
Samenvatting preek n.a.v. H.C. 32
Lezen: Joh. 15:1-8; 2 Petr. 1:3-11

Zondag 32 

Vraag 86: Nu wij uit al onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen 
uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken 
doen? 
Antwoord: Omdat Christus ons niet alleen met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt 
heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot zijn beeld, opdat wij met 
ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden1 en opdat Hij 
door ons geprezen wordt2. Verder om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons 
geloof3 en om door onze godvruchtige levenswandel ook onze naasten voor Christus
te winnen4. 
1 Rom. 6:13; Rom. 12:1, 2; 1 Kor. 6 : 20; 1 Petr. 2:5, 9. 2 Matt. 5:16; 1 Petr. 2: 12. 3 Matt. 7:17, 18; Gal. 
5: 6, 22; 2 Petr. 1:10. 4 Matt. 5:16; Rom. 14:18, 19; 1 Petr. 3:1, 2.

Vraag 87: Kunnen zij dan behouden worden, die in hun goddeloos en ondankbaar 
leven voortgaan en zich niet tot God bekeren?
Antwoord: Beslist niet, want de Schrift zegt dat een ontuchtpleger, afgodendienaar, 
echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rover, of een dergelijke zondaar, 
het koninkrijk van God niet beërven zal1.
1 1 Kor. 6:9, 10; Ef. 5:5, 6; 1 Joh. 3:14, 15.

Thema: Dankbaar leven uit genade

Intro: Hans maakt een prachtige ruimtefiguur van de wiskundedocent kapot.
Docent zorgt zelf voor een nieuwe.
Wat doet dat met de houding van Hans naar zijn docent?

Overgang naar 3e deel H.C.: 
Vraag 86 vormt de overgang naar het laatste H.C.
“Al onze ellende”: Zondag 2 t/m 6.
“Verlost door het geloof in Christus, uit genade”: Zondag 7 t/m 31.
“Dankbaar voor de verlossing: Zondag 32 t/m 52.

Goede werken moet je doen:
Is behouden zijn dan niet alleen genade?
2 valkuilen: 
1. Om echt behouden te zijn, moet je zelf ook nog wat doen.
2. Goede werken doen er niet toe, in Christus ben je vrij van de wet.

Het begin van het antwoord zet een andere toon:
1. Niet wij, maar Christus heeft gedaan en doet het (verlossen en vernieuwen)
2. Hij doet het door Zijn Heilige Geest die ons vormt naar Zijn karakter.

Dat kun je als mens (blijven) tegenstaan en daarmee plaats je jezelf buiten Gods 
genade en toekomst (vraag 87).
Óf in de omgang met Christus wordt je ingeschakeld tot een dankbaar leven uit 
genade.



4 dingen over dankbaar leven uit genade:
1. Met ons hele leven: 
Vrucht van de Geest (2 Petr. 1:5-7; Gal. 5:22).
Zichtbaar in hele levenshouding, vernieuwing van ons hele bestaan.

2. Dankbaar   voor God  :   
Allereerst is dankbaar leven een toewijding aan God (Rom. 12:1,2). God liefhebben 
boven alles. Dat eerste gedeelte van de 10 geboden (die vanaf Zondag 34 aan de 
orde komen). Toewijding blijkt vooral in het gebed (vanaf Zondag 45).
Christelijk geloof gaat om relatie. Allereerst tot God die in Jezus Christus ons verlost.
Belangrijkste voor een christen: Vreugde in God, Hem dienen met blijdschap.

3. Aanvullende zekerheid voor jezelf: 
Vrede en blijdschap in God doet ook iets met jezelf. Maakt je meer zeker dat je echt 
door Hem verlost en gekend bent (2 Petr. 1:10). Dankbaar erkennen dat Hij met je 
bezig is.
Tegelijk 2 valkuilen als je naar jezelf kijkt:
1. Trots: al aardig op weg een goede christen te zijn. Alsof je het uit jezelf doet.
2. Twijfel: lukt zo slecht om verkeerde gewoonten af te leren.
Het is bedoeld om dankbaar te zien wat God in je doet.
Niet om houvast in jezelf te zoeken, die ligt alleen in het vertrouwen op het Offer van 
J.C.

4. Missionaire levenshouding naar je naaste: 
Het is belangrijker dat je naaste iets van Gods liefde proeft dan dat je het zelf zo 
bewust bent.
Discipelschap: in je houding ook anderen uitnodigen om de weg van het geloof in 
J.C. te gaan. 
Niet als perfect mens, maar als dankbaar mens die van genade leeft en genadig is.
Die weet van vallen en opstaan. 
Besef: Veel barrières voor anderen om christen te worden. Maar ik denk ook meer 
verlangen naar de rust en vrede in God. 
Voor mensen van buiten is de volgorde geloof – hoop – liefde omgedraaid.
Eerst liefde tonen, vervolgens vanuit hoop leven, zo ruimte voor de bron ervan: het 
geloof in J.C. als Heere en Redder.

Oproep om zó elkaars naasten te zijn. Voor binnen en buiten de kerk.
Tenslotte een machtige belofte voor wie dankbaar leeft uit genade (2 Petr. 1:11):
“Zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van 
onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.”

Enkele vragen om over na te denken of met elkaar te bespreken:
1. Wat betekent het dat antwoord 86 begint met het werk van Christus en de 

Heilige Geest? 
2. Welke plaats neemt de dankbaarheid naar God in in ons leven? Op welke 

manier kunnen we er inhoud aan geven? 
3. Hoe helpt het tijd nemen voor God (bidden, bijbellezen, kerkdienst e.d.) in een

dankbaar leven?
4. Wat is volgens u belangrijk om onze naaste ‘tot discipel te maken’ (Matth. 

28:19). 


