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Gemeente, 

De zondag van de Catechismus die vanavond aan de beurt is gaat, zoals u gehoord 

hebt, over de bekering. Welnu, de bekering is een voluit bijbels onderwerp. Als u 

eens zoudt optellen al die keren dat in de bijbel, zowel in het Oude Testament als in 

Nieuwe Testament, gesproken wordt over de bekering, u zoudt zeker en gewist tot 

een hoog getal komen. Het is dus de moeite waard, om over de bekering te preken. 

Omdat het onderwerp zo bijbels is. Maar ook, omdat veel mensen niet goed weten 

wat bekering is. Het woord is hun wel bekend, en zij hebben ook wel een zekere 

voorstelling van de bekering, maar daarom weten zij toch niet recht wat de zaak zelf 

inhoudt. Het is goed, om dan eens naar de Catechismus te luisteren, die immers het 

leerboek van de kerk is.  

Wij pakken nu maar dadelijk de eerste vraag en antwoord: ‘In hoeveel stukken 

bestaat de waarachtige bekering des mensen?’. Het mag u niet ontgaan, gemeente, 

dat in deze vraag gesproken wordt over de waarachtige bekering. Dat legt ons de 

vraag op de lippen of er dan ook een onwaarachtige bekering bestaat? En zeker, dat 

is inderdaad het geval. Om maar een paar voorbeelden te geen, wij denken in de 

eerste plaats aan Kain. Kain had berouw, toen zijn broer Abel had doodgeslagen. Hij 

gevoelde vrees voor God en mensen. Toch was dit niet een waarachtige bekering tot 

God. Zijn berouw kan men beter wroeging noemen, hij had er spijt van; hij was bang 

voor de gevolgen van zijn daad. Innerlijk veranderde hij niet, hij bleef Kain, de 

broedermoordenaar; hij bleef een onbekeerde.  

Een tweede voorbeeld is Ezau. Hij had zijn eerstgeboorterecht verkocht aan Jacob; 

en daarmee versmaadde hij kennelijk de zegen en de belofte Gods. Maar wat 

gebeurde er? Later kreeg hij berouw. Toen bleek, dat zijn vader Izaäk de zegen 

inderdaad aan Jacob had gegeven en dat hij dus buiten viel hief hij, zoals wij lezen, 

zijn stem op en weende. In de Hebreenbrief lezen wij dat hij een plaats des berouws 

zocht. En toch: zijn bekering was geen waarachtige bekering. Hij bleef Ezau; hij werd 

niet veranderd. Een derde voorbeeld is koning Achab. U kent hem wel: de koning die 

samen met zijn vrouw Izebel in Israël de Baälsdienst invoerde. Achab en Izebel 

waren zeer goddeloze mensen. Behalve de afgoderij invoeren, pleegden zij ook 

onrecht. Zo hebben zij gestolen in de wijngaard van Naboth en Naboth zelf laten 

doden. Elia, de profeet des Heeren, heeft Achab daarover onder handen genomen. 

In opdracht van de Heere zei hij tegen Achab: ‘Zie, Ik zal kwaad over u brengen, over 

u en over uw huis.’. Achab kreeg te horen dat er zwaar oordeel van God over hem en 



zijn huis zou komen. En toen bekeerde Achab zich. De woorden van Elia maakten 

diepe indruk op hem. Wij lezen: ‘Het geschiedde nu, als Achab deze woorden 

hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak aandeed en vastte’-, hij scheen 

een waar berouw te hebben; hij toonde zich een boeteling. Maar was zijn bekering 

een ware bekering? Ach neen! Zij was maar tijdelijk, en tijdelijke bekeringen zijn geen 

ware bekeringen. Als kort hierna was Achab weer dezelfde, diezelfde verdorven 

koning die de Baal diende, en zo is hij ook gestorven, in zijn zonden. Een voorbeeld 

uit het Nieuwe Testament. Ik denk aan Simon de tovenaar. Van hem lezen wij in 

Handelingen 8, dat hij Filippus, de evangelist hoorde preken, en geloofde en ook zich 

liet dopen; hij kwam dus tot bekering. Maar even later bied hij de apostelen geld aan 

en wil hij de Heilige Geest kopen. En dan zegt Petrus tegen hem: uw hart is niet recht 

voor God -, ook zijn bekering was dus geen waarachtige bekering tot God. Het zou 

ons niet veel moeite kosten, gemeente, om nog veel meer voorbeelden uit de Schrift 

te vermelden van mensen die zich wel bekeerden maar wier bekering niet een 

waarachtige bekering was. En u begrijpt wel: zulke bekeringen zijn er nog wel! Het 

kan met een mens is godsdienstig opzicht soms heel wat lijken, en dat het toch niet 

veel is. Dat heel zijn bekering maar tijdelijk is, of maar schijn is, alleen maar iets van 

de buitenkant, kortom: geen ware bekering. Waar het op aankomt is, dat onze 

bekering een waarachtige bekering is. Daarover spreekt nu de Heidelbergse 

Catechismus. Hij vraagt: in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des 

mensen? Voor wij over gaan tot het behandelen van het antwoord nog één ding, 

gemeente. Misschien heb tu er nog niet bij stilgestaan, maar vindt u het niet vreemd, 

dat in de Heidelbergse Catechismus pas hier over de bekering wordt gesproken/ 

zouden wij niet veeleer verwacht hebben, dat de Catechismus al aan het begin over 

de bekering zou hebben gesproken? Hoort, zo denkt misschien deze of gene, de 

bekering niet thuis in het eerste stuk, te weten het stuk van ’s mensen ellende, terwijl 

de Catechismus het behandelt in het derde stuk, dat van de dankbaarheid? 32 

zondagen zijn in de Catechismus gepasseerd voor de bekering ter sprake komt, 

immers thans zijn wij toekomen aan zondag 33. Weet u gemeente, wat onze 

Catechismus ons hiermee leren wil? Dat de bekering wel behoort tot heel ons leven. 

De bekering is niet een zaak, die wij reserveren mogen alléén voor het begin van het 

christenleven; haar plaats heeft zij in héél het christenleven. Dat is de reden waarom 

de Catechismus haar plaatst in het stuk van de dankbaarheid. De bekering is nooit 

af. Nooit zullen wij zeggen: nu ben ik geheel bekeerd. Er zijn geen bekeerde mensen 

in die zin, dat zij kunnen zeggen: ik ben geheel en al bekeerd. Bekering is een 

levensproces. Zij loopt door tot onze laatste snik. Pas in de hemel zijn volkomen 

bekeerde mensen; hier op aarde niet. Hier op aarde houdt de Heere God altijd werk 

aan ons, en omgekeerd: wij zelf hebben dagelijks nodig ons te bekeren. 

Het begin van iemands bekering is ook het belangrijkste niet. Niet hoe ik bekeerd 

ben ik belangrijk, maar dat ik het ben! Op allerlei wijze kan God mensen tot zich 

trekken; daarin is Hij vrij; de zaak waar het op aankomt is, dat Hij mij trekt, en dat ik, 

door Gods genade, mij laat trekken. Zie, gemeente, dat vooraf. 



En nu het antwoord op onze vraag. Er staat: ‘in twee stukken: in de afsterving van de 

oude en in de opstanding van de nieuwe mens.’. Wat deze woorden betekenen, de 

woorden ‘afsterving’ en ‘opstanding’, dat komt straks bij de volgende vragen; waar 

het ons eerst om te doen is, is dit, dat de bekering dus twee kanten heeft. Er zijn 

twee kanten aan de zaak. Als God ons tot Zich bekeert en wij ons tot Hem bekeren, 

dan gebeuren er twee dingen. Dan gaat een mens dood en hij gaat leven. Dan wordt 

er aan hem gebroken, en er wordt aan hem gebouwd. Dan gaat hij het graf in en hij 

staat op.  

Ik wil een voorbeeld geven: er is een oud, bouwvallig huis, de sloper komt en breekt 

het af; daarna kot de metselaar en komt de timmerman en bouwt het weer op. Zo 

gaat het nu ook in de bekering; alleen met dit verschil, dat in de bekering dit alles 

gelijktijdig gebeurt: het breken, het slopen, en het weer opbouwen; en verder nog 

met dit verschil, dat is de bekering alles geheel nieuw wordt, dat er dus niet gewerkt 

wordt om zo te zeggen met oud materiaal. Niets in ons, gemeente, is voor God 

geschikt om te gebruiken. Als een nieuw huis wordt gebouwd, maakt men soms 

gebruik van oud materiaal; maar zo kan de Heere God bij het bekeren van zondaren 

niet doen. Men ziet een metselaar weleens stenen bikken: het zijn oude stenen, 

maar zij kunnen nog gebruikt worden. En een huisvrouw kan van een oud 

kledingstuk soms nog weleens wat gebruikten voor een nieuw kledingstuk, dat zijzelf 

maken wil. In de bekering is het anders. Alwat tot onze oude mens behoort, is alleen 

maar ondeugdelijk. Het nieuwe moet van God komen. Wat de Geest doet als Hij 

zondaren bekeert, is geheel nieuw. Dat komt van Hemzelf en niet van ons. Bekering 

is dan ook wat anders dan herstel, het is een nieuw werk. Er wordt niets opgeknapt 

of gerestaureerd er wordt iets nieuw gewerkt. Bekering is van boven, niet van 

beneden daarom moet dan ook onze oude mens sterven, de dood in. Het onze gaat 

er aan. Dat van God is, komt er voor in de plaats. Bij Jeremia zegt God tegen Israel: 

Ik zal stenen hart uit u wegnemen en Ik zal u een vlesen hart geven. Zie dat is de 

bekering.  

En nu de volgende vraag, vraag 89. Wat is de afsterving van de oude mens? Nu gaat 

het dus, gemeente, over het eerste deel van de bekering: de afsterving van de oude 

mens. Welk een treffende benaming: de oude mens. Ware christenen hebben een 

oude mens en een nieuwe mens. Wat is nu die oude mens? Is daarmee bedoeld, dat 

ik steeds ouder wordt? O neen! Dat is immers de gewone gang van het leven. Dat 

overkomt iedereen. Hetzij hij een vrome is of een goddeloze, een kind van God of 

een kind des duivels. Met de ‘oude mens’ is wat anders bedoeld. Mijn zondige 

natuur. Waarmee ik geboren ben. Die ik meebracht, toen ik in deze wereld kwam. 

Die ik ook nooit verloochenen kan. Wij kunnen het ook zo zeggen dat ik geneigd ben 

tot alle kwaad. Dat ik in mij heb het zaad van de godslastering. Van de diefstel, van 

de moord, van het kwaadspreken, van het liegen en bedriegen, van de onkuisheid, 

en noem maar op. Zie, dat is mijn oude mens. Waarom heet mijn zondige natuur 

OUD? Omdat zij afstamt van Adam. Zij is dus al heel oud. En verder omdat zij 

behoort tot deze wereld, die oud is en vergaat. Met mijn oude mens zit ik verstrikt in 



een ondergaande wereld. Met mijn oude mens ben ik een slaaf van de zonde, van de 

duivel en van de hel. Met mijn oude mens probeer ik bij God wat te verdienen door 

uiterlijk zijn wet te houden. Dat alles is mijn oude mens. En wat gebeurt er nu in de 

bekering? Daarin sterft die oude mens af. Ja, dat is nu de bekering, althans voor een 

deel: een afsterving van de oude mens.  

Wilt u er nog meer over horen? Lees dan het antwoord op onze vraag, er staat: het is 

een hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben, en die hoe 

langer hoe meer haten en vlieden. Een hartelijk leedwezen -, dat is het eerste wat 

genoemd wordt. Bekering is een hartelijk leedwezen. Men kan ook zeggen: bekering 

is berouw. Als David met Bathseba gezondigd heeft en Nathan is tot hem gekomen, 

toont hij berouw. Als de verloren zoon tot zichzelf komt, toont hij berouw. Toen 

Ninevé hoorde dat de stad zou worden omgekeerd, toon de inwoners berouw. Als 

Israël gezondigd had en de straffen van God kwamen, dan toonde het volk berouw. 

Maar niet alle berouw is hetzelfde. Wij hoorden al van het berouw van Kain, van 

Ezau, van Achab en van Simon de tovenaar, en hun berouw bleef geen waar berouw 

te zijn. Wat is een waar berouw, dus een ware bekering? De Catechismus zegt: een 

hartelijk leedwezen, dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Een waar 

berouw is dus ten eerste leedwezen, ten tweede hartelijke en ten derde: omdat wij 

God door onze zonden vertoornd hebben. Bij al deze drie dingen willen wij even 

stilstaan. Het ware berouw is leedwezen. U weet toch wel wat leedwezen is? Als 

iemand door de dood, of hoe dan ook, iemand of iets verloren heeft, toont hij 

leedwezen. Jacob weende toen hij hoorde dat Jozef dood was. Hanna, de vrouw van 

Elkana weende omdat zij niet, en Penina wel, een zoon had. De weduwe te Nain 

weende omdat zij haar zoon door de dood verloren had. Weduwen en weduwnaren 

kennen leedwezen. Bekering is leedwezen. Dat behoeft niet altijd zichtbaar te zijn, 

maar het is er wel. De ene mens is gevoeliger dan de ander. De een loop ook met 

zijn gevoelens meer te koop dan de ander. Bekering behoeft niet altijd te betekenen, 

dat ik het uitschreeuw vanwege mijn zonden, maar wel dat ik ze betreur. Daarom 

staat er ook: een HARTELIJK leedwezen. Dit leedwezen is meer innerlijk dan 

uiterlijk. Het is meer zichtbaar voor God dan voor de mensen. Het wordt van binnen 

gevoeld. Bekeringen met veel bombarie lopen vaak op niets uit. het is beter van 

binnen te wenen dan van buiten. Niet ieder wordt bekeerd als Saulus van Tarzen. Bij 

Lydia ging het heel anders. Timotheus vreesde van al jongs af de Heere. De 

bekering kan ook geleidelijk gaan; zo gaat zij zelf meestal. Wie onder het Woord van 

Gods leeft, kan van stukje tot beetje nader tot de Heere komen, en door Hem 

getrokken worden. De Heere is niet altijd in storm en onweer, ook wel in het suizen 

van een zachte stilte. Wij behoeven niet altijd dag en uur te weten en zelfs niet eens 

het jaar. Dus: een hartelijk leedwezen. En dan: de Catechismus zegt, dat wij God 

door onze zonden vertoornd hebben. Dat is het motief. Dat is de eigenlijke, 

verborgen reden, van dit hartelijk leedwezen. 

En dit motief nu missen wij bij Kain, Ezau en Achab. Hun bekering had een ander 

motief. En vanwege dit andere motief was hun bekering geen waarachtige bekering. 



Wat was dan bij Kain, Ezau en Achab het motief? Dit, dat zij straf vreesden. Had op 

hun kwaad geen straf gestaan, dan zouden zij ook geen berouw hebben gehad. En 

zie, da tis nu in de ware bekering anders. Zeker, ook dan vrezen wij straf, maar de 

straf niet alleen. Er komt bij, het gevoel: tegen God gezondigd te hebben. Er komt bij: 

het besef: ik heb Gods toorn verdiend. Er komt bij: de smart dat wij onze goede God, 

aan wie zij het leven en alle dingen te danken hebben, en die zelfs zijn eigen Zoon 

voor ons gegeven heeft, beledigd hebben door onze zonden. Er komt dus bij: de 

liefde tot God. Ware bekering is nooit zonder liefde tot God. Bij Kain, Ezau en Achab 

was geen greintje liefde tot God; neen, in hun hart haatten zij God. Zij waren geneigd 

het God kwalijk te nemen dat Hij hun strafte om hun zonden. Maar wie zich waarlijk 

tot God bekeert die zegt: Heere, ik heb het verdiend.  

Zie gemeente, zo is nu de bekering. En zulk een bekering komt vervolgens in het 

leven openbaar. Daarom staat er ook in ons antwoord: en die hoelanger hoe meer 

haten en vlieden. Nee, als wij waarlijk ons tot God bekeren, dan koesteren wij de 

zonden niet; dat kan niet. Dan haten wij de zonden en wij ontvluchten ze. Niemand 

zal ooit vrijwillig zijn hand in een vuurhaard leggen; ieder schuwt het vuur, vanwege 

de pijn die het veroorzaakt. Als wij het ware berouw kennen over de zonde, dan 

schuwen wij dit kwaad, omdat het zoveel pijn doet. Als er een onweersbui overdrijft 

vluchten wij naar binnen, wij weten hoe dodelijk het hemelvuur kan zijn; als wij 

gelovige mensen zijn, weten wij hoe dodelijk de zonde is, en daarom ontvluchten wij 

haar. Er zijn dingen waar wij met een wijde boog omheenlopen; omdat zij schadelijk 

en kwaad voor ons zijn. Laten wij ook zo met een wijde boog lopen om al wat ons tot 

zonden kan verlokken, want zij is schadelijk en kwaad voor ons. Wij moeten de 

zonde meer haten dan enig mens; want geen mens doet ons ooit zoveel kwaad aan 

als de zonde dat doet. De zonde is, om een paar beelden te gebruiken, de ziekte die 

ons sleept naar het graf, de mot die het kleed van ons leven verteerd, de worm die 

de boom van Jona deed verdorren; de vloed die de eerste wereld deed vergaat; 

erger het vuur waarin de drie vrienden van Daniel werden geworpen. Bekering is, dat 

wij de zonden leren kennen in hun ware aard. Dat wij ons door hun schone schijn 

niet langer laten bedriegen. Dat wij ze gaan haten en vlieden.  

En dat alles nu gemeente, noemt de Catechismus de afsterving van de oude mens. 

Zo gaat de oude mens eraan; zo sterft hij af; zo neemt hij af in lust en kracht. En 

bekering is dat dit geschiedt zoals de Heidelberger zegt, hoe langer hoe meer. Zoals 

een boom die doodgaat per jaar kaler wordt en tekenen van de dood vertoont, zo 

gaat het ook in het leven van een christen: de zonden, de oude mens die in hem is, 

sterft af. Die oude mens is tenslotte als die dode boom, wanneer de man met de bijl 

komt en hem omhakt, zodat hij valt. Als de christen sterft is de dood de bijl waardoor 

de boom valt; dan is de oude mens dood; dan pas geheel en voor eeuwig.  

En nu over het andere deel van de bekering: de opstanding van de nieuwe mens. De 

Catechismus vraagt in vraag 90 ‘wat is de opstanding van de nieuwe mens?’. Er is in 

de christen dus ook een nieuw mens. Een christen is een tweemens: hij is oud en 

nieuw. Er is iets in hem dat sterft, maar er is ook iets in hem dat leeft en opstaat. 



Tegenover de dood staat in hem ook het leven. Hij wordt tegelijk meer en minder. 

Zijn oude mens wort minder; zijn nieuwe mens wordt meer. Het is in het leven van de 

christen als met een weegschaal. Als de ene schaal laag is, is de andere hoog. Hoe 

lager de ene schaal, hoe hoger de andere. Naarmate de oude mens afneemt, neemt 

de nieuwe mens toe. Daarom is het christenleven een leven vol tegenstellingen. Altijd 

staat het een tegenover het ander. En zo kan er de ene dag droefheid zijn en de 

andere dag blijdschap; en zo kan er de ene dag moedeloosheid zijn en de andere 

dag hoop. Hoe vaak hebben wij het al niet gehoord, aan de bedden van mensen die 

gingen sterven, als wij vroegen hoe het ermee was, dat het WISSELEND was. Soms 

hoop, soms geen hoop. De ene dag uitzicht, de andere dag mistig. Soms wel en 

soms een troost. Zo is het christenleven, en vaak ook het christensterven.  

Dus: een opstanding van de nieuwe mens. En nu natuurlijk de vraag: wat is dat? De 

Catechismus zegt; het is ene hartelijke vreugde in God, door Christus, en lust en 

liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Hartelijke vreugde… in de 

vorige vraag was sprake van een hartelijk leedwezen, nu van een hartelijke vreugde. 

Ziet u, hoe alles tegenover elkaar staat? Als in westerse landen de zon ondergaat, 

gaat hij in oosterse landen op. Een christen is een wereldbol: in een en hetzelfde hart 

gaat de zon onder en gaat hij op. Er is een hartelijk leedwezen, maar ook een 

hartelijke vreugde. 

En christen is een vrolijk mens. Geen mens is vrolijker dan hij. Ook al heeft hij 

leedwezen om zijn zonden.de gewichten aan de klok zorgen ervoor dat de wijzers 

zich vooruit bewegen. De zonden in het leven van de christenen betekenen 

gewichten, die naar beneden trekken, naar de droefheid en het leedwezen; maar 

tegelijk loopt de klok vooruit. Er is in het christenhart blijdschap; hartelijke vreugde, 

zegt de Catechismus. Er staat bij: in God door Christus. God is de Bron van alle 

vreugde. Maar alleen omdat wij deze God kennen in Christus. Buiten Christus zou Hij 

ons verschrikken; in Christus verheugt Hij ons. In een goed huwelijk vinden man en 

vrouw in elkaar vreugde. In een waar christenleven verheugt men zich in God. God is 

de fontein van alle vreugde. Engelen kunnen uitnemend zingen, God is hun bron van 

vreugde. De mensen die zalig worden, zullen ook zingen, de bron van hun vreugde is 

God. In de kerk wordt ook gezongen; als het goed is, is God de bron van onze 

vreugde.  

Er staat: in Christus. Wie een stukje kristal in de zon houdt, ziet talloze kleuren. Het 

kristal zelf is fraai, maar de zon geeft er pas recht de kleuren aan. Zo is God de Zon 

en Christus is het kristal, en wij zien Hem en verheugen ons. Als men kinderen en 

jonge mensen wil helpen, opdat zij komen tot bekering; moet men ze niet alleen maar 

waarschuwen en zeker niet alleen maar dreigen, men moet hen leren Christus te 

zien, en in Hem vreugde te vinden. Dat helpt beter tegen alle zonden en verleidingen 

dan vreselijke dreigementen. Als je een briefje van €1000 legt naast een briefje van 

€10, kiest zelfs een kind het briefje van €1000. Laat de kinderen zien en bemerken, 

dat de dienst van de zonden en van de wereld maar een tientje is en dat de dienst 

des Heeren een duizendje is. De Catechismus zegt verder: en lust en liefde om naar 



Gods wil in alle goede werken te leven. Een christen gaat niet werkeloos, lusteloos of 

liefdeloos door het leven. Men mag zich van bekering geen verkeerde voorstelling 

maken. Men moet luisteren naar wat de Catechismus zegt. Er zijn jonge mensen die 

denken: bekering is in een hoek kruipen, alle gordijnen sluiten en een kniezerig leven 

leiden. De Catechismus leert ons anders! Hij spreek van lust en liefde. In de bekering 

wordt een mens geen hater van het leven en van andere mensen. Hij krijgt ze pas 

echt lief. Zijn levenslust wordt niet minder, maar wordt juist aangevuurd. Men wil dan 

naar Gods wil gaan leven. Hem dienen in al wat wij doen en laten. Zie, zo staat onze 

nieuwe mens op. Die nieuwe mens is een schepping Gods. Een werk van de HG.  

Nu weet u wat bekering is. Hoe wij bekeerd worden, zegt de Catechismus niet. De 

wegen zijn vrij! De Geest des Heeren is vrij. Hij doet zoals Hij het wil. Maar één ding 

staat vast: Hij gebruikt Zijn Woord. Geen mens wordt ooit tot God gebracht dan door 

het Woord. Men name het gepredikte Woord. De Geest doet het, maar door het 

Woord.  

En nu nog gemeente, de laatste vraag. Maar wat zijn goede werken? U weet het wel, 

al in de vorige zondag is breedvoerig over goede werken gesproken. Wij hoeven dat 

niet te herhalen. Het ging er toen over, dat goede werken noodzakelijk zijn. Thans 

gaat het er over, wat goede werken zijn. Er kan namelijk misverstand daarover zijn; 

en dat is er ook menigmaal. Duizenden roomse mensen hebben in de loop der 

eeuwen zich teruggetrokken in kloosters; dat deden zij voor de goede werken. Maar 

het zij niet alleen roomse mensen die niet weten wat goede werken zijn, ook 

protestantse mensen. Tegenwoordig moet je om goede werken te doen de straat op 

en demonstreren. In elke eeuw apart zijn er van die dingen die men goede werken 

noemt. Maar wat zegt de schrift? De Catechismus vat samen wat de schrift zegt over 

goede werken, hoor maar: alleen die uit een waar geloof, naar de wet Gods, alleen 

Hem ter ere geschieden! En dan wordt er ook nog aan toegevoegd: er niet die op 

ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Wil een werk een goed werk 

zijn, dan moet het dus aan drie voorwaarden voldoen. Het moet uit het geloof zijn, 

het moet naar de wet Gods zijn en het moet ter ere Gods zijn.   

Och, u hoort wel gemeente, dan blijft er van onze werken niet veel goeds over. Ons 

kapitaal is niet groot. Als wij op onszelf zien, moeten wij zeggen: zo arm als Job. Ons 

kerkgaan, bidden, denken, Bijbellezen, en al wat wij voor de medemensen en voor 

de kerk doen. Hoe zelden denken wij aan Gods eer? En wat hebben wij weinig Zijn 

wet voor ogen. De werken die wij goed noemen zij vaak sleur. Wij doen dat omdat wij 

dat gewend zijn. Kerkgang, bidden, Bijbellezen, wij doen naasten goed omdat wij een 

goed iemand willen zijn. Er is reden tot klagen. En toch: de Catechismus wil zeggen: 

als struikelt u vaak, u moet toch verder! De Catechismus wil ons helpen, op de weg 

der goede werken; en waarlijk niet om ons voor te houden dat wij er wat mee kunnen 

verdienen. Maar omdat het tot de bekering hoort, de waarachtige bekering.  

Wat moeten wij doen? Luisteren naar die drie eisen. Wij hebben geloof nodig. 

Anders kunnen wij geen goede werken doen. Wat niet uit het geloof is, is zonde voor 



God. Al sluiten wij de hele zondag ons op, als het niet uit het geloof is, is het zonde 

voor God. Al kijken wij de wereld zelfs met geen half oog meer aan, als het niet uit 

het geloof is, is het zonde voor God. Al sloven wij ons uit van de morgen tot de 

avond, als het zonder geloof is, is het zonde voor God. Daarentegen al wat wij in het 

geloof doen, al is het maar een beker water geven aan een dorstige, is waarlijk een 

goed werk. Al hebben wij het slechtste en verachtste baantje in de maatschappij en 

wij nemen het war met een gelovig hart, het zijn allemaal goede werken wat wij doen. 

Ons allereerste gebed moet dus zijn: Heere geef mij een gelovig hart, want dan kan 

ik U dienen.  

Goede werken zijn ook werken naar de wet, zegt de Catechismus. Zij zijn van God 

bevolen en daarom doen wij ze. Al die extra werken die een mens doet en nooit 

bevolen zijn horen niet bij de goede werken. Houd u aan de wet, dan hebt u uw 

handen vol. Dan doet u goede werken. Om buitenissigheden is God niet verlegen. 

En tenslotte, zij moeten zijn ter ere van God. Let niet op uzelf, let op Hem. Dan kunt u 

goede werken doen. Dan kunt u zelfs w vijand goed doen. Want dan hebt u niet hem 

voor ogen, maar de Heere uw God, zijn eer. O de Heere neige onze harten tot Zijn 

eer! En dan is alles goed wat wij doen. Maar het is gemeente een opgave. En wij 

blijven ermee bezig. Immers, nogmaals, de bekering is nooit af. Wee de mens die 

bekeerd is, die denkt er al helemaal te zijn. Wij zijn nog maar onderweg. Wij zijn 

zondaren. God houd ons arm en klein, en toch rijk. De oude mens sterft, de nieuwe 

staat op. Wij hebben vreugde in God en Zijn dienst. Zie maar veel op Christus, dan 

ziet u het kristal, en in het kristal God zelf, die de Zon is. Zo sterft uw oude mens en 

staat de nieuwe op, dat is bekering. Amen.  

 


