94. Geloof het, doe het!
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Jakobus 2:17.






Wat denk je van iemand die zegt je beste vriend te zijn, maar nooit snoep deelt met je of je
nooit laat spelen met zijn eigen speelgoed?
Alleen aardige dingen zeggen is niet genoeg. Wat moet je daarbij doen?
Heb je ooit tegen iemand gezegd dat hij er verdrietig uitziet? Wat kun je dan doen?
Heb je ooit gezegd: ‘Je hebt super veel lessen gemist toen je niet op school was’? Wat kun je
dan doen?
Kun je vandaag iets zeggen en doen voor iemand?

Lees verder…
De brief tot zover…
Jakobus had een erg praktische boodschap. We groeien in ons geloof wanneer het moeilijk wordt.
Ons geloof is te zien door hoe we leven. Het is niet de bedoeling sommige mensen beter te
behandelen dan andere. Het is de bedoeling om net zo van anderen te houden als van onszelf.
Jakobus bemoedigt ons om niet alleen te horen wat God zegt, maar Hem ook te gehoorzamen.
Lees nu samen Jakobus 2:14-26.

Wat er daarna gebeurde…
Jakobus bemoedigt ons om niet alleen God te horen, maar Hem ook te gehoorzamen. Hij gaat door
met zeggen dat je zelfbeheersing nodig hebt als je op Gods manier wilt leven. Je moet ervoor zorgen
dicht bij God te blijven. Jakobus eindigt met zijn lezers aan te moedigen om geduldig te zijn en om te
blijven bidden – voor jezelf en voor anderen.

Ontdek de Bijbel
Beantwoord samen de vragen op pagina 120 van de ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.

Bijbelse woorden toegelicht
Jakobus Het is niet zeker wie ‘Jakobus’ was. Het kan zijn dat hij de broer van Jezus was die
een van de leiders van de kerk in Jeruzalem werd.
Aan wie? Deze brief is niet geschreven aan één kerk in het bijzonder, maar aan alle
gemeenten verspreid over de hele wereld.
Schrijfmateriaal De brieven in het Nieuwe Testament werden op papyrus (gemaakt van een
soort riet) geschreven, of op leer of perkament (beide gemaakt van dierenhuid). Dit werd

opgerold tot een boekrol. De rol kon altijd langer gemaakt worden door er een stuk aan toe te
voegen.

Probeer het uit
Hoeveel aardige dingen kun jij in een week doen? Je hoeft geen Cliniclown te worden of
verzorgingshuis op te knappen – het gaat om kleine, gewone, alledaagse dingen waarmee je kunt
laten zien dat je aardig wilt zijn.
Je kunt je kamer eens opruimen, de hamsterkooi schoonmaken, of je taken doen zonder dat je eraan
herinnerd wordt. Op school kun je ongevraagd de kwasten schoonspoelen of de stoelen netjes
aanschuiven.
Of wat je zegt kan aardig zijn – bedank de persoon eens die jouw eten heeft gekookt; bedank de
buschauffeur eens als je uitstapt; vertel een goeie mop aan je vriend om hem op te vrolijken als hij
somber is.
Je zult zien hoe je goed je wordt in het ontdekken van aardige dingen die je zegt en doet. En doe die
dingen zonder dat je erover opschept.
Neem jezelf eens voor om zeven aardige dingen te doen in een week (een per dag). Als je dat
makkelijk vind, probeer het dan nog eens voor een week… en nog eens… en nog eens… net zolang
totdat je er niet meer bij na hoeft te denken en de tel vanzelf kwijtraakt….

Praten met God
Heer, help me om U te dienen en om een trouwe vriend voor U te blijven, net zoals U een trouwe
vriend van mij bent.’

