
 1 

Vraag 34: Kan jy deur die wet of goeie werke gered word? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar verhale van mense wat ‘n voorbeeldige lewe ly. Watter impak het dit op 
jou. En op ander mense? Wat het jy van God daarin raakgesien? 

RUS 

Gebruik Matteus 5:16 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): 
“Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle ’n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit 
sien en julle hemelse Vader daarvoor prys!” (NLV) 

HOOR 

1. Kan jy deur die wet of goeie werke gered word? 

2. Lees my antwoord en oordink dit: Kan jy deur die wet of goeie werke gered word? 

Nee, alles wat nodig is vir my verlossing en heiliging word in Christus 
gevind. Hy is die enigste Verlosser en Saligmaker. Ek kan nie deur die wet 
of goeie werke gered word nie, aangesien dit die verlossing wat Christus vir 
my gee, sal verloën. 

3. Lees Paulus se verduideliking waarom die wet of goeie werke ons nie kan red nie in 
Galasiërs 5:13-26. Wat tref jou? 

4. Paulus waarsku ons dat die praktyke van ons sondige aard gevolge het. Diegene wat sulke 
dinge doen, sal nie die koninkryk van God beërwe nie. Hoe ernstig is hierdie waarskuwing? 
Is dit ook op ons van toepassing? 

5. Die wet is ‘n toesighouer wat ons wil keer om in die praktyke van ons sondige aard te 
lewe. Het dit nog waarde vir ons? Gebruik die Gees nog die wet? 

6. Die Gees het ons deur die kruis en opstanding van Christus verlos. Daarom moet ons deur 
Hom lewe: “volgens die Gees optree”. Hoe werk dit prakties? 

7. Die vrug van die Gees kom na vore in jou innerlike lewe – liefde, blydskap, vrede – in jou 
gedrag in die gemeente – geduld, vriendelikheid, goedheid – en in jou gedrag in die 
gemeenskap – getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hoe kan jy hierin groei? 

8. Lees my opsomming hiervan. Hoe dink jy daaroor? 

Dié wat aan Christus behoort, se leefstyl word deur die Gees bepaal 

Die wet kan ons nie red nie. Selfs nie goeie werke nie. Dit word maklik soos ’n tronk waaruit 
ons nie kan ontsnap nie. Dit is net die Gees wat ons kan help teen die begeertes van ons 
sondige geaardheid. As ons deur die Gees gelei word, is die wet nie meer ons baas nie. Die 
dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, keer dat ons deel het aan God se 
koningsheerskappy. Dié wat aan Christus Jesus behoort, het egter die begeertes van hulle 
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sondige geaardheid gekruisig. Ons lewe deur die Gees; daarom moet die Gees ook ons 
leefstyl bepaal. 

LEEF 

9. Dink weer oor die voorbeeldige lewens waaroor jy aan die begin gepraat het. Hoe 
bevestig of verander die gedeelte jou gedagtes daaroor? 

10. Besluit hoe jy wil saamwerk met die Here om te groei in Geesvervulling soos Paulus dit 
uitspel. Deel dit met die groep en hou mekaar verantwoordelik deur terugvoer te gee in die 
toekoms. 

Vir Dieper Delwers 

11. Lees die Nederlandse Geloofsbelydenis 24-25. Dink na oor die betekenis van 
heiligmaking en goeie werke vir jou. 

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 geloof hom weergebore laat word 
en tot 'n nuwe mens maak, hom 'n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing aan die 
sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens vir 
'n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie; inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets 
uit liefde tot God doen nie 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 `n dooie geloof nie maar van wat die Skrif noem 'n 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 'n 
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 
julle 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 



 3 

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; Ef. 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; Op. 2:13; 2 Joh. :8; Rom. 11:5 (6-7); (Ef. 
2:5); Jes. 64:6; 1 Kor. 3:11; Jes. 28:26; Rom. 10:11; Hab. 2:4. 

DIE SEREMONIËLE WET IN CHRISTUS VERVUL 

Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die Wet met die koms van Christus opgehou 
het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe 
onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in 
Christus Jesus bestaan: in Hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. 
Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in 
die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens 
sy wil in te rig. 

Rom. 10:4; Gal. 3, 4; Kol. 2:17; 2 Pet. 1:19; 3:2, 18. 


