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Stel je voor dat jij een heel duur 
cadeau van je vader en moeder 

hebt gekregen. Je bedankt 
hen daarvoor. Dat doe je 
met woorden. Maar vaak 
ben je die dag ook extra lief 
voor hen. Je bent er stil van 

dat je vader en moeder jou 
zo’n bijzonder cadeau hebben 

gegeven en laat dat met je daden 
[= werken] zien. Zo is het nog veel 

meer bij Gods kinderen. 

Gods kinderen hebben iets heel bijzonders gekregen: een 
nieuw hart. Dat hebben ze niet verdiend. Ze hebben straf 
verdiend, want ze hebben gezondigd tegen God. Maar de 
Heere Jezus heeft het voor hen goedgemaakt met God. Hij 
heeft hen verlost uit de ellende van de zonde. Hij heeft hen 
gekocht met Zijn bloed en hun schuld bij Zijn Vader betaald. 
Hij heeft hen weggehaald bij de duivel. Daar willen ze de 
Heere voor danken. Er is liefde tot God en dankbaarheid aan 
God in hun hart. Dat kun je merken aan wat ze zeggen en 
doen. 
Kijk maar naar Zacheüs! Hij haalt geld op voor de keizer, 
de baas van het land. Maar vaak doet hij dat niet eerlijk 
en stopt hij stiekem wat geld in zijn eigen portemonnee. 
Zacheüs woont in Jericho. Op een dag komt de Heere Jezus 

Zondag 32

Vraag en antwoord 86
Aangezien wij uit onze ellende, zonder enige 
verdienste onzerzijds [= van onze kant], alleen 
uit genade door Christus verlost zijn, waarom 
moeten wij dan nog goede werken doen?
Daarom dat [= Omdat] Christus, nadat Hij ons 
met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons 
ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn [even]beeld 
vernieuwt, 
opdat wij ons:
- met ons ganse [= hele] leven Gode 
dankbaar[heid] voor Zijn weldaden bewijzen [= 
laten zien], en Hij door ons geprezen wordt.
- Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn geloof 
uit de vruchten verzekerd [= zeker gemaakt] is, 
- en dat door onze godzalige wandel [= ons 
godvrezend leven] onze naasten ook voor 
Christus gewonnen [= overgehaald] worden.

Vraag en antwoord 87
Kunnen dan die [mensen] niet zalig worden, die 
in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende 
[= verdergaan], [en] zich tot God niet bekeren?
In generlei wijze [= Op geen enkele manier]; 
want de Schrift zegt dat geen onkuise, 
afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, 
dronkaard, lasteraar, noch [= en ook geen] rover 
[= oplichter], noch dergelijke [= of zo iemand], het 
Koninkrijk van God beërven [= binnengaan] zal.

vraag & antwoord

Het   geheim van goede werken
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daar. Zacheüs wil hem goed zien en klimt in een boom. 
De Heere Jezus roept Zacheüs uit de boom en werkt in 
zijn hart. Zacheüs voelt dat hij verkeerd gedaan heeft 
tegen de mensen en tegen God. Je kunt gelijk merken 
dat Zacheüs een nieuw hart gekregen heeft. Hij zegt 
dat hij de helft van alles wat hij heeft aan de armen 
zal geven. En als hij te veel geld van mensen gevraagd 
heeft, gaat hij dat vier keer zoveel teruggeven. Uit 
liefde en dankbaarheid voor wat de Heere heeft 
gedaan, gaat Zacheüs leven zoals de Heere dat in 
Zijn wet zegt. Dat noem je goede werken [= daden]. 
Daarover gaat het in deze Zondag van de catechismus. 
De mensen vragen zich af wat er met Zacheüs is 
gebeurd. Hij is zo veranderd. Vroeger lette hij alleen 
maar op geld; nu kijkt hij naar hen. Vroeger nam hij 
alleen maar; nu geeft hij. Hoe komt dat? Wat is het 
geheim van zijn leven? De Heere Jezus is in zijn leven 
gekomen en daardoor is alles anders geworden. Hij 
houdt nu zoveel van de Heere, dat hij wil leven zoals 
de Heere dat wil. Hij wil God liefhebben boven alles en 
Hem eren en loven. Hij wil ook zijn naaste liefhebben 
als zichzelf. Door zo te leven, laat hij aan andere 
mensen zien hoe goed het is om de Heere te dienen. 
Misschien zijn er wel mensen die daardoor ook de 
Heere willen leren kennen en dienen. Dat is ook de 
bedoeling van goede werken. Wat laat jij met je leven 
zien?

Het   geheim van goede werken

Vragen

 1. Waaruit zijn Gods kinderen verlost?
	 Uit	hun	ellende
 2. Wie heeft dat gedaan?
	 De	Heere	Jezus
 3. Waarom deed Hij dat?
	 	Dat	was	onverdiend	en	alleen	uit	

genade
 4. Waarom doen zij goede werken?
	 	Omdat	de	Heilige	Geest	hen	op	de	

Heere	Jezus	laat	lijken
 5.  Wat is de eerste bedoeling van goede 

werken?
	 	De	eer	van	God	en	dankbaarheid	aan	

God
 6. Wat leren goede werken Gods kinderen zelf?
	 	Dat	zij	geloof	hebben	en	echt	een	kind	

van	God	zijn
 7.  Wat kunnen andere mensen door deze goede 

werken zien?
	 	Zij	kunnen	daardoor	zien	hoe	goed	het	

is	om	de	Heere	te	dienen.	De	Heere	kan	
dat	zo	gebruiken	dat	zij	Hem	ook	gaan	
zoeken

 8. Wat heb je als je geen goede werken hebt?
	 Kwade,	verkeerde,	zondige	werken
 9. Wat laten die zien?
	 Een	goddeloos	en	ondankbaar	leven
10.  Wie kunnen er niet in het Koninkrijk van God 

komen?
	 	Mensen	die	in	de	zonde	leven,	daarin	

blijven	doorgaan	en	zich	niet	tot	God	
bekeren
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Vraag en antwoord 86
Goede werken doen

De leerling en leraar van de 
Heidelbergse Catechismus hebben 

iets heel moois meegemaakt: Wij zijn 
uit onze ellende verlost. Welke ellende? 

Daarover ging het in Zondag 2-4: dat alle 
mensen door de zonde niet meer bij God horen, 
maar bij de duivel. Wie heeft hen losgemaakt van 
de duivel en weer vastgemaakt aan God? Door 
Wie zijn de leerling en leraar verlost? Daarover 
ging het in Zondag 5-31: Door de Heere Jezus. 
Waarom deed Hij dat? ‘Alleen uit genade, wij 
hadden het niet verdiend. Hij deed het niet om 
ons, maar alleen omdat Hij het wilde. Het is een 
groot wonder!’ Hoor je hoe gelukkig de leraar 
en leerling zijn? Zo gelukkig kun jij ook zijn. De 
Heere verlost nog mensen uit hun ellende.
De catechismus is geschreven in een tijd dat de 
roomse kerk heel belangrijk was. De roomse kerk 
leert dat je jezelf moet verlossen van je ellende 
door allemaal goede dingen te doen. Dat klopt 
natuurlijk niet, want met goede werken kun je 
de zaligheid niet verdienen. Toch staat er in de 
Bijbel dat Gods kinderen wel goede werken doen. 
Waarom doen ze dat dan? De leraar vraagt: 
Waarom moeten wij nog goede werken doen? 
De leerling weet wat er gebeurd is in zijn 
leven: De Heere Jezus heeft ons met 
Zijn bloed gekocht en losgemaakt 
van de duivel. Nu vernieuwt Hij 
ons door Zijn Heilige Geest tot Zijn 

beeld. Daardoor komt het dus dat er goede 
werken in het leven van Gods kinderen zijn. Niet 
om daardoor de zaligheid te verdienen, maar 
omdat de zaligheid aan hen gegeven is. De 
Heilige Geest laat Gods kinderen op de Heere 
Jezus lijken. Hij zorgt ervoor dat ze willen leven 
zoals de Heere Jezus leefde. En daarom zijn er 
goede werken in hun leven.
Misschien zeg je: Maar onbekeerde mensen doen 
toch ook wel goede dingen? Heel veel mensen 
krijgen van de koning een lintje omdat ze in hun 
leven zoveel goede dingen hebben gedaan! Ja, 
dat klopt, maar dat hoeven nog geen goede 
werken te zijn. Het gaat er niet om of mensen 
onze werken goed vinden, maar of God ze goed 
noemt. Hij kan iets alleen maar goed noemen 
als het Zijn werk is. De leerling en leraar gaan 
daar in de volgende Zondag nog over praten. 
Nu noemen ze nog waarom het belangrijk is dat 
er goede werken in het leven van Gods kinderen 
zijn. 

Goede werken zijn belangrijk voor de Heere 
(1), voor Gods kinderen zelf (2) en voor andere 
mensen (3). Goede werken in het leven van Gods 
kinderen geven God de eer. De leraar zegt: Ze zijn 
bedoeld (1) om met heel ons leven aan God 
dankbaarheid te laten zien voor Zijn weldaden 

[= alle goede dingen die Hij geeft] en om 
Hem te prijzen. Heel je leven is dan voor 

de Heere. Je wilt leven zoals Hij wil. Dan 
is alles van jezelf niet meer belangrijk, 
maar gaat het om Zijn wil, Zijn wet, 

v&a
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Zijn Naam en Zijn eer. Goede werken zijn ook 
bedoeld (2) om Gods kinderen van hun geloof 
uit de vruchten zeker te maken. Veel van Gods 
kinderen twijfelen zo vaak of ze echt Gods kind 
zijn. Maar als ze dicht bij de Heere leven en Hij 
goede werken [= vruchten] geeft, laat de Heere 
hun weleens zien dat ze dat van Hem krijgen: 
‘Zie je nu dat Ik van je afweet en dat Ik je geloof 
gegeven heb?’ De leraar zegt: Goede werken zijn 
ook nodig (3) om door ons godvrezend leven 
onze naasten over te halen om ook Christus te 
dienen. Er wordt veel evangelisatiewerk gedaan 
om andere mensen over de Heere te vertellen. 
Misschien heb je ook weleens evangelisatiefolders 
in brievenbussen gedaan. Maar weet je wat het 
beste evangelisatiemiddel is? Goede werken in 
je leven. Als jij leeft zoals de Heere wil, maak je 
andere mensen nieuwsgierig naar het dienen van 
de Heere. Dan vragen ze zich af hoe het komt 
dat jij zo gelukkig bent: Wat is toch het geheim 
van zijn of haar leven? Daar zou ik wel meer 
over willen weten! Merk je hoe belangrijk goede 

werken zijn? Zijn ze er in jouw leven?

Vraag en antwoord 87
Geen goede werken

Er zijn maar twee mogelijkheden in 
je leven: er zijn goede werken of er 

zijn kwade [= zondige] werken. 
Goede werken laten zien dat je bij 

Gods kinderen hoort. Door de Heere 
Jezus hoor je niet meer bij de duivel, 

maar bij God. Daardoor kan het niet anders of je 
doet goede werken. Kwade werken laten zien dat 
je bij goddeloze mensen hoort. Je bent nog los 
van God en vast aan de duivel. Daardoor kun je 
niet anders dan verkeerde dingen doen. Je plaagt 
mensen in plaats van dat je ze helpt. Je wilt veel 
geld hebben in plaats van dat je weggeeft. Je 
haat anderen in plaats van hen lief te hebben. 
Je besteedt je tijd voor jezelf in plaats van voor 
de Heere. Je doet wat je zelf wilt in plaats van 
te luisteren naar Gods geboden. De leraar wil 
weten: Als mensen doorgaan in zo’n goddeloos 
en ondankbaar leven en zich niet tot God 
bekeren, kunnen zij dan zalig worden? 
Het antwoord is duidelijk: Op geen enkele 
manier. De Bijbel zegt dat iemand die onrein 
leeft, afgoden dient, het huwelijk kapot 
maakt, steelt, gierig is, dronken is, roddelt en 
lelijk over anderen praat, anderen oplicht of 
iets dergelijks, niet in het Koninkrijk van God 
zal komen. Als zij deze zonden blijven doen en 
zich niet tot God bekeren, horen ze niet bij de 
Heere en kunnen ze niet in de hemel komen. 
Wat is dat erg! Heb jij geleerd dat je een zondaar 
bent? De Heere roept vandaag nog: ‘Bekeer je van 
je boze wegen, want waarom zou je sterven? Kom 
tot Mij en je ziel zal leven!’v&a
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