32. Worden we
gered uit GELOOF
of WERKEN?

Wat is geloven en belijden?

Strong 4102 Pistis
Overtuigd zijn van de waarheid van iets, met betrekking op de zaken van God.
Je verklaar met het belijden iets waar je in geloofd

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we
verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het
is het bewijs van de dingen die we niet zien.
HEBREEËN 11:1 BasisBijbel
Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor
door het Woord van God.
Romeinen 10:17 HSV

Gered uit geloof en niet uit werken van de wet

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij
Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat
ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat,
maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16 HSV
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven,
maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het
leven niet zien, maar de toorn van God blijft op
hem.
Johannes 3:36 HSV

Wat zullen wij dan zeggen? Dit: dat de heidenen, die
geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid
verkregen hebben, gerechtigheid echter die uit het
geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid
najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet
toegekomen.
Waarom niet ? Omdat zij die niet uit geloof zochten,
maar als uit werken van de wet. Want zij hebben zich
gestoten aan de steen des aanstoots, zoals geschreven
staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een
struikelblok. En: Ieder die in Hem gelooft, zal niet
beschaamd worden.
Romeinen 9:30-33 HSV

Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed
tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik
getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet
met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid
van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand
proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de
gerechtigheid van God onderworpen.
Want het einddoel van de wet is Christus, tot
gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft
over de gerechtigheid die uit de wet is: De mens die deze
dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De
gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus:
Zeg niet in uw hart: Wie zal naar de hemel opklimmen?

Dat is Christus naar beneden brengen. Of: Wie zal in de
afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar
boven brengen. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het
Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord van
het geloof, dat wij prediken: Als u met uw mond de
Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem
uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.
Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en
met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift
zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd
worden.
Romeinen 10:1-11 HSV

O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid
niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder
voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?
Dit alleen wil ik van u vernemen: Hebt u de Geest
ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking
van het geloof?
Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat
u nu eindigen met het vlees? Hebt u tevergeefs zoveel
geleden? Als het toch eens tevergeefs was! Hij dan Die u de
Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit
de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?
Zoals Abraham God geloofde en het hem tot
gerechtigheid werd gerekend.

Begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams
kinderen zijn. En de Schrift, die voorzag dat God uit het geloof
de heidenen zou rechtvaardigen, verkondigde eertijds aan
Abraham het Evangelie: In u zullen al de volken gezegend
worden. Daarom worden zij die uit het geloof zijn, gezegend
samen met de gelovige Abraham.
Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de
vloek. Er staat immers geschreven: Vervloekt is ieder die niet
blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om
dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt
voor God, is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof
leven. Maar voor de wet is het niet: uit geloof, maar: De mens
die deze dingen doet, zal daardoor leven.
Galaten 3:1-12 HSV

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. Of is God
alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook
van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God, Die
besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en
onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof
de wet teniet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet.
Romeinen 3:26-31 HSV

Gered uit werken, want geloof is LEVEND!

Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig
zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot
toorn. De toorn van een man brengt immers geen
gerechtigheid voor God teweeg. Leg daarom af alle vuilheid
en elke uitwas van slechtheid en ontvang met
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen
zalig kan maken.
En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders.
Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder
van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die
het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt,
want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is
meteen vergeten hoe hij eruitzag.

Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die
van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij
niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar
een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.
Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en
hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart
misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en
onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit:
wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en
zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.
Jakobus 1:19-27 HSV

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?
Als er nu een broeder of zuster zonder kleding
zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks
voedsel, en iemand van u zou tegen hen
zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word
verzadigd, en u zou hun niet geven wat het
lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat
dan?

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. U gelooft dat God één
is; daar doet u goed aan . Maar ook de
demonen geloven dit , en zij sidderen.

Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof
zonder de werken dood is? Is Abraham, onze
vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen
hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde?
Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn
werken en dat door de werken het geloof
volmaakt is geworden? En de Schrift is vervuld
die zegt: En Abraham geloofde God, en het is
hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een
vriend van God genoemd.

U ziet dus nu dat een mens uit werken
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit
geloof.
En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde
manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij
de boden heeft ontvangen en langs een
andere weg heeft laten weggaan? Want zoals
het lichaam zonder geest dood is, zo is ook
het geloof zonder de werken dood.
Jakobus 2:14-26 HSV

En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd
ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak,
Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij
hebben door het geloof koninkrijken overwonnen,
gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften
verkregen, muilen van leeuwen gesloten.
Hebreeën 11:32-33 HSV
Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons
zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor
Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in
goede werken.
Titus 2:14 HSV
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