De relatie tussen Goede werken en Redding
“Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof - en dat niet uit u, het is de gave van God niet uit de werken, opdat niemand zou roemen.
Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”.
Efeziërs 2:8-10
Redding is NIET DOOR werken

Redding is TOT goede werken

Efeziërs 2:8-9

Efeziërs 2:10

Goede werken zijn niet de MIDDELEN tot redding (Titus 3:5, Romeinen 3:28 en 4:6).

Goede werken zijn het RESULTAAT van redding (Titus 3:8, Jakobus 2:18).

Goede werken zijn niet de OORZAAK van redding.

Goede werken zijn het GEVOLG van redding.

Goede werken doen is niet wat een mens móét
doen om gered te worden.
“Aan hem echter die niet werkt, maar gelooft in
Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn
geloof gerekend tot gerechtigheid”
(Romeinen. 4:5).

Goede werken doen is iets wat een gered persoon
doet.
“Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u
deze dingen met kracht bevestigt, opdat zij die in
God geloven, ervoor zorgen om goede werken
voor te staan” (Titus 3:8).

De ongeredde persoon doet goede werken om
Gods gunst te verkrijgen en te verdienen en zodoende gered te worden.

De geredde persoon doet goede werken omdat
hij Gods gunst verkregen heeft en gered is!
(Titus 2:11-14)

DODE WERKEN: werken die door oude natuur
gedaan worden, los van God.
(Galaten 5:19-2, Efeze 5:11).

GELOOFSWERKEN: wat God doet in een gered persoon. Ze komen door een goede relatie
met de levende God (Efeze 2:10; Fil. 2:13; Hebr.
13:21, Kolossenzen 1:10).

DODE WERKEN behagen God niet.
(Romeinen 8:8, Hebreeën 11:6).

GELOOFSWERKEN behagen God wel
(1 Thessalonicenzen 1:3).

De ongeredde opschepper: “Zie wat ik gedaan
De geredde persoon: “Dank u Heere voor wat U
heb!” (zie Matt. 23:5 “om gezien te worden door in mij doet” (Filippenzen. 2:13).
de mensen”).
De werken van een ongered persoon vormen een
grond om op te roemen.
“Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij roem, maar niet bij God”
(Romeinen 4:2).

De werken van een gered persoon vormen een
grond om God te loven.
“Vervuld met vruchten van gerechtigheid, die
door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof
van God” (Filippenzen 1:11).

De ongeredde persoon roemt in ZICHZELF
(“ik”) (Lukas 18:11-12).

De geredde persoon roemt in GOD (1 Korinthiërs 1:29-31).

Een persoon kan niet WERKEN VOOR zijn
redding (Romeinen 4:5).

Een gered persoon kan de redding die hij bezit
UITWERKEN (Filippenzen 2:12).

Geloof alleen redt (Rom. 3:28).

Het geloof dat redt is niet alleen (Jakobus 2:14,
20, 22, 26).

De fout die Paulus corrigeerde in Romeinen 3-4: De fout die Jakobus corrigeerde in Jakobus 2:
“Redding is door werken”.
“Werken zijn niet noodzakelijk na redding”.
Goede werken AFGEWEZEN (Matt. 7:22-23).

Goede werken HERINNERD
(Hebr. 6:10, Opb. 22:12).
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Hoe kan ik gered worden?
Hoe kan ik tonen dat ik gered ben?
ENKEL DOOR GELOOF (Efeze 2:8; Gal. 2:16). ENKEL DOOR WERKEN (Jakobus 2:14-26).
Geloof zonder werken is essentieel voor redding Geloof zonder werken wijst op geestelijke dood
(Galaten 2:16).
(Jakobus 2:26).
Geloof is de WORTEL (Galaten 5:6).

Liefde en goede werken zijn de VRUCHT
(Galaten 5:6, 22; Hebr. 10:24).

Geloof is niet zichtbaar (net zoals een wortel).

Werken zijn zichtbaar (Matt. 5:16). Werken zijn
zichtbaar gemaakt geloof (Jakobus 2:18).

Gods plan en verlangen voor de gelovige is,
dat hij goede werken zal voortbrengen
en een vruchtbaar leven leiden.

Dode werken zijn:
1. Werken die zonder vreugde zijn gedaan (2 Kor. 9:7).
2. Werken die zonder liefde zijn gedaan (Matth. 22:40).
3. Werken die zonder geloof zijn gedaan (Hebr. 11:6).
4. Werken die gedaan zijn uit eigen belang of voor persoonlijke winst of eer (Opb. 3:1).
5. Werken die enkel gedaan zijn om het geweten de stillen of uit angst voor het Goddelijk oordeel (Rom. 2:15).
6. Werken die gedaan zijn om een beloning te krijgen (Mat. 20:1-16)
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