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8. Een ware gelovige is een persoon die goede werken doet  
(3 Johannes 11) 
Lees Efeziërs 2:8-10 en het antwoord is Juist of Fout: 

Fout Goede werken zijn noodzakelijk voor redding. 

Juist Als redding werken zou zijn dan zou het voor de mens mogelijk zijn te roemen 
voor God. 

Fout Sommige mensen zullen op een dag in staat zijn zich te verheerlijken en te roe-
men in de aanwezigheid van God (1 Korinthiërs 1:29-31; Romeinen 3:27). 

Juist Goede werken zijn de vrucht van redding omdat God zal werken in het leven van 
de ware gelovige om goede werken voort te brengen. 

Juist Enkel ware gelovigen kunnen goede werken voortbrengen die voor God aange-
naam zijn (vergelijk Romeinen 8:8-9). 

Juist Gods volmaakte plan voor de gelovige is dat hij zou wandelen in goede werken 
en een vruchtbaar leven zou leiden (vergelijk Johannes 15:16). 

 
Goede werken zijn de vrucht van redding: omdat God zal werken in het leven van de ware gelo-
vige om goede werken voort te brengen: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus 
om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wande-
len” (Efeziërs 2:10). 
Wat is waar over de persoon die werkelijk God toebehoort (3 Johannes 11)? Hij is iemand die 
goeddoet. Wat weten we van de persoon die het kwade blijft doen (3 Johannes 11)? “Wie kwaad 
doet, heeft God niet gezien”.  
Volgens 1 Johannes 3:6 is de persoon die zondigt de persoon die God niet heeft gezien en Hem niet 
heeft gekend. Deze persoon is niet gered! 
Onze Heer Jezus waarschuwde Zijn discipelen voor welke soort mensen (Mattheüs 7:15)? valse 
profeten. Wat zijn deze mensen naar hun uiterlijke verschijning (Mattheüs 7:15)? Schapen. Wat 
zijn deze mensen in werkelijkheid vanbinnen (Mattheüs 7:15)? Roofzuchtige wolven. In Handelin-
gen 20:29 waarschuwt Paulus voor ditzelfde gevaar: “Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede 
wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen”. Hoe kunnen deze mensen gekend en 
herkend worden voor wat ze in werkelijkheid zijn (Mattheüs 7:16, 20)? Aan hun vruchten. Een 
doornenstruik zal geen druiven voortbrengen. Een druivelaar zal geen dorens voortbrengen. Van 
een goede boom verwachten we goede vruchten (Mattheüs 7:17-18). Een slechte boom zal slechte 
vruchten voortbrengen (Mattheüs 7:17-18). Een slechte boom zal omgehakt en in het vuur gewor-
pen worden (Mattheüs 7:19). Wat zal er daarom gebeuren met zulke valse leraars en valse profeten 
(vergelijk 2 Petrus 2:1)? Zij brengen een snel verderf over zichzelf. 
Niet alle gelovigen brengen goede vruchten voort (Mattheüs 13:8, 23). Sommige gelovigen zijn 
vruchtbaarder dan anderen (Mattheüs13:8, 23). God wil dat Zijn kinderen méér vrucht voortbren-
gen (Johannes 15:2) en dat zij veel vruchten dragen (Johannes 15:8, zie ook vs. 5). Waaruit bestaat 
de vrucht waar de Heer over spreekt? In Galaten 5:22 wordt ons gezegd dat de vrucht van de Geest 
is 1) liefde  2) blijdschap 3) vrede (de eerste drie). Laten we eens nagaan of dit dezelfde vrucht is 
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waar de Heer Jezus over sprak in Johannes hoofdstukken 14-16. Welke vrucht wordt beschouwd in 
Johannes 15:9-10? In Jezus’ liefde blijven, en dit betekent Zijn geboden in acht nemen. Welke 
vrucht wordt beschouwd in Johannes 14:27; 16:33? Jezus’ vrede. Welke vrucht wordt beschouwd 
in Johannes 15:11; 16:20, 22? Jezus’ blijdschap. Dit is dezelfde vrucht als in Galaten 5:22. 

Geloof zonder werken is dood (Jakobus 2:17, 20, 26). 
Jakobus leert dat een mens wordt gerechtvaardigd door werken (Jakobus 2:21,24) en Paulus leert 
dat een mens wordt gerechtvaardigd door geloof (Romeinen 5:1). Jakobus leert dat Abraham ge-
rechtvaardigd werd door werken (Jakobus 2:21) en Paulus leert dat Abraham niet door werken 
gerechtvaardigd werd maar door geloof (Romeinen 4:1-5 en vergelijk Rom.3:26-28). Bevat de Bij-
bel tegenstrijdigheden of vergissingen (Johannes 17:17; 2 Timotheüs 3:16; Psalm 119:89, 160; 
enz.)? Neen! Als we echt begrijpen wat Paulus leerde en wat Jakobus leerde, zullen we zien dat er 
helemaal geen tegenstrijdigheid is. 
Hoe werd Abraham gered? Wat leert de Bijbel (Romeinen 4:3)? Abraham geloofde God, en het is 
hem tot gerechtigheid gerekend. Werd Abraham gered door geloof of door werken? Door geloof. 
Het vers in Genesis 15 dat ons leert dat Abraham gerechtvaardigd werd door geloof is vers 6. Zowel 
Paulus als Jakobus citeren dit vers (Romeinen 4:3 en Jakobus 2:23). Wanneer werd Abraham ge-
rechtvaardigd door werken (Jakobus 2:21)? Toen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde. Vond dit 
plaats vóór of nadat Abraham gerechtvaardigd werd door geloof (vergelijk Genesis 15:6 met Gene-
sis 22)? Erna! Zie Goed of Fout: 

Fout: Abraham werd eerst gerechtvaardigd door werken en later werd hij gerechtvaardigd 
door geloof. 

Fout: Abraham werd eerst gerechtvaardigd door geloof en later werd hij gerechtvaardigd 
door werken. 

Goed: In Gods ogen werd Abraham gerechtvaardigd op het moment dat hij geloofde in 
de Heer (Genesis 15:6; Romeinen 4:3-5). 

 
Als het waar was dat Abraham zijn redding verdiende door werken, wat was dan mogelijk voor hem 
om te doen (Efeziërs 2:9; Romeinen 4:2)? Hij had kunnen roemen. 
Wist de Heer dat Abraham een ware gelovige was (Genesis 15:5-6)? Zeker. Weet de Heer al dan 
niet of u een ware gelovige bent (2 Timotheüs 2:19; Johannes 6:64)? Zeker. Wie is de enige per-
soon die echt onze harten kent en ziet of wij geloof hebben in Christus (Jeremia 17:10)? God. De 
vraag die we moeten beantwoorden is deze: Hoe wisten mensen dat Abraham een man van geloof 
was? Was er iets in Abrahams leven dat toonde dat hij een echt geloof had in de Heer? Hoe de-
monstreerde Abraham dat hij een levend geloof had in zijn God? We zullen nu deze vragen trach-
ten te beantwoorden. 
In Genesis 12:2 beloofde God dat uit Abraham een groot volk zou voortkomen. Welk probleem 
had Abraham waardoor het leek dat deze belofte niet kon vervuld worden (Genesis 15:2-3)? Hij 
was kinderloos. Welke grote belofte gaf de Heer Abraham in Genesis 15:5? Zijn nageslacht zou 
zeer talrijk zijn. Geloofde Abraham deze belofte (15:6)? Hij geloofde. En daardoor werd hij ge-
rechtvaardigd (15:6). Werd hij gerechtvaardigd door werken of door geloof? Door geloof. Welk 
probleem vinden we in Genesis 16:1? Saraï was kinderloos. Wat beloofde God Abraham te maken 
(Genesis 17:5)? “Ik zal u vader van een menigte van volken maken”. De Heer beloofde Abraham 
nakomelingen (of “zaad”, Genesis 17:6-8). Wat beloofde de Heer Abraham te geven in Genesis 
17:15-16? Hij zou Sara een zoon geven, en uit haar zouden volkeren en koningen voortkomen. In 
Genesis 17:19 beloofde God aan Abraham een zoon te geven, en zijn naam zou zijn Izak. De Heer 
beloofde aan Izak nakomelingen (of “zaad”) te geven (17:19). Daarom wist Abraham dat Izak kin-
deren moest krijgen! Hoe was het voor Sara mogelijk om op haar hoge leeftijd nog een zoon te krij-
gen (Genesis l8:14)? Voor de Heer is niets te wonderlijk (vergelijk Lukas 1:34-37). En de Heer 
hield Zijn belofte (Genesis 21:1-2). Lees Romeinen 4:16-22. 
Naar wie zouden Abrahams afstammelingen genoemd worden: naar Ismaël (Hagars zoon) of naar 
Izak (Sara’s zoon)? Naar Sara’s zoon Izak. God zei tot Abraham: “want alleen het nageslacht van 
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Izak zal uw nageslacht genoemd worden” (zie Genesis 21:10-12 en Romeinen 9:7). Dit betekent 
dat het zaad van Abraham, beloofd in Genesis 15:5, de afstammelingen van Izak zouden zijn en niet 
van Ismaël. Wegens Gods beloften in Genesis 17:19 en 21:12, wist Abraham dat Izak kinderen 
moest krijgen. 
In Genesis 22 stelde God Abrahams geloof op de proef (zie vers 1) en Hij gaf Abraham een gele-
genheid om iedereen te bewijzen dat hij werkelijk een man van geloof was. Jakobus zegt dat dit 
gebeurde toen Abraham werd gerechtvaardigd uit werken (Jakobus 2:21). Hier in Genesis 22 
toonde Abraham de wereld dat zijn geloof geen dood geloof was, maar het was een geloof dat 
werkte! 
Welk bevel gaf God aan Abraham (Genesis 22:2)? Izak te offeren als brandoffer. (Met andere 
woorden: God vertelde hem om zijn enige zoon te doden met een mes en hem te offeren door hem 
met vuur te verbranden). Toen God een bevel gaf, hoe reageerde dan de man van geloof (Hebreeën 
11:17)? Hij gehoorzaamde, zonder twijfel of dispuut. Abraham gehoorzaamde Gods bevel onmid-
dellijk (Genesis 22:3). Wij weten wel dat God Abraham verhinderde zijn zoon te doden (Genesis 
22:10-13), maar wist Abraham dat God dit zou gaan doen? Nee. Wat had Abraham voorgenomen 
te doen toen hij op de plaats kwam waarover God hem gesproken had (Genesis 22:9-10)? Izak te 
slachten. Hij heeft zich werkelijk voorgenomen zijn zoon te doden op het altaar! 
1) God had hem een BELOFTE gegeven: Izaäk zal kinderen krijgen. 

De man van geloof moet de belofte geloven. Abraham geloofde de belofte en Abraham wist dat 
Izak kinderen zou hebben want “Hij was er ten volle van overtuigd dat God machtig was ook te 
doen wat beloofd was” (Romeinen 4:21). 

2) God had hem een BEVEL gegeven: Dood uw zoon !! 
De man van geloof moet het bevel gehoorzamen. Abraham begon met het bevel te gehoorzamen 
en zover het hem betreft zou hij het mes zetten in zijn zoon. Abraham wist dat zijn zoon spoedig 
dood zou zijn! 

HOE KAN EEN DODE ZOON KINDEREN HEBBEN? 
Zoiets is ondenkbaar! Het is onmogelijk! Maar God had Abraham ervaring gegeven met het onmo-
gelijke! Wat was er verder nog onmogelijk (Genesis 18:11-13)? Sara was te oud om nog kinderen te 
krijgen (de moederschoot van Sara was verstorven). Maar God was in staat leven tevoorschijn te 
brengen uit de dood (Romeinen 4:18-19). Abraham wist dat het voor de dode Izak onmogelijk was 
kinderen te hebben, maar wat weten we verder nog (Genesis 18:14)? Voor de Heer is niets te won-
derlijk! 
Abraham wist dat Izaäk moest sterven en hij wist ook dat Izaäk kinderen moest hebben! Hoe valt 
dit te rijmen? Door GELOOF zag Abraham de oplossing!! Hij geloofde dat God bij machte was 
hem ook uit de doden op te wekken (Hebreeën 11:18-19, lees ook verzen 17-18).  
Kijk zorgvuldig naar Genesis 22:5. Abraham vertelde deze mannen achter te blijven want hij en 
Izak gingen verder om te aanbidden (voor Abraham betekende AANBIDDEN dat hij precies zou 
doen wat God zei, namelijk zijn zoon offeren). “Abraham zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier 
met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. “Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij 
bij jullie terugkeren” (Genesis 22:5). Hij bedoelde dus eigenlijk: “Ik ga mijn zoon offeren maar 
wij komen levend terug!” Abraham geloofde dat God zijn zoon uit de dood terug tot leven zou 
brengen! Wat een enorm geloof had deze man! God beproefde Abrahams geloof en hij kwam 
glansrijk door de toets! 
Dit verslag in Genesis 22 is slechts een voorafbeelding van een veel groter offer en een veel grotere 
opstanding (Hebreeën11:19). God verhinderde Abraham zijn enige zoon, van wie hij zoveel hield, 
op te geven (Genesis 22:12). Maar wat deed God uiteindelijk, vele honderden jaren later (Romeinen 
8:32)? God zou Zijn eigen Zoon niet sparen. Maar de Heer Jezus kon niet dood blijven (zie Hande-
lingen 2:24) omdat Hij nakomelingen of “zaad” moest krijgen (Jesaja 53:10) en Hij moest veel kin-
deren tot heerlijkheid brengen (Hebreeën 2:10). Wat deed God dan (Handelingen 4:10)? Hem uit 
de doden opwekken. 
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Laat ons nu terugkeren naar Jakobus 2. Spreekt Jakobus 2:14 over een persoon die geloof heeft of 
over een persoon die zegt dat hij geloof heeft? Iemand doe zegt dat hij geloof heeft. Is het mogelijk 
om iemands geloof te zien? Nee. Moest u een totale vreemdeling ontmoeten, zou u dan kunnen 
zeggen of hij een gelovige is door hem gewoon aan te zien? Nee. Opdat een persoon zou bewijzen 
dat hij geloof heeft, moet hij de goede werken doen die echt reddend geloof vergezellen (zie Efezi-
ers 2:10 en Titus 3:8). 
Demonstreerde de persoon in Jakobus 2:16 dat hij een levend geloof had? Nee. Wat bewees hij in 
werkelijkheid (1 Johannes 3:14)? Dat hij de broeders niet liefheeft. Alhoewel hij beweerde geloof te 
hebben had hij in werkelijkheid welk soort van geloof (Jakobus 2:17)? Een dood geloof. Vers 18 
leert ons dat een persoon zijn geloof toont door het doen van goede werken! Reddend geloof is een 
geloof dat werkt! Johannes Calvijn zei eens: “Geloof alleen redt, maar het geloof dat redt is niet 
alleen”. Werken zijn de vrucht van rechtvaardiging! De wereld is ziek en moe van de christenen 
die roepen over genade maar die leven als de duivel! 
Ook de apostel Paulus leerde dat geloof en werken samen moeten gaan (Efeziërs 2:8-10 en Titus 
3:8). Paulus en Jakobus waren het samen eens dat Abraham gerechtvaardigd werd door geloof 
(Romeinen 4:2-3 en Jakobus 2:23). 
Een persoon met een dood geloof kan gemakkelijk geloven dat er één God is, maar wie nóg gelooft 
dit evenzo (Jakobus 2:19)? De demonen geloven ook. Maar zij zullen uiteindelijk terechtkomen in 
het eeuwige vuur (Mattheüs 25:41). 
Beschouw Jakobus 2:26. Om te weten of een lichaam leven in zich heeft, moet u kijken naar de 
tekenen van leven! Om te weten of een persoon werkelijk reddend geloof bezit, moet u ook kijken 
naar tekenen van leven! Wat zijn enkele tekenen van geestelijk leven?      

1.  (1 Johannes 3:14) De broeders liefhebben 
2.  (1 Johannes 2:3) Christus’ geboden in acht nemen  
3.  (1 Johannes 3:9) Niet zondigen   

Is uw leven vruchtbaar of is het vruchteloos (zie 2 Petrus 1:5-8)? Doet u zorgvuldig goede werken? 
Bewijst u met uw werken dat u een man van geloof bent?  
“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT” 

9. Een ware gelovige belijdt Christus (Romeinen 10:9-11) 
Het woord belijden komt van het Griekse woord homologeo (homo = zelfde; logeo van het werk-
woord lego = zeggen) en daarom betekent het “hetzelfde zeggen als een ander; instemmen met een 
ander persoon”. De gelovige in Christus moet de Heer Jezus met zijn mond belijden (Romeinen 
10:9-10) en dus is hij het verbaal en openbaar eens met wat God heeft gezegd met betrekking tot 
Zijn Zoon (1 Johannes 5:9-12). 
Net zoals een label op een pot zegt wat de inhoud bevat, zo moet de gelovige zijn Heer en Redder 
duidelijk belijden, zonder beschaamd te zijn: “Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal 
niet beschaamd worden” (Romeinen 10:11). Elke ware gelovige zou met Paulus moeten kunnen 
zeggen: “Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God 
tot zaligheid (= redding) voor ieder die gelooft” (Romeinen 1:16). Christus was niet beschaamd om 
voor ons openbaar te sterven (Mattheüs 27:39, 54-55, etc.). 
Welk woord betekent het tegenovergestelde van “belijden” (zie Johannes 1:20;1 Johannes 2:22-23)? 
ontkennen. Belijden is “JA” zeggen; ontkennen is “NEE” zeggen. In Lukas 22:57-60 had Petrus 
moeten zeggen: “JA, ik ken Hem” (vs. 57)! “JA, ik ben een van hen (vs. 58)!” “JA, ik was met 
Hem (vs. 59-60)!” Maar Petrus verloochende Hem (vs. 57).  
Alhoewel Petrus een ernstig gebrek aan geloof vertoonde, is er welke indicatie dat Petrus een ware 
gelovige was (vers 62)? Petrus had berouw, hij huilde bitter. Later heeft Petrus de Heer openlijk 
BELEDEN voor duizenden mensen (Handelingen 2:14, 22-24, 29, 36, 41). Als iemand u deze vraag 
zou stellen: “Belijd u de Heer Jezus als uw eigen Redder en Heer?”, hoe zou u dan antwoorden? 
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De belijdenis van uw mond moet overeenkomen met het gedrag van uw leven. Titus 1:16 be-
schrijft een groep van belijders (mensen die zeggen God te kennen):  
“Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, aangezien zij ver-
foeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt”.  
Hun wandel is in strijd met hun woorden, en dit is afschuwelijk voor God! Alhoewel zij beweren 
God te kennen, zijn zij leugenaars en de waarheid is niet in hen (1 Johannes 2:3-4). Moge de we-
reld zien dat de Christus die wij noemen met onze lippen, de God is die we dienen met onze levens! 
Goed of Fout: 

Fout Een ongelovige zal nooit zeggen dat hij een christen is. Enkel ware gelovigen 
beweren dat zij de Heer kennen en dat zij Christus toebehoren (Titus 1:16; 2 
Timotheüs 2:19; 1 Johannes 2:4, 6, 9). 

Goed Elke ware gelovige zal Christus belijden als zijn eigen Redder en Heer (Ro-
meinen 10:9-11; 1 Johannes 4:15). 

Goed Het is mogelijk dat een ware gelovige een momentele zwakte van geloof heeft 
en zelfs de Heer verloochent (Lukas 22:57-60). 

 
Welke belofte gaf de Heer voor hen die Hem belijden voor de mensen … 
… in Mattheüs 10:32? “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor 
Mijn Vader, Die in de hemelen is”. 
… in Lukas 12:8? “En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des 
mensen belijden voor de engelen van God”. 
… in Openbaring 3:5? “Wie overwint, … Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn 
engelen”. 
Wie is de overwinnaar van Openbaring 3:5 volgens 1 Johannes 5:5? “Wie anders is het die de we-
reld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is”. 
Noot: Er is een kostprijs verbonden aan het belijden dat Jezus de Messias is (Johannes 9:22), en 
wegens deze kostprijs falen velen Hem te belijden (Johannes 12:42). Tijdens de grote christelijke 
vervolgingen in de 2de en 3de eeuw werden die gelovigen die de Heer niet wilden verloochenen, 
zelfs op risico van groot lijden, bekend als BELIJDERS (confessors)! Zij waren niet beschaamd 
zichzelf te identificeren met Jezus Christus, zelfs al betekende dit hun eigen dood. 
Belijd u Christus openlijk voor familie, vrienden, geliefden en buren? Omarm en bezit u Hem blij 
als uw Heer en als uw God (Johannes 20:28)? Bent u niet beschaamd om over Hem te vertellen, en 
anderen te vertellen wat Hij heeft gedaan en wat Hij heeft gezegd? 
“ONDERZOEK UZELF OF U IN HET GELOOF BENT!” 
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