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‘n Gebed 
Here Jesus 

U het ons elkeen lief 

asof daar net een van ons is 

U het my lief 

Ek wat ‘n hard-probeer-om-die regte-ding-te-doen-mens is 

Ek wat ‘n onseker-van-die-pad-mens is 

Ek wat ‘n opdrifsel-by-U-mens is 

Ek wat ‘n eenvoudig-leef-uit-genade-mens is 

U het my lief 

asof ek al een is 

Daarvoor sê ek dankie 

Amen 

(uit Kleurgebede oor liefde, Aletta Simpson & Nico Simpson) 

 



 

JAKOBUS 1:19-27  

Hoor en doen 

19My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig 

wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 20'n Mens wat 

kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. 21Daarom moet julle al die sedelike 

vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en ootmoedig die woord 

aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red. 

22Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg 

julle julleself. 23Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, 

is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk: 24hy bekyk homself, gaan van die spieël 

af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. 25Maar iemand wat hom verdiep in die 

volmaakte wet wat 'n mens vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy 

hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. 

26As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg 

hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. 27Egte en suiwer godsdiens voor God die 

Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan 

en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. 
 

Jakobus bestaan nie uit ‘n rits sedelessies nie. Dit is ‘n wysheidsboek 

waarin alles wat ons doen, voortspruit uit die goeie gawes wat God gee. 

Hierdie is dus nie ‘n klomp voorskrifte wat ons moet nakom om God se 

guns te wen nie. 

Jakobus benader hulle met sagtheid en begrip wanneer hy met die 

mense praat wat verstrooid oor die wêreld leef. Wees vinnig om te 

luister, stadig om te praat en stadig om kwaad te word. Iemand wat 

kwaad word, bewerk nie die geregtigheid van God nie.  



Dit beteken dat iemand wat kwaad word, nie God se geregtigheid sigbaar 

maak  nie. Iemand wat kwaad word, maak God nie sigbaar in die wêreld 

nie. Jakobus spreek nie hier ‘n oordeel oor mense uit nie, maar herinner 

gelowiges dat ons God in die wêreld moet vertoon. Dit is ons motivering 

wanneer ons dinge doen. Daarom sit ons ‘n wag voor ons mond.  

Ons is reeds God se eerstelinge. Ons is reeds regverdig verklaar. God het 

ons reeds goed genoeg verklaar. En omdat dit so is, kan ons anders 

optree.  

Ons sal selfs nog verder kan gaan. Ons moet al die vuilheid en die sleg 

opruim. Ons doen dit wanneer ons onsself in die Woord van God 

verdiep. Ons is dan in God se geselskap en word op hierdie manier 

gehelp om met wysheid te leef.  

HOOR EN DOEN. Daar bestaan die moontlikheid dat ons net die woord 

sal aanhoor maar dat dit nie verder sal gaan nie. Dan is ons soos iemand 

wat in ‘n spieël kyk, net vir ‘n oomblik sien en sommer gou weer vergeet. 

Wanneer ons oppervlakkig en vinnig met die Woord omgaan, kry dit nie 

kans om in te sink nie en kom ons hande en voete nie in beweging nie.  

Die teendeel is iemand wat hom verdiep in die Woord. Verdiep in en 

vooroor buk het dieselfde betekenis. Wanneer ons onsself verdiep, 

vooroor gebuk sit en met die Woord besig is, werk God se Gees in ons 

lewe en word mens met verloop van tyd verander.  

DIE VOLMAAKTE WET Dit verwys na die eerste vyf boeke van die Ou 

Testament waarin ons hoor van God se pad met Sy mense. God het ons 

gemaak om beelddraers te wees en om aan die wêreld te wys hoe Hy lyk. 

Dan sluit Jakobus weer aan by vinnig en baie praat. As iemand dink hy is 

godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. 

Sy godsdiens is waardeloos.  



Ons godsdiens word waardeloos (in hierdie konteks) wanneer ons God 

nie sigbaar maak nie. Wanneer ons baie praat of selfs baie prekerig is, 

kan die fokus maklik wegdraai van God toe en na onsself skuif. Ons hele 

lewe moet God sigbaar maak en soms sal dit nodig wees om dit in 

woorde te sê. 

Vir Jakobus gaan ‘n lewe van geloof oor doen en nie soseer praat nie. 

Egte en suiwer godsdiens is om te doen.  

‘n Voorbeeld wat in sy konteks bekend was, was die versorging van 

weeskinders en weduwees. In gewone omstandighede het die patriarg 

verantwoordelikheid geneem vir die hele familie. Dit het al sy broers, 

met hulle vroue en kinders ingesluit. Wanneer iemand dus tot sterwe sou 

kom, is die weeskinders en weduwees versorg. Dié wat geen heenkome 

gehad het nie, het uit die tempel se skatkis geleef.  

In die verstrooiing (Diaspora) was so iets nie moontlik nie. Dit het 

dikwels gebeur dat weeskinders en weduwees geen heenkome gehad het 

nie en daarom moedig Jakobus die gemeentes aan dat die versorging van 

hierdie weerlose mense in die gemeente moet gebeur. 

Hy sluit hierdie gedeelte af met die woorde dat ons onsself skoon moet 

hou van die besmetting van die wêreld. Ons kan nie soos die wêreld lyk 

en dink ons maak God sigbaar nie. As ons soos die wêreld optree, is dit 

waardeloos. Om God vir die wêreld te wys, is nie maklik nie. Dit vra iets 

van ons.  

Om te weet hoe en wanneer ons moet optree, vra ook besondere wysheid. 

Ons moet dit die heeltyd van God vra.  

 

 



Ons leef verder… 
Voor jy bid…glo 

Voor jy praat…luister 

Voor jy vra…gee 

Voor jy skryf…dink 

Voor jy onttrek…deel 

Voor jy laat vaar…probeer 

Voor jy opgee…droom 

Voor jy sterf…leef 
(-Nico Simpson) 

 


