
 

Redt geloof alleen?  
Lees de volgende Bijbelgedeelten met elkaar: 

- Jakobus 2:14-26 

- Efeziërs 2:8-10 

- Mattheüs 7:15-23 

- (Als u een studie-kring heeft ook 2 Petrus 1:3-11) 

De Bijbel lijkt soms gelijktijdig twee verschillende boodschappen te vertellen. Dit komt naar voren in 

de woorden van Jakobus, Paulus en Jezus. Jakobus spreekt over de noodzaak van goede werken, 

omdat een geloof zonder werken een dood geloof is. Blijkbaar is een levenswandel waarin je dingen 

doet die in overeenstemming Zijn met Gods principes belangrijk. Jakobus schaart een geloof zonder 

werken onder hetzelfde geloof als dat demonen hebben. Ze geloven, maar het zal hen niet tot 

redding zijn.  

Jezus sprak over dat het doen van de wil van de Vader essentieel is om het koninkrijk van de hemelen 

binnen te gaan. Zo zijn er nog diverse voorbeelden te vinden van Bijbelgedeelten waarin redding en 

dingen doen aan elkaar gerelateerd worden. 

Tegelijkertijd vertelt de Bijbel de boodschap dat een mens enkel gered kan worden door geloof, door 

genade, en niet door werken. Paulus die vat dit in de Efeze-brief samen en geeft ook de reden 

hiervoor. God wil het als geschenk geven, zodat Hij alle eer krijgt en geen enkel stuk van iemands 

redding door eigen verdienste is gekomen. Paulus redenatie: geloof is nodig om gered te worden van 

eeuwig oordeel, en God wil het geloof in Zijn genade geven, als geschenk. 

Deze twee posities lijken met elkaar in tegenspraak. Zouden Paulus en Jakobus het met elkaar 

oneens zijn? Had Paulus Jezus niet goed begrepen in de openbaring die hij had gekregen? Of zijn 

beide posities onderdeel van dezelfde medaille? 



Vaak hebben mensen de neiging om te focussen op één van deze twee posities, om de spanning op 

te lossen. Alsof er maar één tegelijkertijd waar kan zijn. In ons westerse denken, zijn wij gewend om 

te denken in termen van “of-of”. Maar, soms is het beter om de Bijbel te lezen met een “en-en-

mindset”. 

Werken zijn het resultaat van geloof bewijst de echtheid ervan 
Jezus sprak in Mattheüs 7 over “aan de vruchten herkent men de boom”. Het is volgens Jezus niet 

mogelijk om iets te zijn, zonder dat ook de bijbehorende vrucht zichtbaar zal worden. Vruchten zijn 

het resultaat van een groeiproces. Het is binnen het spanningsveld dat de Bijbel laat zien belangrijk 

om oorzaak en gevolg goed van elkaar te onderscheiden. Ook is het belangrijk om de 

verantwoordelijkheid van de mens en die van God te onderkennen en te onderscheiden van elkaar. 

Jezus gaf er de volgende gelijkenis over in Markus 4:26: 

Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: hij slaapt en 

staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De 

aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 

Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. 

Gespreksvragen: 
- Wat doen passages zoals Jakobus 2 of Mattheus 7 met u? 

- Hoe relateer jij deze teksten aan bijvoorbeeld Efeze 2? 

- Bespreek met elkaar dit spanningsveld en tracht tot een visie te komen die recht doet aan 

beide zijden van deze medaille. 

- Bespreek de stelling: “Een niet-getransformeerde christen is geen christen.” 

- Hoe kunnen ‘werken’ het bewijs leveren voor een levend geloof? 

- Heb jij in jouw leven God aan het werk gezien en vrucht zien groeien? Wat was jouw rol 

hierin? 

- Wat kun jij doen om niet toch jouw redding bij God (onbewust) te willen verdienen? 

- Zegen elkaar om God te zien werken in het groeien van Zijn vrucht in jouw leven. 


