
Jakobus 1:19-27: Hoorders en daders

Woorden horen  : deel 1  
PP1

Na een schipbreuk belandde iemand op een op het eerste zicht onbewoond eiland. Het 
bleek ook nogal onbewoonbaar eiland, met bergen en woestijnstroken. Na twee dagen 
had de schipbreukeling nog altijd geen bron gevonden. Vruchten, eetbare wortels en 
dieren bleken al evenmin te vinden. U kan zich misschien de wanhoop inbeelden die 
opkwam bij de schipbreukeling. Had hij een schipbreuk moeten overleven om op dit  
onbewoond en onbewoonbaar eiland te sterven? Vastberaden sleepte hij zich tot diep 
in de nacht voort… in de hoop toch nog ergens iets te vinden dat hem op krachten kon 
brengen. Net toen hij het helemaal wou opgeven, zag hij een eindje verder licht. Dat 
licht bleek van een kampvuur afkomstig te zijn, aangestoken door een stokoude man. 
De schipbreukeling kreeg wat hij nodig had: zoet water en voedzame wortels. Geen 
feestmaal, maar wel voldoende om op krachten te komen. Toen was de 
schipbreukeling in staat om zijn eerste vraag te stellen. ‘Ik heb twee dagen 
rondgezworven op dit eiland. Heb ik het ongeveer helemaal gezien?’. De oude man 
lachte: ‘Je hebt weken nodig om alles te verkennen’. De tweede vraag volgde direct:  
‘Is er nog ander voedsel te vinden dan hier?’ Hier werd de oude man ernstig: ‘Nee,  
alleen deze bron en de planten hier geven wat een mens nodig heeft om te leven. Als je 
in leven wil blijven op dit eiland, moet je hier zijn’. 

Jakobus 1:19-27 lezen 

Deze preek sluit zowel aan op ons jaarthema ‘communicatie’, als op deze doop 

Jakobus zegt in dit gedeelte dat God zijn Woord heeft gegeven - communicaties. Wat houdt 
dat woord in? Hij is Schepper van alles van leeft. Hij heeft ons lief. Hij roept op tot bekering. 
Hij zegt: ‘Het is alleen door mijn Zoon Jezus dat jullie bij Mij kunnen komen.. Je moet niet 
ergens anders gaan zoeken; alleen het offer van Mijn Zoon is genoeg’. Hopelijk is daarmee 
duidelijk waarom ik begonnen ben met dat verhaaltje. Het is alsof God zegt: ‘Het is alleen 
hier, in het offer van Jezus, dat je eten en drinken kan vinden. Als je dat niet aanneemt, zal je 
sterven’

Dat is communicatie. Jakobus zegt hier dat wij moeten luisteren naar wat God communiceert 
naar ons toe, naar wat Hij zegt. Deze Bijbel is wat God ons te vertellen heeft. Hoor naar Zijn 
woord…

Als iemand gedoopt wordt, dan is dat het teken dat hij Gods Woord gehoord heeft. Hij heeft 
gehoord dat God tegen hem zei: ‘Jouw fouten zorgen ervoor dat wij nooit samen kunnen 
leven. Toch wil ik wel graag samen leven. Er is een oplossing: Mijn Zoon, Jezus, is gestorven 
terwijl Hij zelf niets verkeerd gedaan had. Hij heeft de straf die jij verdiende voor jouw 
fouten, op zich genomen. Er is geen andere weg om tot Mij te komen dan door te geloven wat 
Ik tegen je zeg. Er is nergens anders eten of drinken te vinden’ Dat is wat God tegen hem 
gezegd heeft en hij gelooft dat. Door zich te laten dopen, laat hij zien dat Hij dat Woord van 
God gelooft.  

… e  n ze doen: deel 2  
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De woorden van de oude man kwamen hard aan. De schipbreukeling wou helemaal 
niet horen dat hij zijn verdere leven water en knollen moest eten. De oude man zou 
zich waarschijnlijk wel vergist hebben. Hij besloot nog gauw wat water te drinken en 
knollen te eten en op zoek te gaan naar lekkerder voedsel. Het begon al een beetje  
licht te worden. De oude man begon iets te zeggen over een boot, maar de 
schipbreukeling liet hem niet uitpraten: ‘Allez, bedankt voor het eten, een tas koffie  
was lekker geweest, maar goed, nu ben ik ermee weg. Misschien tot ziens’. 

Het voorbeeld van de schipbreukeling is een voorbeeld van hoe het niet moet. Hij gelooft de 
woorden van de oude man niet en gaat op zoek naar iets dat er niet is. Zo kunnen wij ook 
doen met Gods woorden. Ze horen, maar er niets mee doen.

PP3
Jakobus gebruikt ook zo’n voorbeeld van hoe het niet moet. Hij vergelijkt Gods Woord horen, 
maar niet doen, met iemand die in de spiegel kijkt en direct daarna vergeten is hoe hij eruit 
ziet. Jakobus laat daarmee zien dat het enorm belangrijk is om Gods woord niet alleen te 
horen, maar ook te doen. Gods Woord is een spiegel. Het laat ons zien wie wij zijn. Het toont 
ons hoe God ons ziet. Het vertelt ons dat we Jezus nodig hebben. We kunnen zijn als de 
schipbreukeling die de woorden van de oude man in de wind slaat, als de man die in de 
spiegel kijkt en vergeet hoe hij eruit ziet en ons niets van Gods woord aantrekken. Ofwel 
kunnen we antwoorden op Gods woord. Een voorbeeld zien we in deze doop. 

Maar… er is meer. We moeten Gods woord horen en geloven, maar ook in ons verder leven 
Gods woord doen. Kijk maar in vers 21. Alle vuilheid en uitwas van boosheid afleggen en het 
woord aannemen. Wat is deze vuilheid en uitwas? Alles wat zorgt voor een slechte, verbroken 
relatie tussen ons en God of ons en mensen. Gods Woord wil ons dat laten ontdekken; het wil 
ons laten zien waar de vuilheid in ons leven zit. Jakobus zegt dat, als we vuilheid ontdekken, 
dat we die moeten afleggen. Niet meer doen!!! Zo worden we daders van het woord. Niet 
alleen Jakobus zegt dat we Gods Woord zo moeten doen: Jezus in Lucas 8:21 en Paulus in 
Titus 1:16.

Heel belangrijk is ook wat Jakobus in vers 25 zegt. We moeten ons verdiepen in de volmaakte 
wet – letterlijk staat er vooroverbuigen, dat doe je wanneer je iets beter wil kunnen zien, 
bestuderen. De wet, Gods woord, het volgen van Hem, mag geen tweederangs bezigheid zijn, 
nee, we moeten ons erin verdiepen én die uitvoeren als een werkelijke dader (vers 25). In vers 
27 zegt Jakobus dat echte godsdienst bestaat uit twee hoofdpunten: 

1) omzien naar wezen en weduwen, ofwel al degenen die hulp nodig hebben. 
2) jezelf onbesmet van de wereld bewaren, ofwel zo bezig zijn met God en Zijn Woord 
dat het slechte van de wereld geen vat op je heeft. 

Dit horen en doen is een heel belangrijke les – in hoofdstuk 2 gaat Jakobus daar nog verder op 
in. Aan de ene kant is het belangrijk dat we beseffen dat we bij God mogen komen, door te 
geloven dat Jezus onze straf op zich genomen heeft. Aan de andere kant is het ook belangrijk 
dat we onthouden dat ons geloof beïnvloedt wat we daarna met ons leven doen. 

Uzelf misleiden  : deel 3  
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Een uurtje nadat de schipbreukeling vertrokken was, was het helemaal licht. De oude 
dacht na over de dwaze schipbreukeling en keek naar zijn boot die ietsje verder op het  
strand lag. Hij moest maar eens vertrekken. Als de wind een beetje mee zat, zou hij  
tegen de avond thuis zijn…

De schipbreukeling heeft zichzelf duidelijk misleid. Hij heeft de woorden van de oude man in 
de wind geslagen en misloopt daardoor zijn kans om met een schip naar een bewoond eiland 
te varen. Stommerik! De oude man kon hem dit allemaal vertellen, maar de schipbreukeling 
heeft niet willen wachten. 

Jakobus zegt dat wij onszelf misleiden als wij alleen maar hoorders en geen daders van het 
woord zijn. Als wij, zoals de schipbreukeling, wel horen, maar daarna verder trekken, op zoek 
naar iets wat we zelf bedenken, dan misleiden we onszelf. 

1) Voor mensen die Gods Woord nog niet kennen: Onze enige hoop en redding ligt in 
Jezus. Iedereen die daaraan voorbij gaat, misleidt zichzelf en zal er later achter 
komen dat Gods Woord gelijk had. 
2) Voor mensen die Gods Woord al wel kennen en geloven: Ons geloof moet zich uiten 
in daden. Als we denken dat het christelijk leven eindigt bij geloof, dan misleiden we 
onszelf.

Ik wil doorgaan op dit tweede. Misschien vind u dat geloof ophoudt bij in de kerk zitten en 
zingen of luisteren zonder dat je door Gods Woord verandert in je handelen. Dat is alsof we 
bij de knollen en de bron blijven zitten en niet in de boot naar het bewoond eiland willen 
stappen. Dat is behoorlijk dom! 
God wil ons zoveel meer geven dan de bron  en de knollen. Hij wil zich openbaren in ons. Hij 
wil door ons heen werken in deze wereld, om aan meer mensen te laten zien wie God is. Hij 
wil ons gaven geven die ons daartoe in staat stellen. Hij wil ons gebruiken als levende stenen, 
zo zegt Petrus het. Hij wil dat we een deel van een lichaam zijn, zo zegt Paulus het. 

Slot
Als u Gods Woord nog niet hebt aangenomen als de waarheid, bedenk dan dit: Elke mens is 
als iemand die aangespoeld is op een onbewoond en onbewoonbaar eiland. Er is op dat eiland 
maar één plaats waar water en knollen te vinden zijn. Op die plaats moet je zijn om in leven te 
blijven. Die plaats is Jezus Christus die is gestorven om onze schuld op zich te nemen. 

Als u Gods Woord al wel hebt aangenomen als waarheid, bedenk dan dit: Er is een ander 
eiland bereikbaar; God wil niet dat je je hele leven op die plaats blijft zitten en jezelf zo in 
leven houdt. God wil meer met je doen. Hij wil je gebruiken om Zijn Woord bekender te 
maken op deze wereld.

Neem Gods Woord aan als waarheid en doe wat Hij zegt. 

Amen. 
 


