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Beste luisteraar, jongeren en ouderen, van harte welkom!  

Gisteren hebben we Jakobus 2:21-26 gelezen. We lezen in dit gedeelte dat Abraham bereid 

was zijn zoon Izak te offeren. Uit de geloofsdaad van Abraham blijkt het ware geloof en zijn 

rechtvaardigheid voor God zijn Schepper. Zijn gewilligheid om Izak te offeren is de vrucht 

van het zaligmakend geloof. Abraham wordt door God zelfs Zijn vriend genoemd. Dit kan 

alleen wanneer de toorn van God is geblust. Ook wordt het voorbeeld van Rachab benoemd. 

We zien in het leven van Rachab ook de vruchten van het ware geloof. Jakobus sluit af met 

een voorbeeld: zoals het lichaam zonder ziel dood is, is het geloof zonder werken ook dood. 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God?   

In vers 23 staat: En de Schrift is vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, 
en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest.  
Abraham wordt een vriend van God genoemd. Dit is een wonder van God. Van nature is de 

mens een vijand van God. Om een voorbeeld te gebruiken: Poetin en Zelensky zijn vijanden 

en leven niet in vrede met elkaar. Zo is het ook geestelijk. De mens leeft van nature in een 

staat van vijandschap met God. Alleen door een waar geloof in de Heere Jezus word je van 

een vijand een vriend. Door het waar geloof komt het weer goed tussen de HEERE en je ziel. 

Dan leef je in vriendschap en vrede met God. We lezen in deze tekst: en hij is een vriend van 
God genaamd geweest. Alleen de HEERE kan ons van een vijand een vriend maken. 

Jongelui, hoe is dit in jouw leven? Ben je nog steeds een vijand van God? Dit kunnen we 

vanuit de Jakobusbrief heel concreet maken. We lezen in Jakobus 4 : 4 - Overspelers en 
overspeelsters, weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie 
dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Of kan van jou gezegd 

worden: en hij is een vriend van God genaamd geweest? Dit kan alleen, wanneer de Heilige 

Geest het geloof in je hart schenkt zoals we lezen in de NGB Artikel 22: Wij geloven dat, om 
ware kennis dezer grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten 
ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem 
eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt. Jongelui, dán ben je van een vijand 

een vriend geworden! Ben jij nog steeds een vijand van God? Of ben je door het zaligmakend 

geloof een vriend geworden? 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens?  

In vers 25 en 26 staat: En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken 
gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg 
uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de 
werken dood. Het geloof van Rachab was zichtbaar door de vruchten van het geloof. Ze 

heeft met gevaar voor eigen leven de verspieders geholpen. De kanttekening leert hierbij: 

namelijk, dat zij met dit werk betoond heeft dat haar geloof een waar en 
rechtvaardigmakend geloof was. Door het geschonken geloof is Rachab gerechtvaardigd. 

Dat betekent, door het geloof in de (beloofde) Messias zijn haar zonden vergeven, en leefde 

ze in een rechte verhouding met God haar Schepper. Wat leert dit mij over de mens? Zonder 

het waar zaligmakend geloof kan van de mens niet gezegd worden hetgeen van Rachab wél 

gezegd kon worden, namelijk: dat ze gerechtvaardigd is! We lezen zo onderwijzend in de 

kanttekening bij vers 21 - Maar het oogmerk van Jakobus is, te leren tegen de 
mondchristenen, dat het geloof, waardoor wij voor God gerechtvaardigd worden, niet is 
alleen een kennis met toestemming, of een uiterlijke belijdenis van de artikelen des geloofs, 
maar ook een vast vertrouwen des harten op de genade Gods in Christus, hetwelk in de 



ware gelovigen verwekt en voortbrengt de goede werken, waardoor zij verzekerd worden 
en voor anderen betonen dat zij het ware zaligmakende geloof hebben, en voor God 
gerechtvaardigd zijn. Jongelui, het zal verschrikkelijk zijn wanneer je alleen met de mond 

blijkt een christen te zijn. Als het vandaag voor jou sterven wordt, kunnen jouw familieleden 

en vrienden van jou zeggen hetgeen in Romeinen 8:29 staat? Namelijk: En die Hij tevoren 
verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij 
ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. 
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema?  

Wij zijn alleen rechtvaardig voor God door het waar geloof in Jezus Christus. In dit gedeelte 

staat centraal dat het geloof zonder werken (vruchten) een dood geloof is. De echtheid van 

het geloof wordt gekenmerkt door de vrucht. Luther sprak niet voor niets over: Sola Fide. 

Alleen het geloof! Alleen dán ben je rechtvaardig voor God. Jongelui, goede werken vloeien 

voort uit het zaligmakend geloof. Dit geloof met zijn vruchten is in de Bijbel een centraal 

thema. 

 

In 1517 brak er onder invloed van Maarten Luther een nieuwe tijd aan voor de kerk. 

Jarenlang heeft Maarten Luther geworsteld met de vraag hoe hij rechtvaardig voor God 

moest verschijnen. Hij had zichzelf opgesloten in een klooster, maar wat hij ook deed, hoe 

hij ook bad of zich pijnigde, hij vond geen vrede in zijn hart. Totdat hij op een dag bij het 

bestuderen van de Romeinen brief tot de ontdekking kwam dat de zaligheid niet door de 

werken maar door het geloof alleen is. Aan de ene kant stortte zijn wereld in en aan de 

andere kant ging er een hemel voor hem open. Niet de angst voor een rechtvaardig God, 

maar de vrede in een rechtvaardig God, omdat Hij allen die geloven, vrijspreekt op grond 

van het offer dat Christus bracht. Maarten Luther was niet meer te remmen. Iedereen 

moest deze blijde boodschap horen!  

  

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  

In vers 21 en 22 staat: Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij 
Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel, dat het geloof mede gewrocht heeft 
met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? In vers 21 lezen we: 

Abraham, onze vader. Abraham is de vader van allen die door de geslachten uit hem zijn 

voort gekomen, maar hij is ook de vader van alle ware gelovigen. Dit heeft raakvlakken met 

Romeinen 4:16b en 17a waar staat: maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een 
vader is van ons allen (gelijk geschreven staat: Ik heb u tot een vader van vele volken 
gesteld). De kanttekening leert hierbij: namelijk niet alleen van degenen die uit hem naar 
het vlees zouden voortkomen, maar ook van degenen die door het geloof uit alle andere 
volken in zijn geestelijke familie zouden ingelijfd en aangenomen worden. Jongelui, mooi 

hè? In vers 21 wordt Abraham ‘onze vader’ genoemd en in de kanttekening wordt gesproken 

over zijn ‘geestelijke familie’. Dit geeft veel stof tot zelfonderzoek! In Galaten 3:9 lezen we 

zo mooi: Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 

Jongelui, onderzoek jezelf eens op deze vraag: Ben ik, net als Abraham gerechtvaardigd en 

behoor ik dáárom, zoals de kanttekening het zegt, tot zijn ‘geestelijke familie?’ 

Wat leert dit gedeelte mij voor persoonlijk hart en leven?  

In vers 24 lezen we: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en 
niet alleenlijk uit het geloof? De kanttekening leert hierbij: Dat is, gerechtvaardigd te zijn 
betuigd en bewezen wordt door de goede werken. Zie je jongelui, hoe onderwijzend de 

kanttekening is? Eerst de rechtvaardiging en vanuit de rechtvaardiging de goede werken. Dit 



komt ook volkomen overeen met de Heidelbergse Catechismus. De Heidelbergse 

Catechismus is opgebouwd in drie stukken, namelijk ellende – verlossing – dankbaarheid. 

Worden de goede werken behandeld vóór de verlossing? Nee! Je moet als mens eerst 

gerechtvaardigd (tweede stuk: verlossing) zijn om tot eer van God, door goede werken, te 

kunnen leven. In Zondag 24 / antwoord 64 is ook onderwijzend: Het is onmogelijk, dat, zo 
wie Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, niet zou voortbrengen vruchten der 
dankbaarheid. De Bijbelse lijn is eerst rechtvaardiging en van daaruit vloeien voort de 

goede werken tot eer van God je Schepper. Daarom wordt in het Heidelbergse Catechismus, 

de goede werken in het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid, behandeld. 
 

Jongeren en ouderen, ben jij, bent u als een goddeloze gerechtvaardigd door het geloof in 

Jezus Christus? 

 

Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, 
Verheugd in God, naar waarde nooit te danken; 
Zingt vrolijk, roemt Zijn deugden t' allen tijd, 
Gij, die oprecht van hart en wandel zijt. 
(Psalm 32:6) 
 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 


