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Vraag 86: Nu wij uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus 
verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? 

Omdat Christus ons niet alleen met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door Zijn Heilige 
Geest vernieuwt tot Zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor Zijn 
weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt. 
Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof en om door onze godvrezende levenswandel 
ook onze naasten voor Christus te winnen. 

Vraag 87: Kunnen zij dan behouden worden, die in hun goddeloos en ondankbaar leven voortgaan en zich 
niet tot God bekeren? 

Beslist niet, want de Schrift zegt dat een onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, 
lasteraar, oplichter, of een dergelijke zondaar, het koninkrijk van God niet beërven zal. 

  
 

  

 

De reden van de goede werken 

• De HC stelt de vraag aan de orde naar de noodzaak van goede werken. Maakt Gods genade 

deze niet overbodig? 

• Het antwoord is ‘nee’: al tellen ze niet mee voor je behoud, ze zijn wel een belangrijk bewijs 

dat je behouden bent. 

o Als het gaat om ons behoud/rechtvaardiging worden de goede werken als beslist 

onvoldoende afgewezen (zie zondag 24). Als het gaat om de dankbaarheid/heiliging 

zijn ze echter beslist noodzakelijk.  

o Goede werken zijn teken van een levend geloof: ‘Zoals het lichaam zonder geest 

dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood’ (Jac. 2: 26). 

• God verlost Zijn kinderen niet alleen van de zonden, Hij vernieuwt ook hun leven. 

o Vgl. het Doopformulier: de H. Geest wil ons toeëigenen wat we in Christus hebben, 

n.l. de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. 

o Gods genade is een tweelinggenade: vergeving én vernieuwing, rechtvaardiging én 

heiliging, want Christus is ons gegeven tot rechtvaardiging en tot heiliging (1 Kor. 1: 

30). 

o Dat betekent ook dat er geen rechtvaardiging is zonder heiliging. Roemen in genade 

terwijl we onheilig leven is een kenmerk van een dood geloof.  

o Heilig leven is des te urgenter naarmate de cultuur steeds onheiliger wordt.  



o God verlost ons met het oog op onze vernieuwing. Het gaat erom dat we het beeld 

van Christus gaan vertonen.  

o Hoe meer we door het geloof op Christus zien, hoe meer we naar Zijn beeld 

vernieuwd worden: 

‘Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in 

een spiegel aanschouwen worden naar hetzelfde beeld van gedaante 

veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, door des Heeren Geest’ (2 Kor. 

3: 18)  

Het doel van de goede werken 

• Goede werken zijn tot eer van God: ‘…opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God 

dankbaar zijn voor Zijn weldaden en opdat Hij door ons geprezen wordt’. 

o Een christen doet geen goede werken om daarmee zijn zaligheid te verdienen (want 

dat heb je uit genade al verkregen), maar uit dankbaarheid en respect voor Hem Die 

zoveel voor ons gedaan heeft. 

o Deze goede werken geschieden ‘met ons hele leven’: met je mond, oren, ogen, 

handen en voeten.  

• Goede werken zijn tot troost van onszelf: ‘Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van 

ons geloof’. 

o Goede werken versterken het geloof en de geloofszekerheid.  

o Goede vruchten laten immers zien dat de boom goed is.  

• Goede werken zijn tot zegen van de naaste: ‘…en om door onze godvrezende levenswandel 

ook onze naasten voor Christus te winnen’. 

o De liefde tot God uit zich in de liefde tot de naaste.  

Tot slot: 

• De aan- of afwezigheid van dankbaarheid zegt iets over ons hart: of ons hart is op de Heere 

gericht, of het is op onszelf gericht. 

• Van nature lijken we op de onvruchtbare vijgenboom waar Jezus over vertelt. 

• God kan echter een onvruchtbare boom veranderen in een vruchtbare boom.  

• Het is Chrístus Die ons door Zijn Geest naar Zijn beeld vernieuwt! 

• Verbonden aan Hem wordt het waar: ‘…uw vrucht is uit Mij gevonden’ (Hosea 14: 9). 

• De goede werken zijn ‘door God voorbereid’ (Ef. 2: 10) en wie in Christus blijft ‘draagt veel 

vrucht’ (Joh. 15: 5).  

• Een christen dient…  

o …net als Paulus te ‘jagen naar heiliging’: ‘…niet dat ik het al verkregen heb of al 

volmaakt ben, maar ik jaag er naar of ik het ook grijpen mocht’ (Fil. 3: 12). 

o …net als McCheyne te bidden: ‘Heere, maak mij zo heilig als een verloste zondaar op 

aarde zijn kan’. 


