Sing vooraf staande: Psalm 103:5, 9 (p. 505)
5

Hy sal nie altoos twis teen ons ontrou nie / of ewiglik die toorn teen ons behou nie,
want wie kan dra Gods eewge gramskap – wie? / Hy sal met ons nie na ons sondes handel,
ons nie vergeld die boosheid van ons wandel; / Hy straf ons, maar na al ons sondes nie.

9

Maar Gods genade∩en goedheid is onendig / oor almal wat Hom vrees, sy trou bestendig;
dit reik tot aan die verste nageslag / wat sy verbond nie troueloos wil skend nie,
of van sy wet hul hart afkerig wend nie, / maar sy bevel gehoorsaam wil betrag.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Psalm 92:1, 3 (p. 466)
1

Wie sou die HEER nie prys nie, / as weer met nuwe gloed / ’n rusdag ons begroet?
Wie Hom nie dank bewys nie / in stille môrewagte, / as ons sy guns omring?
Wie vir sy trou nie sing / ’n loflied in die nagte?

3

Hoe groot is, HEER, u werke, / hoe diep gaan u beleid! / Hoe reik u moëndheid
oor alle aardse perke! / Maar dwase sit gevange / en in hul waansin vas;
hul weet nie dat hul ras / sal struikel in hul gange.

Gebed
Skrifberyming 5-3:1, 2 (8:1, 2)
1

Aan U, o Lam van God, ’n nuwe lofgesang! / Want U is waardig om die wonderboek te ontvang
en oop te breek – die boek van toekoms en verlede / en van wat word, geskrif van Gods
verborgenhede.
U’s waardig, U alleen, omdat die werk volbrag is, / toe U as offer vir ons sondeskuld geslag is.

2

U ’t van die hemel hoog op aarde neer wou daal, / en ons vir God gekoop uit alle volk en taal.
Die losprys was u bloed, wat U vir ons gestort het, / waardeur ons, rein gewas, ’n priestervolk geword
het
en konings in die ryk van onverstoorb’re vrede, / om God te dien en eer in eind’lose ∩ewighede.

Skriflesing: Romeine 4:1-8, 13-25; 5:1-11; Nederlandse Geloofsbelydenis, Artikel 24
Kernvers:

Romeine 4:2, 14; 5:8
As Abraham op grond van sy dade vrygespreek is, dan het hy ŉ rede gehad om te
roem. Maar nie by God nie!
As mense deur wetsonderhouding deelgenote van die belofte kon word, sou die
geloof sy betekenis verloor het en die belofte sy krag.
(Romeine 4:2, 14 AFR83)
Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe
ons nog sondaars was. (Romeine 5:8 AFR83)

Nederlandse Geloofsbelydenis
Artikel 24: Ons heiligmaking en goeie werke
Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die Woord van God
en deur die werking van die Heilige Gees, dat die ware geloof hom weder-gebore laat word en tot ŉ
nuwe mens maak, hom ŉ nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing aan die sonde bevry.
Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regver-digende geloof die mens vir ŉ vroom en heilige
lewe onverskillig sou maak nie; inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God doen nie
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maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom onmoontlik dat
hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie; ons praat mos nie van ŉ dooie geloof
nie, maar van wat die Skrif noem ŉ geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan (Gal 5:6), wat die
mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy Woord beveel het.
Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig
omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Tog geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie,
want ons is deur die geloof in Christus geregverdig nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou
anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van ŉ boom goed kan wees voordat die
boom self goed is.
Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie – wat sou ons tog kon verdien?
Veeleer is ons die goeie werke wat ons doen aan God verskuldig, terwyl Hy aan ons niks verskuldig
is nie, aangesien dit Hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit
te voer (Fil 2:13). Laat ons daarom let op wat geskrywe staan: ‘.... wanneer alles gedoen het wat
julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons
verplig was om te doen’ (Luk 17:10). Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie,
maar dit is deur sy genade dat Hy sy gawe bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons
dit glad nie die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige
natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook één goeie werk lewer, is die herinnering
aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel
verkeer, heen en weer geslinger sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word
as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons Verlosser steun nie.
Rom 10:17; Joh 5:26; Efes 2:4; Joh 8:36; Tit 2:12; Joh 15; Heb 11:6; 1 Tim 1:5; Gal 5:6; Tit 3:8; Rom 9:32; Tit 3:5; Matt
7:17; Rom 14:23; Heb 11:4; Gen 4;4; 1 Kor 4:7; Fil 3:13; Jes 26:12; Gal 3:5; 1 Tess 2:13;
Luk 17:10; Rom 2:6; Open 2:13; 2 Joh :8; Rom 11:5 (6-7); (Efes 2:5); Jes 64:6; 1 Kor 3:11; Jes 28:26;
Rom 10:11; Hab 2:4.

Tema: Ons goeie werke maak ons nie goed nie; omdat ons goed gemaak is,
is ons werke goed
Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die een waarheid waaraan ons Gereformeerdes
met ons lewe vasklem, is dat ons net deur die geloof in Jesus Christus gered is. Hierdie waarheid is
’n anker vir ons sodat ons nie soos ’n boot sonder anker heen en weer op die seë van dwaalleer
rondgeslinger sal word nie. Hierdie waarheid is ook vir ons ’n anker sodat ons nie deur ons eie
gemoedstoestand heen en weer geslinger word nie. ’n Mens is mos nie in dié mate verlos van jou
sondes soos wat jy vandag daaroor voel nie. As dit die geval sou wees, sou ons die een dag meer
verlos voel en ander dag weer minder verlos voel. En ’n mens se gevoelens word ongelukkig deur sy
omstandighede en doen en late beïnvloed. Daaruit volg dan ook dat ons nie verlos is op grond van
die goeie werke wat ons gedoen het nie.
Om hierdie rede bely ons dat ons goeie werke niks tot ons verlossing bydra nie. God neem niks wat
ons doen of gedoen het of sal doen in aanmerking voordat Hy ons van ons sondeskuld vryspreek nie.
Die ware gelowiges is deur die geloof in Christus alleen geregverdig/vrygespreek nog voordat
hulle enige goeie werke gedoen het of kon gedoen het.
Vir die sekerheid dat ons verlos is – en daarom regverdig verklaar is deur God – steun ons net op
Christus en sy volmaakte werk. Hieraan klou ons met ons lewe. Om hierdie sekerheid oor ons
saligheid vir ons ’n konkrete werklikheid te maak het die Heilige Gees Paulus gelei om die volgende
woorde vir ons op te teken:
Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog
sondaars was. (Romeine 5:8 AFR83)
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God se genade wat Hy aan ons gegee het om sy kinders te wees, is onvervreembaar ons eiendom.
Niks en niemand kan die genade wat die Here aan ons gegee het van ons af wegneem nie – nie ons
omstandighede nie, nie ons gemoedstoestand nie en nog minder ons doen en late. En as bewys van
hierdie sekerheid sê die Heilige Gees vir ons op watter tydstip Christus vir ons sondes gesterf het.
Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir
goddeloses gesterwe. (Romeine 5:6 AFR83)
Toe ons nog nie eens vir Christus geken het nie, wat nog daarvan te sê dat ons Hom liefgehad het,
toe het Hy al vir jou en my gesterf. Niemand van ons is ouer as honderd jaar nie en nog minder al
twee duisend jaar oud. Dus, niemand van ons kon Christus, voordat Hy op Golgota gesterf het,
geken of liefgehad het nie. Maar God se barmhartigheid en liefde word nog duideliker wanneer ons
hoor en besef dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog goddeloses, sondaars en vyande van God
was.
Ons mense is nie bereid om ons eie lewens vir ander mense op die spel te plaas nie. Vir iemand wat
goed aan jou gedoen het, sal jy dit miskien nog oorweeg om jou lewe op die spel te plaas, maar dit
sal steeds nog baie oorreding kos voordat jy dit doen. Teenoor hierdie selfsugtige siening van ons
mense, staan God en sy Seun se onbaatsugtige liefde vir ons uit. Toe ons nog net kon doen wat sleg
en boos is omdat ons goddelose sondaars was, toe al het Jesus Christus sy lewe vir ons aan die
kruis opgeoffer. Toe ons nog nie eers in staat was om Christus lief te hê nie, as gevolg van die sonde
wat ons magteloos gemaak het, het Christus sy oorvloedige liefde vir ons bewys deur sy kosbare
bloed vir ons te stort.
Maar die feit dat Christus vir mense se sondes met sy lewe aan die kruis betaal het, is nie al genade
wat God aan ons bewys het nie. God die Vader het nie by Goeie Vrydag gestop nie. Hy het ook
Pinksterdag laat aanbreek. Die mense vir wie Christus gesterf het, moet dit ook van harte glo. Hulle
moet weet dat Christus regtig vir sondaars se skuld betaal het en hulle moet vertrou dat Hy dit ook vir
hulle gedoen het. Daarom stuur die Vader en die Seun die Heilige Gees om aan die mense vir wie
Christus gesterf het, die wedergeboorte te skenk. Op die tydstip van die wedergeboorte vestig die
Heilige Gees die vasstaande kennis en vaste vertroue in die mens se hart met die Woord van God.
Deur middel van die ware geloof lei die Heilige Gees elke wedergebore mens om Christus en al sy
verdienstes met die geloof te omhels. Op grond van hierdie werk van ons Drie-enige God spreek die
Vader die mens deur middel van die geloof vry.
Ons hoor dus, broers, susters en kinders, dat die mens gered word van die ewige dood en verlos
word van sy sondes, sonder dat hy as mens enigiets daarmee te doen het. Sonder ons toedoen,
sonder dat ons enigiets gedoen of gesê het, verlos God ons op grond van Christus se
versoeningswerk waarin ons glo deur die geloof wat die Heilige Gees in ons werk.
En God is hierdie groot verlossing, wat Hy aan ons skenk, nie aan ons verskuldig nie. Wat sou ons in
elk geval kon gedoen het dat God by ons in die skuld sou wees. Ons is immers sondaars wat tot niks
goeds in staat is nie. Alles wat ons doen is met sonde besmet – sonde wat inderwaarheid vyandskap
teen God is. En tog skenk God aan ons, sy vyande, hierdie groot genade: verlossing van alle sondes,
vrede met God net op grond van Jesus Christus se gehoorsaamheid aan die Vader. En deur die
Heilige Gees gee Hy aan sy vyande ook die geloof om hierdie groot geskenk te ontvang.
Hoekom, sal iemand vra, bewys God hierdie barmhartigheid aan sy vyande? Omdat Hy God is. Sy
liefde vir mense is onbeskryflik groot en onbegryplik vir ons, want Hy is nie ’n mens nie en tree nie
soos ’n mens op nie. Daarom bewys Hy nie sy liefde aan ons in antwoord op ons dade nie.
Inteendeel, Hy bewys sy liefde aan ons ondanks ons goddeloosheid, sonde en vyandskap teen Hom.
So, geliefdes, het God, die Vader, Seun en Heilige Gees elke ware gelowige goed gemaak. En die

3

Heilige Gees is steeds met die Woord van God besig om elke ware gelowige nog meer goed te
maak. Die Heilige Gees is aanhoudend besig om ons nuut te maak sodat ons nog meer gewillig en
bereid sal wees om ’n nuwe lewe te lei. ’n Nuwe lewe is dan ’n lewe waarin die geloof waarmee ons
Christus en sy verdienstes omhels ook sigbaar word in dade van liefde.
Deurdat die Heilige Gees so met ons besig is, veroorsaak Hy dat ons as gevolg van die geloof in
Christus hoe langer hoe meer gehoorsaam aan God lewe. Deur die genade van die Heilige Gees se
werk in ons voer ons God se wil uit, gehoorsaam ons die Tien Gebooie omdat dit vir ons ’n lus en ’n
vreugde is. Met hierdie gehoorsaamheid aan God is ons juis besig met godsdiens. Ons dien God op
elke denkbare terrein van ons lewe omdat ons ons hele lewe aan Hom te danke het. Daarom is
hierdie werke wat uit die ware geloof spruit ook ons manier waarop ons vir die Here dankie sê vir sy
genade aan ons. Maar geloofsdade is meer as net dankie sê. Daarmee bring ons ook die eer aan
God, want juis deur gehoorsaam aan God te lewe, erken ons dat Hy alleenseggenskap oor ons hele
lewe het. Daarom doen ons graag wat goed en reg is in God se oë. En verder veroorsaak die Heilige
Gees met hierdie goeie werke waarin Hy ons begelei dat al die ander mense rondom ons ook God
kan verheerlik en loof. Die Heilige Gees veroorsaak selfs dat ons met ons goeie werke ook ander
mense vir Christus wen.
Ons sien dus, geliefdes, dat die werke wat ons doen eers goed is omdat God ons goed gemaak het.
Voordat God ons goed gemaak het, kon en wou ons nie goeie werke doen nie. En al doen ’n
ongelowige ook nie kwaad in ons mense se oë nie en lei hy menslik gesproke ’n fatsoenlike lewe,
maak daardie goeie, fatsoenlike lewe hom nog nie goed nie. Die vrugte aan die boom kan eers goed
wees as die boom self goed is. ’n Mens se werke is eers goed as dit uit die ware geloof spruit – die
geloof waarmee die Heilige Gees ’n mens nuut en goed gemaak het.
Baie van ons weet met watter afwagting ’n mens wag dat ’n vrugteboom waaraan jy baie arbeid
bestee het, moet begin vrugte dra. Jy het die grond waarin jy die boom geplant het met ywer
voorberei. Daarna het jy die boom in hierdie goed voorbereide grond geplant. En van daardie eerste
dag af het jy uitsonderlike goeie sorg aan die boom bestee. Jy het die nodige bemesting gegee, die
nodige water. Jy het dit reg gesnoei. En as jy dan verwag dat die boom goeie vrugte sal dra, sal jy
nie onregverdig teenoor die boom wees nie. Jy het dan goeie sorg daaraan bestee.
Uit wat die Here tot dusver aan ons bekend gemaak het in Romeine 4 en 5 besef ons met hoeveel
sorg die Here ook aan elkeen van sy kinders gewerk het en steeds werk. Daarom is dit ook regverdig
as die Here verwag dat hierdie kinders van Hom goeie werke sal doen. Hy gee immers alles wat
hulle nodig het en Hy gee dit in oorvloed sodat hulle in oorvloed goeie werke sal doen. Daarom bely
ons, broers, susters en kinders, dat ons hierdie goeie werke aan God verskuldig is. Ons is net
onverdienstelike diensknegte, want ons doen maar net wat ons verplig is om te doen. Ons is immers
net diensknegte van God deur Jesus Christus. Ons behoort immers met liggaam en siel net aan
Hom, want Hy het ons met sy kosbare bloed gekoop. Hy is nou ons Here, ons Eienaar, wie se bevele
ons uitvoer omdat sy Gees ons beheers.
Al sou ons kon redeneer dat Abraham tog baie goeie werke in sy lewe gedoen het, sal ons nooit by
die punt kan uitkom dat God daardie goeie werke van Abraham in aanmerking geneem het om hom
vry te spreek nie. Met sy goeie werke sou Abraham genoeg rede gehad het om voor mense te roem,
maar selfs net as ’n gedeeltelike betaling vir sy vryspraak het daardie goeie werke geen waarde voor
God nie. Ons bely ook dat ons nie eers een enkele goeie daad kan doen wat nie met sonde besmet
is nie, en omdat dit met sonde besmet is, is dit voor God strafwaardig. Selfs ons beste goeie werk
wat vir ons en vir ander mense lyk asof dit miskien volmaak kan wees, is voor die oë van die Here
soos ’n stuk lap wat maar weggegooi kan word. Nie eers daardie beste goeie werk kan tot ons
verlossing bydra nie.
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Maar dit maak die goeie werke wat ons doen tog nie oorbodig of nutteloos nie. Die goeie werke is juis
die goeie vrugte wat uit die ware geloof spruit omdat God ons goed gemaak het. En ons doen dit
omdat ons dit aan God verskuldig is. Alhoewel ons hierdie goeie werke aan God verskuldig is, laat
Hy ons nie hierdie goeie werke sonder doel doen nie. Inteendeel, Hy beloon hierdie goeie werke. Hy
bekroon sy eie gawe al is hierdie goeie werke nie volmaak nie. Ja, al is ons beste werke nog met
sonde besmet, is dit vir God aanneemlik omdat dit deur sy genade geheilig is.
Wat bedoel ons daarmee as ons sê dat ons goeie werke vir God aanneemlik is al is hulle nie
volmaak nie? Ons gaan dit met ’n voorbeeld probeer duidelik maak. Gestel jy gaan na ’n
meubelwinkel en koop ’n baie duur en baie mooi lessenaar vir jou. Maar toe die lessenaar by jou huis
afgelewer is, kom jy agter dat van die laaie nie behoorlik pas nie. Wat doen jy dan? Natuurlik neem jy
dit terug. Jy het immers duur daarvoor betaal. Veronderstel nou, aan die ander kant, dat een van jou
kinders ’n jaar lank vir sy houtwerkprojek ’n lessenaar maak wat hy dan op jou verjaarsdag vir jou as
geskenk gee. ’n Dag of wat later kom jy agter dat een van die laaie nie goed pas nie. Wat doen jy
nou? Gee jy die lessenaar vir jou kind terug? Nee, beslis nie. Jou kind het hierdie lessenaar immers
met liefde vir jou gemaak.
Net so werk dit met ons goeie werke ook. Wanneer ons dit as ’n onderhandelingsmiddel gebruik om
iets by God te verdien, is daardie goeie werke nutteloos, want dit is nie volmaak nie. Maar wanneer
ons goeie werke doen ter wille van God self, om vir Hom dankie te sê vir sy genade en omdat ons
Hom liefhet, aanvaar God dit, al is hulle nie volmaak nie. En in al ons goeie werke is daar die een of
ander gebrek of verkeerde gesindheid teenwoordig. Maar deur sy genade is ons goeie werke geheilig
en vir Hom aanneemlik. Dit is juis God se genade wat Hy aan ons skenk wat veroorsaak dat ons
goed is en word, en dit heilig dan die werke. Dit is immers werke wat uit die ware geloof voortspruit.
Maar as ons sê dat God ons goeie werke beloon, doen ons dan nie tog goeie werke met die oog op
die beloning nie? Hier moet ons egter mooi verstaan wat met beloning bedoel word. As God die
vryspraak aan ons gee deur middel van die geloof en Hy maak ons op grond van Christus se
kruisoffer sy kinders, dan gee Hy dit vir ons vir ewig. Hierdie vryspraak en kind wees van God sal
nooit van ons af weggeneem word nie. En as Hy ons vryspreek, doen Hy dit volledig en nie halfpad
nie. As Hy ons sy kinders maak, doen Hy dit volledig. Ons is nie net ’n bietjie kind van God en die res
moet ons met goeie werke verdien nie. En deur die vryspraak maak God ook nog ’n belofte aan ons,
naamlik dat ons die ewige lewe in sy volheid sal ontvang. Ons sal saam met God op die nuwe aarde
onder die nuwe hemel lewe. Omdat ons sy kinders is, sê Hy ook later in Romeine 8 dat ons saam
met Christus erfgename is (Romeine 8:17 AFR83). Dit wil sê, ons erf die ewige lewe.
Vir ’n belofte en ’n erfporsie werk ’n mens immers nie. ’n Mens kry dit sonder enige verdienste en ’n
mens kry dit omdat die ander persoon dit aan jou wil belowe of jou dit wil laat erf. Daarom is die
ewige lewe aan ons toegesê as ’n erfenis omdat God dit aan sy kinders belowe. Ons goeie werke
verdien dit nie, want God skuld ons nie die ewige lewe nie. Hy gee dit gratis aan ons. Maar nou is die
goeie werke juis die pad waarlangs God wil hê ons moet gaan om die erfenis van Hom te ontvang.
Daarom is die loon nie verdiende loon nie maar genadeloon.
Verder gee God wat Hy aan ons belowe het as loon en prys – nie vanweë die waardigheid van ons
goeie werke nie maar as ’n vertroosting en bemoediging in die geloofstryd. Die loon wat God aan ons
belowe op ons goeie werke dien dan om ons swak vlees op te beur en om ons aan te moedig tot
volharding in die geloof. Ons heilige lewe van goeie werke maak dus nie die deur na die ewige lewe
vir ons oop nie, maar dis die weg waarlangs God sy uitverkorenes na die ewige lewe lei.
Saamgevat, geliefdes, ons goeie werke dra niks by tot ons verlossing nie, want ons word alleen deur
die geloof in Christus vrygespreek. Tog kan ons die goeie werke nie agterweë laat nie, want ons is dit
aan God verskuldig. En ons goeie werke is nie doelloos nie, maar God beloon dit uit genade.
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Amen!
Slotgebed
Skrifberyming 15-7:5, 6 (43:5, 6)
5

Ek kom gou! Hou dan bestendig / wat my mond aan jou beloof.
Wees net waaksaam, en laat niemand / jou die eerkroon ooit ontroof.
Wie oorwin, hom sal ’k bevestig: / as ’n suil sal hy verrys,
om daar nooit weer uit te gaan nie, / in my God se pragpaleis.
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Op hom sal’k die Godsnaam skrywe, / onuitwisbaar sal dit straal,
met die naam ook van die Godstad / wat van God op aarde daal.
Daar skryf Ek my nuwe Naam ook, / waar hy draer van sal wees.
Laat wie ore het, dan luister / na die roepstem van die Gees.

Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde God die Vader en die gemeenskap van die
Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.
Amen.
Ds Coenraad Vrey
Gereformeerde Kerk Bellville
10 Maart 2013
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