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HANDOUT 6 - CITATEN 
Jos Douma (homiletiekcolleges Master 1D, 2018) 
 
ZONDAG 32 VRAAG EN ANTWOORD 86 
 
Nu wij uit onze ellende, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade door Christus verlost 
zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord: Omdat Christus ons niet alleen 
met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, maar ons ook door zijn Heilige Geest vernieuwt tot 
zijn beeld, opdat wij met ons hele leven tonen, dat wij God dankbaar zijn voor zijn weldaden1 en 
opdat Hij door ons geprezen wordt2. Vervolgens om zelf uit de vruchten zeker te zijn van ons geloof3 
en om door onze godvrezende levenswandel ook onze naasten voor Christus te winnen4.  
 
APOSTOLIC EXHORTATION GAUDETE ET EXSULTATE OF THE HOLY FATHER FRANCIS ON THE 
CALL TO HOLINESS IN TODAY’S WORLD 
 
“15. Let the grace of your baptism bear fruit in a path of holiness. Let everything be open to God; turn 
to him in every situation. Do not be dismayed, for the power of the Holy Spirit enables you to do this, 
and holiness, in the end, is the fruit of the Holy Spirit in your life (cf. Gal 5:22-23). When you feel the 
temptation to dwell on your own weakness, raise your eyes to Christ crucified and say: “Lord, I 
am a poor sinner, but you can work the miracle of making me a little bit better”. In the Church, 
holy yet made up of sinners, you will find everything you need to grow towards holiness. The Lord has 
bestowed on the Church the gifts of scripture, the sacraments, holy places, living communities, the 
witness of the saints and a multifaceted beauty that proceeds from God’s love, “like a bride bedecked 
with jewels” (Is 61:10).” 
 
DORDTSE LEERREGELS HOOFDSTUK III/IV ARTIKEL 11 EN 12 
 
Artikel 11 Wanneer God dit welbehagen in de uitverkorenen uitvoert en in hen de ware bekering tot 
stand brengt, laat Hij hun niet alleen het evangelie door middel van de prediking horen en hun 
verstand door de Heilige Geest zo sterk verlichten, dat zij goed begrijpen en onderscheiden wat Gods 
Geest hun wil leren. Maar Hij dringt ook door tot in het diepst van de mens met de krachtige werking 
van diezelfde Geest, die wedergeboorte werkt; Hij opent het gesloten hart, Hij maakt het harde zacht, 
Hij besnijdt het onbesnedene, Hij vernieuwt de wil: van dood maak Hij hem levend, van slecht goed, 
van onwillig gewillig, van weerbarstig gehoorzaam. Hij brengt de wil zover en geeft deze zoveel 
kracht, dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen.  
Artikel 12 Dit is de wedergeboorte, de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de dood en 
levendmaking, die God zonder ons in ons tot stand brengt en waarover in de Schrift zo 
indrukwekkend gesproken wordt. God brengt deze wedergeboorte niet tot stand door alleen te laten 
prediken of een appel op ons te doen. Zij geschiedt niet op zo'n manier dat de mens, wanneer God 
voor zijn deel het werk voltooid heeft, nog steeds bij machte is al dan niet wedergeboren en bekeerd 
te worden. Nee, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer 
liefdevolle, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. Deze is naar het getuigenis van 
de Schrift, die ingegeven is door dezelfde God die dit bewerkt, niet minder krachtig dan zijn werk 
bij de schepping of de opwekking van doden. Daardoor worden allen bij wie God op deze 
bewonderenswaardige wijze in het hart werkt, volstrekt zeker en met kracht wedergeboren en gaan 
zij metterdaad geloven. En wanneer de wil vernieuwd is, wordt hij niet alleen door God geleid en 
bewogen; maar door God in beweging gebracht, werkt hij ook zelf. Daarom wordt terecht gezegd dat 
de mens zelf gelooft en zich bekeert door de genade, die hij ontvangen heeft. 
 
 


