
Hfd. 17.1
Van de goede werken (1)

• Wat zijn goede werken (v/a 1)

• De vruchten van geloof en heiligmaking? (v/a 1)
– Goede werken zijn noodzakelijk

– Jak. 2:18:Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken 
mijn geloof  tonen.

– Behoren onlosmakelijk bij het nieuwe leven dat uit God is
– HC v/a 90 een ernstige lust en liefde om naar den wil Gods in alle goede 

werken te leven
– HC v/a 64 want het is onmogelijk, dat, zo wie Christus door een 

waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der 
dankbaarheid

– Komen van Christus
– Hoséa 14:9 uw vrucht is uit Mij gevonden.

• Zijn een kenmerk van ware heiligmaking
– een boom wordt aan zijn vrucht gekend

– Matth.7:17  Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en 
een kwade boom brengt voort kwade vruchten.



Van de goede werken (2)

• Kenmerk van goede werken v/a 2):

1. Uit het geloof
– Geen dood geloof

– Jak. 2:18: Toon mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken 
mijn geloof  tonen.

– Geloof, uit de liefde werkende
– Gal.5:6: maar het geloof, door de liefde werkende.

– Tot vernieuwing (heiligmaking)
– Rom. 12:2: maar wordt veranderd door de  vernieuwing uws gemoeds,

• Zijn er ook “goede werken” die niet uit het geloof zijn?
– Ja, die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond 

zijn (H.C. v/a 91).
– Matth.15:7-9  Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede 

gaven te geven,

– Deze werken of daden kunnen uit kracht van Gods algemene 
genade als goed ervaren worden, maar hebben geen 
eeuwigheidswaarde



Van de goede werken (3)

• Goede werken:
• Moeten uit het geloof geschieden (v/a 3)

– Hebr.11:6:  Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen

– Alleen uit geloofsvereniging met Christus
– Joh. 15:1-8: die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want 

zonder Mij kunt gij niets doen.

• Anders is het zonde
– Rom. 14:23: En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.

• En hebben onze beste werken geen enkele 
waarde:

– Jes. 64:6:  en al onze gerechtigheden zijn als  een wegwerpelijk kleed;

– Zijn een vrucht van zaligmakend geloof 
– Gal.5:6: maar het geloof, door de liefde werkende.

• Door Jezus Christus
– Efez. 2:10: geschapen in Christus Jezus tot goede werken,



Van de goede werken (4)

2. Naar Gods wet
• Gods wet is een heilige regel:

A. In het burgerlijk leven
– Pred. 12:13: Vrees God, en houd  Zijn geboden, want dit betaamt allen 

mensen

B. In het geestelijk leven:
• Kenbron van ellende en tuchtmeester tot 

Christus
– Rom.7:7: want ook had ik de begeerlijkheid niet  geweten zonde te zijn, 

indien de wet niet zeide: Gij zult niet  begeren. Zie Gal. 3:24. 

• Tot nieuwe gehoorzaamheid en dankbaarheid
– Rom.16:26: naar het bevel  des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid 

des geloofs,

• Geen menselijk regels (v/a 4) (tegen o.a roomsen)
– Matth. 15:9: Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die 

geboden van mensen  zijn.



Van de goede werken (5)

3. Tot Gods eer
– Joh. 8:50: Doch Ik zoek Mijn eer niet; er is Een, Die ze zoekt en oordeelt.

– Een billijke eis (v/a 5)
– 1 Kor.10:31: Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij 

iets  anders doet, doet het al ter ere Gods.

– Onmogelijk te volbrengen
– Rom. 7:18:  Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed 

woont; want  het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik 
niet.

– Nooit uit eigen kracht
– Filip. 2:13:  Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het 

werken, naar Zijn welbehagen.

– Maar uit genade
– Rom.11:6:  En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de 

werken;

• Geen roem in Gods volk
– Rom. 3:27: Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der 

werken? Neen,  maar door de wet des geloofs.



Van de goede werken (6)

• Het doen van goede werken is voor Gods volk:
– Een vrucht van geloof (v/a 6)

– Matth.7:17:  Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten,

– Een lust en begeerte
– HC v/a 90 een ernstige lust en liefde om naar den wil Gods in alle 

goede werken te leven

– Een heilig verlangen
– Philip.3:12 :Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt 

ben; maar ik jaag  er naar, .. 
– Doopsformulier: … de dagelijkse vernieuwing onzes levens, totdat wij 

eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven 
onbevlekt zullen gesteld worden.

– Een voorbeeld voor anderen
– Matth. 5:16: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw 

goede werken mogen  zien

• Tot eer van God
– Matth. 5:16: en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.



Van de goede werken (7)

• Goede werken kunnen zaligheid niet verdienen 
• Onmogelijk (v/a 8) (tegen o.a. roomsen):

– Genade en verdienste (goede werken) sluiten 
elkaar helemaal uit

– Rom. 11:6: en indien het is uit de werken, zo is  het geen genade meer; 
anderszins is het werk geen werk meer.

– Het verbond der werken (“doe dat en gij zult leven”) 
is verbroken

– Gal. 2:16 daarom dat uit de  werken der wet geen vlees zal 
gerechtvaardigd worden.

– Onze beste werken zijn onvolmaakt (“blinkende 
zonden”)

– Jes. 64:6 en al onze gerechtigheden zijn als  een wegwerpelijk kleed

– Kunnen geen betaling zijn voor de (erf- en 
dadelijke) zonden

– Markus 8:37  Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel?



Van de goede werken (8)

• Geen  verdienen door de mens (v/a 7-8) 
• Christus heeft de zaligheid verdiend 

– Volkomen
– Hebr. 10:14:  Want met een offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 

degenen, die  geheiligd worden.

– Plaatsbekledend = in plaats van Zijn volk
– Jes. 53:5: de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,

– Alleen door Hem
– Jes. 63:3 : Ik heb de pers alleen getreden, en er was niemand van de 

volken met Mij;

• Gods volk moet goede werken doen (tegen de anti-nominianen)
– HC v/a 114 dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, 

maar naar al de geboden Gods beginnen te leven.

• Is nooit volmaakt (tegen perfectionisten) 
– Luk.17:10:  wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo  

zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan,  
hetgeen wij schuldig waren te doen.



Van de goede werken (9)

• Geen verdienste?
• De Bijbel spreekt toch over beloning ?

– Ps. 19:12: in het houden  van die is grote loon.
– Gen. 15:1: Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot

– Dit is beloning uit genade (in het stuk der dankbaarheid) 

• De Heere beloont:
– Niet de goede werken van de gelovige
– Maar het werk dat Hij Zelf in de gelovige heeft geschonken

• Zie als bewijs hiervoor o.a.
– HC v/a 63 Deze beloning geschiedt niet uit verdienste, maar uit genade 

– Ook de Bijbel leert dit:
– Joh. 15:2-7:  Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; 

en al wie  vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage….  
Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem,  die 
draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen. …..  Indien gij in 
Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt,  zult gij begeren, 
en het zal u geschieden.



Van de goede werken (10)

• Goede werken? Welk doel? (v/a 9)

1. De Heere beoogt in alles Zijn eigen eer (zie v/a 2.3)
– Jes. 42:8: en Mijn eer zal Ik geen anderen geven,

– Ook in de godzalige wandel van Zijn volk
– 1 Petrus 2:12:  En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen; opdat … 

zij uit de goede werken, die zij  in u zien, God verheerlijken mogen in 
den dag der bezoeking.

– Titus 2:14: en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig  in goede 
werken.

2. Tot heil van de naaste
– Een zegen voor de samenleving

– Gen. 18:32: misschien zullen er tien gevonden worden. En Hij zeide: Ik 
zal  haar niet verderven om der tienen wil.

– Om hun te winnen voor Gods dienst
– Matth. 5:16: Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw 

goede werken mogen  zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, 
verheerlijken.



Van de goede werken (11)

3. Goede werken tot verzekering van het geloof (v/a 9)

• Te herkennen aan de vruchten
– Gal.5:22: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, 

lankmoedigheid,  goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, 
matigheid.

– Een bewijs van heiligmaking
– 1 Kor. 1:30: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is 

wijsheid  van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing;

– Een bevestiging
– 2 Petr. 1:10: benaarstigt u te meer, om uw roeping en verkiezing vast  te 

maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.

– Een noodzakelijk werk
– Hebr.12:14: en de heiligmaking, zonder welke niemand  den Heere zien 

zal;

– Een zekere toekomst
– 2 Petr. 1:11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het 

eeuwig  Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.



Van de goede werken (12)

Huiswerkvraag

Waarom zijn goede werken voor de ware 
gelovige nog noodzakelijk? 


