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‘n Gebed 
Here,  

Mag U nabyheid my versterk en krag gee. 

Mag dit my help om met nuwe oë na die wêreld te kyk. 

U genade en vrede is by my. 

Laat dit nuwe betekenis aan my lewe gee.  

Amen 

 

 

 



JAKOBUS 2 : 1-13  

Moenie volgens die uiterlike oordeel nie 

1My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die 

heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. 2Sê nou 

daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige 

klere aan en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan, 3en sê nou julle 

maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom: “Kom sit u hier 

gemaklik,” maar vir die arm man sê julle: “Gaan staan jy daar anderkant” of: “Kom sit 

hier by my voete,” 4het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op 

grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie? 

5Luister, my liewe broers! Kies God nie juis dié uit wat in die oë van die wêreld 

arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat Hy 

belowe het aan dié wat Hom liefhet nie? 6Maar julle behandel die arm man met 

minagting. Is dit nie die rykes deur wie julle uitgebuit word nie, en is dit nie hulle deur 

wie julle voor die hof gesleep word nie? 7Is dit nie hulle wat die goeie Naam skend 

van Hom aan wie julle behoort nie? 8As julle werklik die wet van die koninkryk van 

God onderhou soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” 

dan doen julle reg. 9Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle 

sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. 10As iemand die hele wet 

onderhou, maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die 

gebooie. 11God wat gesê het: “Jy mag nie egbreuk pleeg nie,”het ook gesê: “Jy mag 

nie moord pleeg nie.”As jy nou nie egbreuk pleeg nie, maar wel moord, is jy tog 'n 

oortreder van die hele wet. 12Praat en tree dan op soos mense wat geoordeel sal 

word volgens die wet wat vrymaak. 13Die oordeel sal onbarmhartig wees oor dié wat 

nie barmhartigheid betoon nie. Maar barmhartigheid triomfeer oor die oordeel. 

 

 



Ons delf dieper 
Jakobus gebruik ‘n klomp vrae in hierdie gedeelte om sy lesers te betrek. 

Hy gaan van die vertrekpunt uit dat God nie die alsiende oog is wat ons 

op ‘n afstand dophou nie. Hy is eerder die God wat na ons toe afbuk en ‘n 

verhouding met ons aanknoop. 

Jakobus begin by die Here en beskryf Hom as die Here van die 

heerlikheid. Hy wys vir ons hoe God is en verbind ons aan God. Dit is ‘n 

onbeskryflike voorreg en die plek waaruit ons kan leef.  

Moenie mense voor die voorkop kyk nie – en dan verduidelik hy dit met 

‘n voorbeeld. “ 2Sê nou daar kom in julle samekoms 'n man in met goue 

ringe aan sy vingers en met deftige klere aan en daar kom ook 'n 

brandarm man in met ou klere aan,”  

Die samekoms waarna Jakobus verwys is ‘n sinagoge wat die samekoms 

van ‘n groep mans of ‘n plek kon wees. Die Grieks praat van ‘n man met 

goue vingers en ‘n man in vodde. Die deftige klere kan ook met helder 

wit klere vertaal word. Die eerste hoorders sou dadelik geweet het wat 

Jakobus bedoel.  

Net die Romeinse adellikes kon goue ringe aan elke vinger dra. Wanneer 

hulle in die openbaar verskyn het met spierwit togas, was hulle 

verkiesbaar vir ‘n pos. Só persoon sou die samekoms van gelowiges 

bygewoon het net om ondersteuning en stemme vir sy politieke posisie te 

kry. 

Dan vat hy dit nog bietjie verder : die kontras tussen gemaklik sit en kom 

sit hier by my voete word uitgelig. Die adellike kry spesiale behandeling 

en die arme word stief behandel. Die mense het destyds voetbankies 



gehad en hulle voete is as onrein gesien. Dit is hier waar iemand in vodde 

tuishoort.  

Wanneer julle mense so beoordeel, word julle regters wat sleg oordeel. 

Daar is einlik net Een wat op die troon sit en dit is God. Hulle bevind 

hulle reeds in Sy teenwoordigheid en God tref nie eers hierdie 

onderskeid nie. 

Waar dit so maklik is om ‘n onderskeid tussen mense te tref, wil Jakobus 

hulle weer terugbring na die Bron van hulle geloof. Die Bron moet bepaal 

hoe hulle teenoor alle mense optree.  

Vir God gaan dit oor die wat Hom liefhet. Dit sluit armes en rykes in. Hy 

tref nie die ryk-en-arm-onderskeid nie.Hy is nie aan die kant van die 

rykes of die armes nie. Hy is aan die kant van die liefde. Dis die basis 

waarop ‘n verhouding met God berus en dit sluit alle sfere van die 

samelewing in.  

Nou vra hy nie meer vrae nie, maar doen ‘n beroep op gelowiges : leef na 

die liefde se kant toe, soos God. Dit wat belangrik is in God se koninkryk 

is nie ‘n lang lys moets en moenies nie. Dit is saamgevat in die woorde jy 

moet jou naaste liefhê soos jouself. 

Wysheid is nie om sleg te beoordeel, te diskrimineer en mense te 

groepeer nie. Wysheid is om met ander oë na mense te kyk en om te vra 

wat vir God belangrik is.  

Die wet dien as ‘n goeie voorbeeld om vir gelowiges te verduidelik wat 

wysheid nie is nie. (Die Wet is die eerste 5 boeke van die Ou Testament). 

Hiervolgens knoop God ‘n verhouding met ons aan nie op grond van wie 

ons is nie, maar op grond van wie Hy is. Hy kyk met deernis en liefde na 

ons.  



Ons word genooi om in hierdie nuwe verbintenis te leef. Jakobus plaas 

nie druk op ons om ‘n perfekte lewe te leef deur al die gebooie na te kom 

nie. Hy spoor ons eerder aan om nie ons verhouding met God te 

vertroebel nie. Wanneer ons uit die verhouding met God tree, oortree 

ons die wet. Dit is wanneer ons genadeloos teenoor ander mense optree. 

Daarom is daar nie ‘n verskil tussen egbreuk en moord nie, dit is beide 

genadelose en onbarmhartige dade.  

As ons in ‘n verhouding met God leef, wat genadig en barmhartig is, 

behoort ons ook so op te tree teenoor ander mense.  

Ons lewe volgens die wet van Vryheid. Dit beteken dat God die inisiatief 

neem sodat ons voor Hom kan lewe en met dieselfde goedheid teenoor 

ander kan optree as wat Hy teenoor ons wys. God is genadig. Hy gee 

genade aan ons.  

Ons kan nie genadeloos wees en dink ons maak God op so manier 

sigbaar nie.As ons genadeloos is, ontvang ons ook nie genade van Hom 

nie. Dit gaan nie oor wat ons bely nie, maar oor die manier hoe ons 

optree.  

Hy eindig op ‘n positiewe noot: barmhartigheid triomfeer oor die 

oordeel. Barmhartigheid is ‘n manier van bestaan. Dit is om in te sluit en 

nie om uit te sluit nie. Dit is om ruimte te skep. Wanneer ons ander kan 

aanvaar soos God ons aanvaar, kom ons nie onder die oordeel van God 

nie.  Barmhartigheid is dus die manier waarop ons op God se liefde vir 

ons antwoord.  

 

 

 



Ons leef verder 
Here –  

my hande is U hande – U werk deur my 

my voete is U voete – ek loop op U weg 

my oë is U oë – ek kyk met U sagte oë 

my gedagtes is U gedagtes – ek besit U wysheid 

my gees is U Gees – ek bid U woorde 

my hart is U hart – ek dra U liefde  

Amen 

(uit Kleurgebede vir Vroue, vroue in die bybel. Nico Simpson) 

 

 

 

 

 


