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Goede werken 

-gezinsmoment of objectles (4-14 jaar) 
Catechismus Zondag 24 

 

 
 

In Zondag 23 heb je gehoord over de wonderlijke ruil:  
de Heere Jezus neemt de zwarte zonden van de zondaar  

en de zondaar krijgt de mantel van ge-recht-igheid. 
Is er ook een andere manier om recht-vaardig te zijn voor God? 

Kan het ook goedkomen als ik heel goed mijn best doe? 
Nee, zegt Zondag 24. 

 
 

Binnenkomer 
Herhaal het werkblad van Zondag 23. Zwarte zonden kunnen alleen weg met het 
witte kleed van de Heere Jezus [=alles wat Hij heeft gedaan om mensen zalig te 
kunnen maken]. 
Laat de bovenste afbeelding van het werkblad van Zondag 24 zien: nu is er een 
zwarte zondaar die wijst op witte plekken in zijn leven: de goede dingen die hij 
gedaan heeft. Als je nou heel veel goede dingen doet, kan het dan ook goed komen 
met God? 
 

Bespreken 
Praat over de bovenstaande vraag met de kinderen. Wat is hun antwoord?  
Concludeer na wat heen en weer gepraat: inderdaad het kan niet. Een zwart kleed 
met een paar witte plekken is voor God niet genoeg. 
Waarom niet? 
Dat legt Zondag 24 uit. 
 

Bijbel erbij 
Lees Zondag 24 Vraag&Antwoord 62 uit de Heidelbergse Catechismus en/of 
bespreek dit met behulp van de volgende vraag: 

Waarom kunnen goede werken je niet goed [=rechtvaardig/zonder zonde] 
maken voor God? (Omdat niemand helemaal leeft zoals de Heere wil. Omdat 
zelfs aan goede dingen nog heel veel zonden zitten) 

 
Lees Zondag 24 Vraag&Antwoord 63 en 64 en/of bespreek dit met behulp van de 
volgende vragen:  

1. Moeten we dan maar geen goede werken doen? (Je moet ze niet doen om het 
daarmee goed te maken met God, want dat gaat niet. Maar als het goed is 
met God, dan wil je wel goede werken doen: uit liefde tot God) 

2. Welk Bijbels beeld gebruikt de Catechismus aan het einde van Vraag 64? (Als 
je door het geloof in Christus bent geplant (denk aan de kleurplaat van het 
inenten bij Zondag 7) dan zullen er vruchten aan je tak groeien: vruchten van 
dankbaarheid. Of: de vrucht van de Geest) 
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Bezig 
Maak met de kinderen het Werkblad Zondag 24 Heidelbergse Catechismus dat je 
kunt vinden op www.bijbelsopvoeden.nl/product-categorie/heidelbergse-catechismus/ 

 
 

Besluiten 
Benadruk nog eens:  
-geen goede werken om het daarmee goed te maken met God 
-wel goede werken omdat het goed gekomen is tussen God en de zondaar 
Wijs nogmaals op de Heere Jezus als Degene door Wie het goed kan komen tussen 
de heilige God en de zondaar. Door het geloof in Hem is iemand rechtvaardig voor 
God. Besluit met gebed en bid of het goed mag zijn met God. 
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