
Zondag 32 

 

Zondag 32 gaat over de goede werken. 

 
Lees de tekst van Zondag 32. 

 

Vraag 86 : Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder 

   enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, 

   door Christus verlost zijn, waarom moeten 

   wij dan nog goede werken doen ? 

 

Antw : Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed  
   gekocht en vrijgemaakt heeft,ons ook door Zijn 

   Heilige Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat 

   wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor 
   Zijn weldaden bewijzen en Hij door ons geprezen 

   worde. Daarna ook, dat elk bij zichzelf van zijn 

   geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze  
   godzalige wandel onze naasten ook voor Christus 

   gewonnen worden. 

 

Moeilijke woorden ! 

onzerzijds     = aan onze kant 

vrijgemaakt    = verlost uit de macht van de 
       duivel en de zonde 

met ons ganse leven   = met ons hele leven 

Zijn weldaden    = zegeningen van Christus 
godzalige wandel   = leven naar de wil van de Heere 

 

 

Vraag 87 : Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun 

   goddeloos ondankbaar leven voortvarende, 

   zich tot God niet bekeren ? 

 

Antw : In generlei wijze; want de Schrift zegt, dat geen 

   onkuise,afgodendienaar, echtbreker, dief 
   geldgierige, dronkaard, lasteraar, noch rover, 



   noch dergelijke, het Rijk Gods beërven zullen. 

 

Moeilijke woorden ! 

In hun goddeloos ondankbaar leven 

voortvarende     = doorgaan in een zondig 

        leven 
in generlei wijze    = nee 

onkuise      = iemand die onreine 
        zonde doet 

echtbreker      = iemand die zijn vrouw of 

        man in de steek laat en 
        met een ander trouwt 

lasteraar      = iemand die kwaad spreekt 

        van andere mensen 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Zondag 32 

 

Je ziet Zondag 32 nog een keer. 

Nu is de tekst van Zondag 32 makkelijker geschreven. 

 

Vraag 86 : Christus heeft Zijn kinderen uit hun ellende 

   verlost . Dat is genade. Gods kinderen hebben 

   hun verlossing niet verdiend. Waarom moeten 

   Gods kinderen dan nog goede werken doen ? 

 

Antw : Gods kinderen doen geen goede werken om verlost 
   te worden, want Christus heeft hen verlost. 

   Gods kinderen doen goede werken uit dankbaarheid. 

   Gods kinderen hebben een nieuw hart gekregen. 
   Uit het nieuwe hart willen ze Gods geboden 

   onderhouden. Door het onderhouden van Gods  

   geboden, prijzen en eren zij God. 
   Goede werken zijn belangrijk voor Gods kinderen 

   zelf. Door de goede werken, die uit en nieuw hart 

   komen, geloven ze dat ze één zijn met Christus, Die 
   hen verlost heeft. 

   Gods kinderen moeten ook goede werken doen voor  

   andere mensen. Voor bekeerde en onbekeerde 
   mensen.  Bekeerde mensen zijn blij, als ze goede 

   werken van elkaar zien. Door het zien van goede 

   werken, kunnen onbekeerde mensen jaloers worden 
   op het leven dicht bij de Heere en ver van de zonde. 

    

 

Vraag 87 : Kunnen mensen bekeerd worden die zondig 

   blijven leven en zich niet bekeren ? 

 

Antw : Nee. Als mensen zich niet willen bekeren, worden 

   ze niet zalig. Als je de zonden lief hebt en zonde 

   blijft doen, krijg je geen plaats in het Koninkrijk 
   van God. Gelukkig kunnen we in de Bijbel lezen 

   dat de grootste zondaar nog zalig kan worden. 

 



Opdrachten maken ! 

 

Lees de tekst van Zondag 32, vraag en antwoord 86. 

Maak daarna de opdrachten. 

 

In Zondag 1 heb je geleerd dat de Catechismus in drie stukken is 
verdeeld. 

 
Het eerste stukgaat over de________________________________ 

Het tweede stuk gaat over de_______________________________ 

Het derde stuk gaat over de_________________________________ 
 

In dit werkboek beginnen we met het stuk over de 

_______________________________________________________ 
 

Waar gaat het over in Zondag 32 ? 

_______________________________________________________ 
 

Kun je door goede werken te doen de zaligheid zelf verdienen ? 

      ja O 
      nee O 

 

Wie heeft de zaligheid verdiend voor Gods kinderen ? 
      Adam  O 

      Abraham  O 

      Christus  O 
      Paulus  O 

 

Waarmee heeft Christus Zijn kinderen gekocht ? 
      met goud  O 

      met Zijn bloed O 

 
Wat geeft Christus in het hart van Zijn kinderen ? 

_______________________________________________________ 

 
Wat doet de Heilige Geest in het hart van Gods kinderen ? 

 

 



Wil ons oude hart wat de Heere wil ? 

     nee O 

     ja O 
 

Wil een nieuw hart wat de Heere wil ? 

     nee O 
     ja O 

 
Hoe kan een boos hart nieuw worden ? 

     door een nieuwe geboorte  O 

     door je hart zelf nieuw te maken O 
 

Wat gaat iemand met een nieuw hart vragen ? 

     Heere, mag ik alles zelf doen  O 
     Heere, wat wilt U dat ik doen zal ? O 

 

Wil iemand met een nieuw hart gehoorzaam zijn aan de Heere ? 
     ja O 

     nee O 

 
Wil iemand met een nieuw hart naar Gods geboden leven ? 

     nee O 

     ja O 
 

Wil iemand met een nieuw hart de Heere danken voor de verlossing 

uit zijn ellende ? 
     ja O 

     nee O 

 
Wie wordt er gedankt en geprezen door goede werken te doen ? 

     een mens  O 

     God   O 
 

Doen Gods kinderen goede werken om verlost te worden, of omdat ze 

verlost zijn ? 
________________________________________________________ 

 

 



 

Zijn goede werken belangrijk voor Gods kinderen zelf ? 

     nee O 
     ja O 

 

Zien Gods kinderen dat hun geloof echt is als ze goede werken mogen 
doen door het geloof ? 

     ja O 
     nee O 

 

Komen goede werken uit een nieuw hart ? 
     ja O 

     nee O 

 
Kan een onbekeerd hart goede werken doen ? 

     nee O 

     ja O 
 

Moeten Gods kinderen  ook goede werken doen voor andere mensen ? 

     ja O 
     nee O 

 

Zijn Gods kinderen blij als ze goede werken zien bij andere bekeerde 
mensen ? 

     nee O 

     Ja O 
 

Kunnen onbekeerde mensen jaloers worden als ze goede werken van 

bekeerde mensen zien ? 
     ja O 

     nee O 

 
De Heilige Geest kan het jaloers worden op een kind van God 

gebruiken tot bekering. In de Catechismus staat het zo : Als je dicht 

bij de Heere leeft en ver van de zonde, laat je aan anderen zien dat het 
leven met de Heere het gelukkigste leven is. Dan kunnen anderen voor 

Christus gewonnen worden. 

 



Lees de tekst van Zondag 32, vraag en antwoord 87. 

Maak daarna de opdrachten ! 

 

In de tekst van Zondag 32 staat : er zijn mensen die goddeloos ( 

zonder God ) leven. Ze zijn nooit echt dankbaar. Ze doen geen goede 

werken. Ze hebben de zonde lief en doen zonde. Ze bekeren zich niet 
tot God. 

 
Kun je zalig worden als je zondig leeft ? 

     nee O 

     ja O 
 

In de Catechismus en in de Bijbel worden zonden genoemd. 

Als je deze, of andere zonden doet, krijg je geen plaats in het 
Koninkrijk van God. 

We gaan over zonden denken die in de Catechismus genoemd worden. 

Schrijf jij achter elke zonde wat de betekenis is. 
( Je kunt de betekenis vinden op bladzij 2 ) 

 

Wat is een onkuise ? 
_______________________________________________________ 

 

Wat is een afgodendienaar ? 
_______________________________________________________ 

 

Wat is een echtbreker ? 
_______________________________________________________ 

 

Wat is een dronkaard ? 
_______________________________________________________ 

 

Wat is een lasteraar ? 
_______________________________________________________ 

 

Wat is een rover ? 
________________________________________________________ 

 

 



Er zijn nog veel meer zonden die in ons hart leven. 

Ons hart is helemaal zondig. 

 
Heb jij berouw over je zondig hart ? 

     ja O 

     nee O 
 

Ga met je zondig hart tot de Heere in je gebed en vraag of de Heere je 
zonden vergeeft. 

 

Schrijf een gebed op waarin je vraagt om vergeving van je zonden. 
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leer de volgende vragen en antwoorden uit je hoofd ! 

 

Vraag : Waarom wordt Gods volk uit hun ellende verlost ? 

Antw : Niet uit verdienste, maar uit genade 

 

Vraag : Wat zijn de vruchten van hun verlossing ? 

Antw : Goede werken 
 

Vraag : Waarmee heeft Christus Zijn kinderen verlost 

   en  vrijgemaakt ? 

Antw : Met Zijn bloed 

 

Vraag : Wat doet de Heilige Geest ? 

Antw : Hij vernieuwt hen naar het evenbeeld van Christus 

 

Vraag : Waarom worden de goede werken gedaan ? 

Antw : Uit dankbaarheid 

 

Vraag : Wat kun je zien uit de goede werken ? 

Antw : Het geloof 

 

Vraag : Wat is nog een doel van de goede werken ? 

Antw : Dat de naasten voor Christus gewonnen worden 

 

Vraag : Wie zijn de naasten ? 

Antw : Alle mensen 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Pak de Bijbel ! 

De Bijbel leert hetzelfde als Zondag 32 van de Catechismus. 

 

Opdracht ! 

Lees eerst de tekst. 

Lees de betekenis van de moeilijke zinnen. 

Geef daarna antwoord op de vraag. 

 

In de Bijbel staat dat Christus Zijn volk uit de ellende verlost 

heeft en hun hart gereinigd heeft van de zonde, door het werk van 

de Heilige Geest. Gods volk verlangt, om uit dankbaarheid voor 

dit grote wonder, goede werken te doen. 

Lees : Titus 2:14. 

Die Zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van 
alle ongerechtigheid en Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in 

goede werken. 

Die Zichzelf voor ons gegeven heeft : Christus heeft Zichzelf 
opgeofferd, om voor de zonden van Zijn kinderen te betalen met Zijn 

bloed. 

opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid : opdat Hij onze 
zonden zou vergeven. 

en  Zichzelf een eigen volk zou reinigen : om Zijn volk te leren naar 

Zijn gebod te leven. 
een eigen volk : de uitverkorenen. 

IJverig in goede werken : een volk dat uit dankbaarheid goede werken 

wil doen. 
 

Vragen : Wie heeft Zich opgeofferd in de dood, om Zijn volk te 

verlossen uit de macht van de duivel en de zonde ? 

_______________________________________________________ 

 

Heeft Christus voor alle mensen met Zijn bloed betaald voor de 

zonden, of alleen voor de uitverkorenen ? 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 



Doen Gods kinderen goede werken om er iets mee te verdienen, of 

doen ze goede werken uit dankbaarheid, omdat Christus de 

zaligheid voor hen verdiend heeft ? 

_______________________________________________________ 

 

In de Bijbel lees je over Dorkas, een vrouw die goede werken 

deed. 

Dorkas heeft de Heere Jezus lief en haar naasten. 
Dorkas laat zien dat zij een christen is. 

Dorkas maakt kleren voor arme mensen en geeft hen geld. 

Dorkas heeft een waar geloof in haar hart, zij doet uit dankbaarheid 
wat de Wet van God beveelt, tot eer van Hem. 

Als je over goede werken denkt, moet je dit onthouden : wat zijn 

goede werken ? Alleen die uit een waar geloof, naar de Wet van God, 
alleen tot eer van Hem gebeuren, net als in het leven van Dorkas. 

 

Lees : Handelingen 9:36. 

En in Joppe was een zekere discipelin, met name Tabitha, hetwelk 

overgezet zijnde, is gezegd Dorkas. Deze was vol van goede werken 

en aalmoezen die zij deed. 
een zekere discipelin : een vrouw die de Heere Jezus liefheeft. 

Tabitha : haar Aramese naam. 

Dorkas : de Griekse vertaling van Tabitha. 
deze was vol van goede werken : Dorkas werkt uit liefde en 

dankbaarheid voor de Heere, arme mensen en weduwen. 

en aalmoezen : geld. 
 

Vragen : Welke vrouw is vol van goede werken ? 

________________________________________________________ 
 

Wat doet ze ? 

________________________________________________________ 
 

Waarom doet Dorkas goede werken ? Wil ze er iets mee  

verdienen ? 

________________________________________________________ 
 



In de Bijbel staat dat Gods kinderen dankbaar moeten zijn en in 

woorden en daden laten zien Wie hen uit de duisternis van de 

zonde geroepen heeft tot Zijn licht. 

Lees : 1 Petrus 2:9 

Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een Koninklijk Priesterdom, 

een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de 
deugden Desgenen Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn 

wonderbaar licht. 
maar gij zijt een uitverkoren geslacht : maar u bent kinderen van God. 

een Koninkllijk Priesterdom : priester in het Koninkrijk van God. 

Een heilig volk : een volk dat de Heere heeft uitverkoren om Hem te 
dienen. 

een verkregen volk : Gods volk, gekocht door Christus. 

opdat gij zoudt verkondigen : opdat u in woorden en daden zal 
belijden. 

de deugden van Degene : Gods eigenschappen, zoals Zijn genade, 

goedheid, wijsheid,almacht, barmhartigheid, rechtvaardigheid. Over 
deze dingen moeten de kinderen van God spreken. 

die u geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht :  

die u geroepen heeft door het Evangelie uit de duisternis van de zonde 
en de macht van de satan, tot de kennis van Christus, het Licht van de 

wereld. 

 

Vragen : Wat betekent een heilig volk ? 

________________________________________________________ 

 

Door Wie zijn Gods kinderen gekocht ? 

________________________________________________________ 

 

Waar moeten Gods kinderen over spreken, uit dankbaarheid voor 

hun verlossing uit de ellende ? 

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
 

      

 



Lees vraag en antwoord 87 nog een keer. 

 

In de Bijbel staat dat mensen, die in de zonde blijven leven, niet 

zalig kunnen worden. 

Lees : 1 Korinthe 6:9 

Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God 

niet zullen beërven ? 

de onrechtvaardigen : zondaren, die zich niet bekeren. 
het Koninkrijk van God : het Rijk van God, waar Jezus Koning over 

is. 

beërven : zondaren, die in de zonde blijven leven, krijgen geen plaats 
in het Koninkrijk van God. 

 

Vragen : Kun je bekeerd worden als je je van je ondankbaar, 

zondig leven, niet wil bekeren ? 

_______________________________________________________ 

 

Wie is er Koning van Gods Rijk ? 

_______________________________________________________ 

 

Staat er in de Bijbel dat de grootste van de zondaren toch nog 

zalig kan worden ? 

_______________________________________________________ 
 

Is dat een wonder ? 

________________________________________________________ 
 

Moeten wij ons bekeren van onze zonden ? 

________________________________________________________ 
 

Kunnen wij onszelf bekeren ? 

________________________________________________________ 
 

Kan God ons bekeren ? 

________________________________________________________ 
 

Wat moet jij aan de Heere vragen ____________________ 



 

 

 

 

 

 
 


