
Goede werken 
Zondag 14 augustus 2022 middagdienst 

 
Schriftgedeelte: Galaten 5:1-15 
Tekst: Heidelbergse Catechismus zondag 24 
Vr. 62 Maar waarom kunnen onze goede werken niet 
de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? 
Antw. Daarom, dat de gerechtigheid, die voor Gods 
gericht bestaan kan, gans volkomen en der wet Gods in 
alle stukken gelijkvormig zijn moet, en dat ook onze 
beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonden 
bevlekt zijn.  
 
Vr. 63 Hoe? Verdienen onze goede werken niet, die God 
nochtans in dit en in het toekomende leven wil 
belonen? 

Antw. Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar 
uit genade. 
 
Vr. 64 Maar maakt deze leer niet zorgeloze en 
goddeloze mensen? 
Antw. Neen zij; want het is onmogelijk, dat, zo wie 
Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet 
zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid.

 
Punten: 
1. Onvolkomen (vr. 62) 
2. Onverdienstelijk (vr. 63) 
3. Onmisbaar (vr. 64) 
 
Vragen bij de preek:  

• Bij 1e punt: 
o Waarom zou de catechismus steeds weer benadrukken dat wij niets bij kunnen 

dragen tot onze zaligheid? Wat heeft dat jou te zeggen?  
o Kun je voorbeelden geven van “onze beste werken”? Waarom zijn die in Gods ogen 

toch onvolmaakt? 
• Bij 2e punt: 

o Waarom zijn Gods geboden heilzaam voor alle mensen? Ook als ze onbekeerd zijn? 
o Kun je aan de hand van Abraham en Lot uitleggen hoe de Heere goede werken van 

Zijn kinderen in dit leven beloont? 
o Waarom beloont de Heere de gebrekkige goede werken van Zijn kinderen? 

• Bij 3e punt: 
o Kun je de leer van vrije genade ook misbruiken? Hoe dan? 

 
Belangrijke teksten: 
Jesaja 64:6a Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk 
kleed 
1 Korinthe 3:13-15 13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl 
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands 
werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand 
worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. 
 
Uit de bronnen: 
Maarten Luther in “De brief aan de Galaten” in commentaar op Galaten 5:13 
Daarom dreigt van twee kanten gevaar, waarbij echter het ene gevaar nog beter te verdragen is. Als 
de genade en het geloof niet gepredikt worden, wordt niemand zalig, want alleen het geloof 
rechtvaardigt en redt. Daarentegen, als het geloof gepredikt wordt, zoals het gepredikt moet 
worden, verstaat het grootste deel van de mensen de leer van het geloof vleselijk en trekt de vrijheid 
van de Geest in de vrijheid van het vlees. Allen beroemen zich er op dat ze evangelisch zijn, ze 
beroemen zich op de christelijke vrijheid en in werkelijkheid volgen ze hun begeerten na en keren 
zich tot gierigheid, wellust, hoogmoed, jaloersheid, enz.  


