
Jakobus 2: De Koninklijke wet

Inleiding:   Heraut  
Hoort de Koninklijke wet. Zo zegt de Koning der koningen: 
Gij zult de Here, uw Koning, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 
geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult  
uw naaste liefhebben als uzelf. 
Dit is de Koninklijke wet.
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Gebed + lezen Jakobus 2

Er zijn twee delen in deze preek. Eerst ‘aanzien des persoons’ (v.1-13) en daarna ‘dood 
geloof’ (v.14-26). Deze twee staan niet apart – ze hebben allebei te maken met de koninklijke 
wet die daarnet is afgekondigd. 

Geen aanzien des persoons
Niet voor niets ben ik begonnen met de koninklijke wet. Deze wordt in vers 8 aangehaald. Het 
hele stuk draait rond de vraag: ‘Wat doe je met de koninklijke wet? Wat doe je met de 
opdracht om God en je naaste lief te hebben?’ 

PP2
We zien in dit stuk een samenkomst, in het Grieks staat er ‘synagoge’. Het kan hier dus gaan 
over een gewone samenkomst van gelovigen. Het kan blijkbaar ook gaan over een 
rechtszitting of iets dergelijks – en dat is, naar men zegt, waarschijnlijker. Wat het ook is, de 
rijke die binnenkomt, krijgt een ereplaats, terwijl de arme een staanplaats of een plaats bij 
iemands voeten krijgt. Dit is een vernederende behandeling van de arme. Jakobus zegt in dit 
gedeelte dat zijn lezers dit waarschijnlijk zo zouden doen. Ze zouden de rijke voorrang geven 
op de arme. 

Hierna spreekt Jakobus klare taal. Dit mag niet zo zijn! God wil dat armen rijk zijn in geloof. 
Dit staat in contrast met de mooie kleren en huizen van de rijken. Jakobus zegt dat wij ons 
niet moeten blindstaren op mooie dingen, want dat geloof veel beter is dan dat. Wij moeten 
niet meedoen aan onderscheid tussen rijk en arm, want wij hebben iets dat veel belangrijker is 
dan rijkdom, iets dat blijft voorbij dit leven.

Als je armen vernedert, dan doe je niet wat de koninklijke wet zegt. Die zegt namelijk dat je 
je naaste, dus ook de arme, moet liefhebben als jezelf. Zou je willen dat je zelf zo behandeld 
wordt als de arme in het verhaal van Jakobus? Wil je graag vernederd worden door anderen? 
Als je dat niet graag hebt, doe het dan zelf ook niet. Voer de koninklijke wet uit en heb de 
ander lief als jezelf. In het stuk in Jakobus staat dat als je onbarmhartig bent tegenover 
anderen, je zelf ook onbarmhartig geoordeeld zal worden. Een zware les.

Men zegt wel eens dat Jakobus en Paulus elkaar tegenspreken. Dat zien we zeker in het 
volgende gedeelte terugkomen. Ik wil een gedeelte aanhalen dat past bij dit gedeelte: Rom.
13:8-10. Paulus zegt hier duidelijk hetzelfde als Jakobus.



Dood geloof
PP3

Iedereen die zegt dat hij gelooft, maar geen werken of daden heeft, heeft een dood geloof. 
Jakobus is bikkelhard. Hij zegt: ‘Ha, gij gelooft dat God één is. Wel, dat geloven de demonen 
ook en zij sidderen.’ Of m.a.w. dat gij dat gelooft, dat zegt niks. Dat is gemakkelijk gezegd. 
De vraag is wat je met dat geloof doet. 

Jakobus geeft twee voorbeelden. Het eerste is het voorbeeld van Abraham, het tweede het 
voorbeeld van Rachab. 
* Abraham geloofde in God. Op een bepaald moment kreeg hij van God opdracht om zijn 
zoon Isaak te offeren. Wat deed hij? Hij zei tegen God: 

‘Kijk he, ik geloof best in u, maar die opdracht is toch nogal onnozel. Ik heb jaren 
zitten wachten op mijn zoon. Nu is hij er en moet ik hem offeren. Dat klopt niet echt,  
he.’

Wat een geloof, nietwaar!!! Wat een dood geloof. Een geloof dat zich beperkt tot zeggen en 
dat afhaakt als het op daden aankomt. Gelukkig was Abraham niet zo. Hij kreeg de opdracht 
van God en voerde deze uit. God hield hem op het laatste moment tegen, zodat hij Isaak toch 
niet offerde. 
* Rachab geloofde in God. Ze hoorde hoe God het volk Israël uit Egypte leidde, hoe Hij de 
Schelfzee in tweeën splitste, hoe Israël volken overwon in de woestijn. En dan kloppen er op 
een bepaald moment twee spionnen van Israël aan haar deur. Als iets later soldaten van de 
koning aan haar deur staan, wordt ze bang. Ze denkt:

‘Als de soldaten subiet die spionnen in mijn huis vinden, moet ik naar de gevangenis  
of zal ik vermoord worden. God mag dan wel de Schelfzee in tweeën kunnen splitsen,  
maar Hij zal mij hier niet uit kunnen redden. Ik lever die spionnen wel snel uit.’

Wat een geloof, nietwaar!!! Wat een dood geloof. Een geloof dat zich beperkt tot zeggen en 
dat afhaakt als het op daden aankomt. Gelukkig was Rachab niet zo. Ze zette de soldaten op 
een verkeerd spoor en liet de spionnen uit haar raam ontsnappen. 

Beste mensen, wij komen allemaal dagelijks in de gelegenheid om ons geloof in daden om te 
zetten of om dit niet te doen. Dit zijn geen verhalen zoals die van Abraham of Rachab. Het 
zijn keuzes in kleinere zaken: ‘Wat doe ik voor God? Wat doe ik voor mijn naaste? Waar vul  
ik mijn dagen mee? Wat doe ik in mijn vrije tijd? Hoeveel tijd investeer ik in de kerk? Waar 
gebruik ik mijn geld voor?’ Geloven in God brengt die keuzes met zich mee. Wat doet u? 
Heeft uw geloof gevolgen voor uw leven? 

Als dat niet zo is, dan spreekt Jakobus over een dood geloof, een nutteloos geloof, een 
goedkoop geloof. Hij gaat zelfs zover om vers 24 te schrijven. Een bijzonder vers. Hé, is 
geloven niet genoeg? Ik dacht dat geloven in het offer van Jezus genoeg was om de weg naar 
God vrij te maken. Dat is ook zo. Twijfel daar maar niet aan. Dat is als het ware stap 1. 
Jakobus drukt ons hier op het hart om stap 2 niet te vergeten. Dat geloof moet zich uitten in 
daden. Hoe kunnen we die daden samenvatten? In de koninklijke wet. Heb God lief met alles 
wat je bent en heb je naaste lief als jezelf. Jezus’ eigen woorden. 

Stel u Abraham nog eens voor. Hij krijgt de opdracht van God om Isaak te offeren en 
zegt: ‘Here, ik heb u lief met alles wat ik ben, alles wat ik heb is van u, maar Isaak 
krijgt u niet.’ Dat klopt niet, he. Als Abraham God inderdaad liefheeft met alles wat 
hij heeft, dan hoort Isaak daar ook bij. 

Stel u Rachab nog eens voor. Zij neemt de spionnen in huis en de soldaten komen. Ze 
zegt: ‘Ik moet mijn naaste liefhebben als mezelf. Als ik een spion zou zijn, zou ik niet 



uitgeleverd willen worden, maar nu moet ik toch even aan mezelf denken. Ik wil niet 
zelf in gevaar gebracht worden.’ Dat klopt ook niet, he. Als Rachab inderdaad haar 
naaste liefheeft als zichzelf, levert ze de spionnen niet uit. 

Het is mooi te zien dat Abraham God liefhad met alles wat hij had en dat Rachab haar naaste 
liefhad als zichzelf. Zij zijn een voorbeeld voor ons in het uitvoeren van de koninklijke wet.

Ziet u waarom Jakobus zo streng spreekt. Een geloof dat beperkt blijft tot zeggen, is niet echt 
geloven. Geloven moet altijd samengaan met doen, met het uitvoeren van de koninklijke wet. 
Vanuit geloof, goede werken doen. Dat geldt voor ons, elke dag opnieuw.

De katholieke kerk zegt op basis van Jakobus dat je door werken alleen ook bij God kunt 
komen. Maarten Luther die tegen de katholieke kerk inging en zei dat je alleen door geloof bij 
God kunt komen, vond Jakobus maar niks. Het leek er voor hem op dat Jakobus en Paulus 
niet hetzelfde zeiden. Integendeel… Ga mee naar Efeziërs 2:8-10. We zien daar dat Paulus 
zegt dat wij behouden zijn… waarom? Vers 10: om goede werken te doen. Dat is wat Jakobus 
ook zegt: Als je gelooft, dan moet je vanuit je geloof werken doen. Wat zijn deze werken? 
God liefhebben met alles wat je bent en je naaste liefhebben als jezelf.  

Slot:   Heraut  
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Hoor naar de Koninklijke wet en leef deze na. Zo zegt de Koning der koningen: 
Gij zult de Here, uw Koning, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met 
geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult  
uw naaste liefhebben als uzelf. 
Dit is de Koninklijke wet. Leef naar deze wet en heb liefde voor God en voor elkaar.


