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Het belang van de vraag
Gered door geloof of werken?



Want uit genade bent u zalig geworden, 
door het geloof, en dat niet uit u, het is de 

gave van God. niet uit werken,
Efeze 2:8

U ziet dus nu dat een mens uit werken 
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit 

geloof.
Jakobus 2:27

Belang van context
De Bijbel



opdat niemand zou roemen. Want wij zijn 
Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus 
om goede werken te doen, die God van 

tevoren bereid heeft, opdat wij daarin 
zouden wandelen. 

Efeze 2:8-9

Want uit genade bent u zalig geworden, 
door het geloof, en dat niet uit u, het is de 

gave van God. niet uit werken,
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Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand 
zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen 

werken? Kan dat geloof hem zalig maken? (…) Zo 
is ook het geloof als het geen werken heeft, in 

zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen: U hebt 
geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien 

uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn 
geloof laten zien. (…) Maar wilt u weten, o dwaze 
mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 

Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is 
ook het geloof zonder de werken dood.

Jakobus 2:14-26
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God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat 
Christus voor ons gestorven is toen wij nog 

zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij 
gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem 
behouden worden van de toorn. Want als wij, toen 
wij vijanden waren, met God verzoend zijn door 
de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, 

nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn 
leven. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, 
door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de 

verzoening ontvangen hebben.

Romeinen 5:8-11
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Want allen hebben gezondigd en missen de 
heerlijkheid van God, en worden om niet 

gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing 
in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen 

als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. 
Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege 

het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden 
plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. 

Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in 
deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt 
degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de 

roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de 
werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij 

komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof 
gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

Romeinen 3:23-28



‘Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos 
als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: 
Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante 
gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de 

zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 
opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld 

zou worden in ons, die niet naar het vlees 
wandelen, maar naar de Geest.’

Romeinen 8:3-4

De Bijbel
Genade door geloof



Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd 
wordt uit werken van de wet, maar door het geloof 
in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus 

gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden 
worden uit het geloof van Christus en niet uit werken 
van de wet. Immers, uit werken van de wet wordt 

geen vlees gerechtvaardigd. (…) Ik ben met 
Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar 

Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees 
leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die 

mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft 
overgegeven. Ik doe de genade van God niet teniet; 
want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, 

dan was Christus tevergeefs gestorven.

Galaten 2:16, 20-21



Mogelijke vragen

• Wanneer weet je of je gered bent?

• Kun je nog zondigen als je gered bent?

• Kun je je redding verliezen?



Onze hoop

“Het is geloof alleen dat rechtvaardigt, maar 
rechtvaardigend geloof is nooit alleen”


