oude uitdrukking: Jezus heeft Zich 'doodgeliefd' aan het kruis. 
Waarom is de overdenking hiervan een krachtig, zondedodend middel? 
3. Hoe kan de 'vrucht van de Geest' in het leven van een christen functioneren als een 
middel tot zekerheid van het geloof? 
4. 'De naaste komt in het vizier'. Hoe krijgt dat praktisch gestalte in jouw leven? 
  
Voor de kinderen: heb jij de Heere Jezus lief? Hoe kun je dat aan God en aan de mensen 
laten zien?  
 


