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De catechismus voor  
kinderen (Verboom) 

62 Maar waarom kunnen onze 
goede werken niet de gerechtig-
heid voor God of een stuk daarvan 
zijn? 
Daarom, dat de gerechtigheid die 
voor Gods gericht bestaan kan, 
gans volkomen en der wet Gods in 
alle stukken gelijkvormig zijn moet 
(a), en dat ook onze beste werken 
in dit leven alle onvolkomen en 
met zonden bevlekt zijn (b). 
 
63 Hoe? Verdienen onze goede 
werken niet, die God nochtans in 
dit en in het toekomende leven wil 
belonen? 
Deze beloning geschiedt niet uit 
verdienste, maar uit genade (a). 
 
64 Maar maakt deze leer niet zor-
geloze en goddeloze mensen? 
Antw. Neen zij; want het is onmo-
gelijk, dat, zo wie Christus door een 
waarachtig geloof ingeplant is, niet 
zou voortbrengen vruchten der 
dankbaarheid (a). 

Vraag 62: Maar waarom kunnen onze goede 
werken geen gerechtigheid voor God of een 
deel daarvan zijn?  
Omdat de gerechtigheid  
  die voor Gods gericht kan bestaan,  
      geheel volmaakt  
      en in alle opzichten met de Wet van God 
          in overeenstemming moet zijn,  
en ook onze beste werken in dit leven  
      onvolmaakt  
      en met zonden bevlekt zijn. 
 
Vraag 63: Hoe kan het dat onze goede wer-
ken geen enkele verdienste opleveren, terwijl 
God ze toch in dit en in het toekomstige leven 
wil belonen?  
Deze beloning komt niet voort uit verdienste, 
      maar uit genade. 
 
Vraag 64: Maar schept deze leer geen zorge-
loze en goddeloze mensen?  
Zeker niet, want het is onmogelijk  
      dat iemand die door een oprecht geloof  
        in Christus is ingeplant,  
geen vruchten van dankbaarheid  
      zou voortbrengen. 

Doe je ook goede dingen, 
goede werken? 
    Jawel, dat doet de Heere in 
mij. 
 

Wil je graag goede werken 
doen? 
    Ja, want de Heere is zo 
goed voor mij. 
 

Verdien je iets met je goede 
werken?  
   Nee, dat kan niet en dat 
hoeft ook niet. 
 

Noem eens een paar goede 
werken? 
    Andere kinderen helpen. 
Andere mensen blij maken. 
En vooral de Heere blij ma-
ken. 
 

Beloont God je goede wer-
ken? 
    Ja, Hij zegent mij als ik 
goede werken doe. 
 

Verdien je die beloning dan? 
    Nee, die beloning is ook 
genade. 

VERWIJSTEKSTEN 

Vraag 62 > [a] Want allen die uit de wer-

ken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er 

staat immers geschreven: Vervloekt is ie-

der die niet blijft bij alles wat geschreven 

staat in het boek van de wet, om dat te 

doen. Galaten 3:10 

Vervloekt is wie de woorden van deze wet 

niet uitvoert door ze te houden! En heel 

het volk moet zeggen: Amen. Deut.27:26 

[b] Echter, wij zijn allen als een onreine, al 

onze rechtvaardige daden zijn als een be-

zoedeld kleed, wij allen vallen af als een 

blad en onze misdaden voeren ons weg als 

de wind. Jesaja 64:6 

Vraag 63 > [a] Zo moet ook u, wanneer u 

gedaan hebt al wat u opgedragen is, zeg-

gen: Wij zijn onnutte dienaren, want wij 

hebben slechts gedaan wat wij moesten 

doen.  Lukas 17:10 

Vraag 64 

[a] Een goede boom kan geen slechte 

vruchten voortbrengen en een slechte 

boom kan geen goede vruchten voortbren-

gen. Mattheüs 7:18 

Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij 

blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, 

want zonder Mij kunt u niets doen. Johan-

nes 15:5 

VRAGEN TER OVERWEGING 

1. De vraag of uw christelijk leven wel goed genoeg is, wat doet dat met u? Wat hoorde u erover in de preek? 

2. Als u zich inspant om goed te doen, wat wilt u er dan graag voor terugkrijgen? Hoe zit dat bij de Heere 

God? Of ontbreekt het u aan motivatie om goed te doen? 

3. Lees uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 24. Welke zin spreekt u het meeste aan? 
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