
Jakobus 1:16-27 

Vooraf 

Vanoggend is veertiende Sondag in Koninkrykstydperk. Die laste Sondag van Augustus is ook 

Barmhartigheidsondag waar ons fokus op ons opdrag om God se liefde tasbaar in mense wat 

swaarkry se lewens te laat realiseer. 

Agtergrond 

Vir die volgende klompie Sondae gaan ons stilstaan by die brief van Jakobus. Die brief is geskryf deur 

Jakobus, die broer van Jesus. Hy was tot met sy dood in 62 n.C. die leier in die Jerusalemse 

gemeente. Dit beteken dat die brief voor 62 n.C. geskryf moes gewees het. Hy skryf die brief aan die 

twaalf stamme wat oor die wêreld versprei is. Hiermee bedoel hy die hele destydse kerk. Hy skryf 

oor praktiese sake met die oproep om te volhard in die geloof. Jakobus het volgens oorlewering die 

bynaam van Ou Kameelknieë gehad. Dit het verwys na die eelte wat hy glo op sy knieë gehad het as 

gevolg van die baie tyd wat hy aan gebed bestee het. As dit die geval was, dan kan hy maar 

voorskrifte gee oor praktiese sake.  

Inleiding 

Ek wil vanoggend met twee stories begin:  

Daar word vertel dat Mohandas Ghandi in sy jonger jare sy 

eie lewe in gevaar gestel het deur ’n seuntjie van ’n gewisse 

dood te red toe dié in ’n gevaarlike, snelvloeiende rivier 

geval het. Toe die twee uiteindelik veilig aan wal was en 

hulle asem herwin het, sê die kind: “Baie, baie dankie dat u 

my lewe gered het. Oom het self amper verdrink!” Ghandi 

het glo geantwoord:  “Dit is ’n voorreg my kind. Maak net 

seker dat jy, soos jy grootword, die lewe wat ek gered het 

die moeite werd maak.” (Uit: Die groot stories boek) 

Die tweede storie:  

Phillips Brooke vertel van mense aan wie ’n sonwyser gegee is. Hulle was so 

ywerig om dit baie goed te bewaar dat hulle ’n dak daaroor gebou het om dit so 

teen die natuurelemente te beskerm. Ongelukkig het hulle dit so ook van die son 

af weg gehou! (Uit: Die groot boek van illustrasie – Ozrovech) 

Ons dink en gesels vanoggend oor wat Ou Kameelknieë as egte en suiwer godsdiens beskryf. En met 

die twee stories wil ek beklemtoon dat godsdiens nie maar ’n teoretiese saak is nie. Godsdiens is 

prakties, baie prakties. 

 Egte en suiwer godsdiens moet maak dat ons elkeen se lewe wat gered is, die moeite werd 

is.    

 Egte en suiwer godsdiens moet nie weggepak en beskerm word nie – dit moet geleef word. 

Godsdiens is immers diens aan God. Geloof in God is ’n groot deel daarvan. Maar dan moet daardie 

geloof elke dag grond raak in ons alledaagse lewe. 



1. Ware en egte God 

Al skryf Jakobus oor praktiese geloofsake, begin hy by God. Kom ons kyk wat sê hy in die gedeelte 

alles van God.  

 God is die Skepper. Hy het alles geskep - die hemel in al sy onmeetbare grootheid. Elke 

hemelliggaam. Ook ons – die mens het Hy geskep. 

 God is die Skenker van alles wat goed is. Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom 

van Bo af. Jakobus skryf die Bo met ’n hoofletter. Dit kom van God af. Sommige geleerdes 

beskryf hierdie goeie gawe as wysheid – juis omdat wysheid by Jakobus ’n groot rol speel. 

Ander beskou hierdie goeie gawe as die Heilige Gees. Ander wil dit verder uitbrei tot alles 

wat goed is wat ons as mense geniet.  Ons kan dit so verstaan. God is die Skenker van alles 

wat goed is in ons lewe.     

 God is onveranderlik. Hy is nie soos die hemelligte wat Hy geskep het nie. Hulle kan 

verander. Hulle bane kan verander. God verander nie. Hy is altyd dieselfde. Gister, vandag 

en more.  

 God is getrou. Juis omdat Hy nie verander nie.  

 God gee lewe.  Dit is die wil van God om vir ons lewe te gee. Lewe nou, in die alledaagse 

lewe. Lewe eendag, in die hiernamaals. Hierdie lewe het God juis vir ons gegee deur Jesus 

wat mens geword het en vir ons gesterf het. Ons het lewe gekry omdat ons verlos is. Dit het 

betekenis vir ons huidige en toekomstige lewe. 

As ons na alles kyk wat Jakobus van God sê – en hy of ons sou nog baie meer kon sê – dan weet ons, 

God is die ware en egte God. Hy is die lewende God. En wat meer is, Hy is ons God.  

2. Ware en egte godsdiens 

Hoe lyk ’n ware en egte godsdiens wat die ware en egte God aanbid? Jakobus help ons daarmee. Hy 

is baie prakties. Dit is ’n godsdiens wat ’n verskil maak. Dit is ’n godsdiens wat grond raak in die 

daaglikse lewe. Kyk na wat hy alles in hierdie paar verse sê: 

 ’n Mens met ’n egte en ware godsdiens is gewillig om te luister en stadig om te praat. Dit is 

nogal nie soos ons as mense is nie. Ons wil eerder praat en minder luister.  Dit is ons aard, 

ons natuur. Ek lees iemand skryf dat ’n mens nie verniet twee ore en net een mond gekry 

het nie. Hy sê ons moet dit volgend die maat gebruik. Ons moet leer luister. 

 ’n Mens moet nie te gou wees om kwaad te word nie. So gestel lyk dit asof ons maar kan 

kwaad raak – solank dit darem net ’n rukkie vat. Die sielkundiges leer dat kwaad word ’n 

emosie is en dat ’n mens jou emosies nie kan en ook nie moet onderdruk nie. As jy bly is, 

dan is jy bly. As jy hartseer is, dan is jy hartseer. En as jy kwaad is, dan is jy kwaad. Die kruks 

van die saak lê by hoe ons ons emosies – ons kwaad word – hanteer. Ons moet ons kwaad 

word reg stuur en beheer. Ons moet steeds met liefde optree as ons kwaad is. Anders is dit 

soos Jakobus sê dat ons doen wat nie reg is voor God nie. Self as ons kwaad is moet ons 

steeds reg – met ander woorde in liefde – optree voor God. 

 ’n Mens moet sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim. Daar is nie plek vir sulke dinge in 

die lewe van ’n gelowige nie. Dit is nie ware en egte godsdiens nie. Jakobus sê dat dit wel 

voorkom in mense se lewens – hy gebruik die woord:  dit tier welig. Daarteen moet ons 

waak en veg. 



 ’n Mens wat ’n egte en ware godsdiens leef, doen wat die woord sê. So iemand hoor nie net 

die woord nie, maar leef dit; doen dit. Jakobus vergelyk die woord met ’n spieël waarin jy na 

jou gesig kyk. Die doel is nie om te kyk en dan niks te doen nie. Jy kyk om te onthou. So is dit 

ook met die woord. Hoor dit, luister en doen – dit is wat die woord vra. 

 ’n Mens met ’n egte en ware godsdiens hou sy toom in bedwang. Jy dink voor jy praat. Jy 

praat nie kwetsende en liefdelose dinge nie. In Jakobus 3 skryf Jakobus nog meer daaroor. 

Daar meld hy dat die tong een van die kleinste liggaamsdeeltjies is, maar van die grootste 

skade kan aandoen. Jakobus meld dat mense wat hulle tong nie kan beheer nie, se 

godsdiens waardeloos is. 

 ’n Mens met ’n egte en ware godsdiens sorg vir mense in nood. Juis hier op 

Barmhartigheidsondag moet ons weer daarin herinner word. Ons moet ’n passie hê vir 

ander se nood en daardie nood verlig. Alles wat ons het is goeie geskenke van God – vir 

onsself om te geniet maar ook om ander mee te help. 

 ’n Ware en egte godsdiens, lei ’n mens tot ’n skoon lewe. ’n Lewe wat nie besmet is deur die 

wêreld sonder God en sy gewoontes nie.          

In kort: ’n Ware en egte godsdiens raak ons daaglikse lewe. Dit bepaal die manier hoe ons leef en 

optree. 

3. Die ware en egte God oortuig ons tot ’n ware en egte godsdiens 

As ons hierdie klomp praktiese sake waaroor Jakobus skryf, bekyk, kan ons maklik wetties daaroor 

dink. So asof ware en egte godsdiens net oor moets en moenies gaan. Dit is beslis nie die geval nie.  

Ware en egte godsdiens gaan oor ’n geloof in en liefde vir die ware en egte God. ’n Ware en egte 

godsdiens is die noodwendige gevolg van ons geloof en liefde vir God. Daaroor skryf Jakobus 

pertinent as hy geloof en geloofsdade aan mekaar koppel.  

Ons moet juis raaksien dat ware en egte godsdiens ons geloof is wat prakties raak, grond raak. Ware 

en egte godsdiens is nie maar ’n teoretiese saak nie. Dit is die praktyk van elke dag. Dit is ’n lewe wat 

Jesus se offer vir ons aan kruis, ons verlossing die moeite werd maak. Dit is ’n lewe waar ons nie ’n 

dak oor ons geloof bou om dit te beskerm nie, maar ons geloof leef. 

Natuurlik word ons gered omdat ons glo. Nie omdat ons reg leef nie. Maar omdat ons glo, omdat ons 

gered is, wil ons reg leef. Dit gaan dus nie oor hoe ons moet leef nie, maar eerder oor hoe ons wil 

leef. Prof Malan Nel het by geleentheid gesê dat elke predikant, nadat hy of sy ’n preek uitgewerk 

het, die rekenaar se soek en vervang funksie behoort te gebruik om elke keer wat die woordjie moet 

gebruik is, te vervang met wil.  

Ons wil ’n egte en ware godsdiens van gehoorsaamheid leef omdat ons ’n egte en ware God aanbid. 

Dit is ook nie iets wat ons maar net een, twee, drie reg kry nie. Dit is harde werk. Dit is fiks word. So 

vorder ’n mens geleidelik al meer om gehoorsaam te leef. Paulus skryf ook daaroor in Romeine 12. 

Hy skryf oor die wesenlike van die godsdiens wat ons moet beoefen – net soos Jakobus skryf oor 

ware en egte godsdiens. Paulus skryf: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom 

aanneemlik is. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander 



deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en 

aanneemlik en volmaak is.  

Met ander woorde: Dit is ’n proses van al meer nuut en anders te leer dink, sodat ons al meer nuut 

en anders kan doen. Die einddoel is om God se wil te kan onderskei in elke moontlike situasie; om 

volmaak voor God te kan leef. 

En die wonderlike troos is, dat dit nie maar ons elkeen se poging op ons eie is nie. Dit is veel meer ’n 

poging waar in God ons begelei en voor stap. Ons moet net oorgegee aan God se saamstap. God sal 

ons verander. 

Hoor ook wat sê Jakobus van so ’n ware en egte godsdiens: Dit maak ’n mens gelukkig.  Dit maak dat 

jy gelukkig is in wat jy doen. Dit is mos wat ons elkeen najaag: geluk. Ons kan dit kry – deur die ware 

en egte God te aanbid; deur ’n ware en egte godsdiens. Vir die wêreld sonder God sal dit vreemd 

klink dat geluk nie in jouself en by jouself te vinde is nie. Nee, dit is te vind by God – in en by diens 

aan God. 

SLOT 

Wat is ’n egte en ware godsdiens? Dit is geloof in die enigste egte en ware God, Vader, Seun en 

Heilige gees en dan ’n lewe wat getuig en bevestig dat ons in dié God glo.  Dit is ’n lewe waar ons 

geloof prakties in die alledaagse lewe gesien kan word; ’n verskil maak, grond raak. 

Dit is lewe wat die moeite werd is nadat Jesus sy lewe vir ons gegee het. 

Dit is ’n lewe waar geloof nie weggepak en beskerm word soos ’n sonwyser onder ’n dak nie, maar 

gebruik en geleef word, al word dit blootgestel aan die sonde gevare en al word dit soms verniel. 

Ware en egte godsdiens is geloof in die enigste egte en ware God, Vader, Seun en Heilige gees en 

dan ’n lewe wat getuig en bevestig dat ons in dié God glo.   

 


