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Bevrijd om goed te doen! 

 

1. 5 mei: we vieren vrijheid. Een groot geschenk! Hoe ingewikkeld om dat, na ruim 70 

jaar, levend te houden. We leven ook bijna 2000 jaar na de bevrijding door Christus. Wat 

heeft het gebracht? Hoe houd je dat levend en geef je het door aan nieuwe generaties? 

2. Het lezen en doen van de Jakobus-brief helpt hierbij. Jonge christenen die hun geloof 

nog moeten integreren in hun dagelijkse leven krijgen raad. De inhoud van de brief lijkt 

op de Bergrede, die Jezus uitsprak aan het begin van zijn optreden. Jakobus vertelt dat 

we goed moeten luisteren (vs.19) en doelt dan op de verkondiging (vs.18). Wat is het 

belangrijk om te leren luisteren naar God en dat je dat ‘ingeplante woord’ zijn werk laat 

doen. Luther verdacht Jakobus (en zijn brief) maar Jakobus wil geloven vooral praktisch 

maken en legt daarom heel eigen accenten. Hij wil geen tegenstelling maken tussen 

‘geloof’ (Jakobus) en ‘genade’ (Paulus) maar tussen ‘levend geloof’ (Jakobus en Paulus) 

en ‘dood geloof’. Want hij beseft hoe slecht het afloopt als je wel hoort maar niet doet!  

3. Na Pasen mogen wij geloven dat de Here Jezus, het ‘vleesgeworden Woord’ Zijn Geest 

in ons wil laten wonen: ook ‘ingeplante Geest’ die ons het Woord doet verstaan. De wet 

die het volmaakte leven en de vrijheid wil brengen wordt vervuld door Iemand die dit 

niet alleen laat horen maar ook graag wil geven. Dit brengt redding (vs.21) en brengt 

Jakobus tot een zaligspreking voor iedereen die de woorden hoort en ook doet (vs.25). 

4. Dat betekent heel concreet zorgen voor weduwen en wezen. Regelmatig worden 

vreemdelingen hier ook bij genoemd maar dat zijn deze lezers hier zelf. Die waren toen 

heel kwetsbaar. Vandaag aan te vullen met eenoudergezinnen, ‘burenhulp Berkum’, 

asielzoekers en … ? De ‘reine, zuivere’ eredienst ging vaak over de cultische kant van het 

geloof, het leven in de tempel maar wordt hier ook gewoon heel concreet en praktisch. 

Hierbij is het belangrijk niet besmet te raken door de van God vervreemde wereld 

(vs.27). Hoe houd je de vrijheid en het geloof in Christus levend en lukt het je om het 

goede te doen? Alleen als je leeft in verbondenheid met je Bevrijder Jezus Christus!  

 

Gesprekspunt, kindfragment, citaten, bijbelrooster 

1. Vier vandaag de ‘dubbele vrijheid’ en laat het wat met je mogen doen! Geniet ervan.  

2. ☺☺☺☺ voor de kinderen: heb je m . ss . . ien n . g een o . a of o . a die de oorlog 

heeft m . . gem . . kt? H . bb . n ze er w . l eens w . t over v . rt . ld? V . nd . . g vieren 

we dat ons l . nd bevr . . d w . rd. Met P . sen v . . r . n we ook bevrijding. Vraag thuis 

maar . . ns h . . d . t z . t. En h . b je een l . . ke v . kant . . ge . ad? G . . . . . . s!  

3. ‘Religie kan niet zonder religiekritiek. Neem nu de ongezouten kritiek van reformatoren als 

Luther en Calvijn op de RKK van hun tijd. Zij voerden niet alleen een theologisch debat, er 

moesten ook maatschappelijke wantoestanden aan de kaak gesteld worden. Want terwijl de kerk 

zichzelf verrijkte, werden eenvoudige gelovigen uitgebuit. Godsdienst in een gebroken wereld heeft 

dus tegenstemmen nodig om zuiver te blijven. In de Bijbel zijn het vooral de ot-profeten die 

religiekritiek leveren. Jesaja, Jeremia, Hosea: steevast hekelden zij al de offers en andere rituelen 

die het volk Israël uitvoerde zonder zuivere liefde voor God. In deze profetische traditie staat ook 

Jezus van Nazareth. Hij bekritiseerde de gevestigde religieuze orde van zijn tijd, door bijvoorbeeld 

de Farizeeën de mantel uit te vegen. En terwijl rijke mensen hun ogenschijnlijk gulle giften in de 

offerkist kwamen werpen, prees Jezus een arme weduwe die slechts twee bronzen muntjes gaf, al 

haar huishoudgeld (Luc.21,1-4). Jakobus, Jezus’ broer, laat in zijn brief ook zo’n tegenstem horen’ 

4. Bijbelrooster: zondag Mat.7:13-29 (vgl.vss.24-27 met Jak.1:23-24); maandag Luc.8:1-21 

(vgl.vss.8.15.21 met Jak.1:18-19a); dinsdag Jer.31:23-37 (vgl.vss.33-34 met Jak.1:25); 

woensdag Psalm 19 (vgl.vss.8-9 met Jak.1:25); donderdag Rom.1:1-17 (Vgl.vs.16 met Jak.1:25); 

vrijdag Amos 5:21-27 (24!); zaterdag Jes.1:10-17 (16-17!). Liefhebbers: Jak.1:1-18; Jak.2-5; 

Bergrede Mat.5-7; Ps.119; DLIII/IV,11; DLV,12-13; Art.22 NGB; Luc.21:1-4; zondag 23-24 H.C. 

 

Ds.G.J.Klapwijk, Zwolle-Berkum, 5 mei ’19 



GK174; Jakobus 1:19-27; Ps.68:3; Ps.146:3,7,8; Gk.176B; Sela 'gebed om 

zegen'; Opw.249 

 

Blok 1. 5 mei. Een datum die in ons land altijd anders klinkt dan in vele andere landen.  

Een datum die hoort bij ons. Die ons raakt.  

Meestal mooi weer. Feest en muziek. Bevrijdingsfestivals. 

 

Maar ook, nog eventjes, veteranen.  

(meestal) Mannen van het eerste uur.  

De laatsten die de oorlog hebben meegemaakt. 

Die hebben gevochten, die in het verzet zaten. 

Die gewoon leefden en probeerden te overleven, om te gaan met angst, honger en 

tekort. Wat een zegen dat die periode weer ophield! 

Wat een zegen dat mensen uit andere delen van deze wereld het voor ons op hebben 

genomen. Met gevaar voor eigen leven!  

Zou jij het gedaan hebben? Zou jij het doen als het morgen nodig is? 

 

En dan zijn we 74 jaar verder.  

Wat een welvaart, wat een luxe, wat een mogelijkheden! 

Waar de generatie van na de oorlog alleen maar van kon dromen is voor velen van ons 

nu beschikbaar.  

En vooral ook een democratie: vrijheid van meningsuiting.  

En soms lijkt het erop alsof we helemaal niet meer zo goed kunnen omgaan met die 

vrijheid en die luxe.  

En als je aan iets gewend raakt dan raakt de verwondering ook vaak op de achtergrond. 

Slaat de verveling toe en soms ook de onvrede.  

Mensen die zich vervelen. Die niet meer zo beseffen hoe groot het voorrecht is om in 

vrijheid te leven. Wat zullen we nu weer eens gaan doen? 

Wat maakt ons leven de moeite waard?  

Ik hoor van mensen die het de politie moeilijk maken. 

Mensen die ambulance-personeel aanvallen. 

 

Politici die voor hun eigen kleine kringetje goed zorgen, ten koste van de hele bevolking. 

Politici die snoeihard uithalen naar de ander die anders denkt.  

Verharding op social media.  

Harde kernen van voetbalploegen die knokwedstrijden organiseren.  

Behoefte aan adrenaline.  

 

Als het er zo voor staat kan 5 mei en de viering ervan een eilandje worden die op geen 

enkele manier meer raakt aan de rest van het jaar.  

Hoe houd je het levend? Hoe koester en vier je de vrijheid steeds opnieuw? 

Vooral ook als hele generaties van nu het niet meer hebben meegemaakt en in grote 

vrijheid en voorspoed opgroeien?  

Ik ben hoopvol. Onder jongeren leeft het om te gedenken. 

Toch is het ook kwetsbaar.  

 

Zo kun je op een ander vlak in de kerk dezelfde vraag stellen. 

Hoe houd je het geloof in God levend?  

Zo’n 2000 jaar geleden is er een enorm groot bevrijdingsfeest gevierd.  

Jezus Christus is opgestaan uit de dood: Pasen.  

Wat een enorme energie en liefde is er ontstaan in die eerste christelijke gemeente. 

Het bruist. Er is enthousiasme. Er wordt gedeeld en gebeden. 

Oor- en ooggetuigen vertellen wat ze zelf hebben gehoord en gezien. 

Mannen en vrouwen van het eerste uur…. 



En dan is het zo’n 2000 jaar verder. 

Sta eens stil bij jezelf, bij je gezin, bij onze gemeente. 

Bij de christelijke kerk in deze wereld. 

Hoe gaat het met ons?  

Hoe houden we dat bevrijdingsfeest levend.  

Hoe houden we dat bevrijdingsvuur brandend? 

Hoe geef je het door binnen je eigen gezin, binnen onze gemeente? 

Ik ben hoopvol want de kerk is van God. Toch is het kwetsbaar… 

 

Belangrijk vragen! Waar we niet voor weg moeten lopen. 

Waar men in de eerste eeuw ook niet voor weg liep. 

Erover praatte, erover schreef, bijv. Jakobus.  

Waarschijnlijk de eerste (oudste) brief van het N.T. 

We zitten dus ook vlak bij de sfeer van de beginperiode uit de christelijke kerk.  

Benieuwd…. 

 

Blok 2. In de hele Jakobus-brief proef je het verlangen van Jakobus om de jonge 

christenen te helpen om hun geloof te integreren in hun dagelijkse leven. 

Want geloof moet praktisch geloof zijn. 

Geloof moet geleefd geloof zijn. 

Daarom hebben we bij Jakobus 2 stilgestaan in oktober toen Present zich hier in de 

eredienst presenteerde, om ons op te roepen praktisch christen te zijn.  

De mensen aan wie Jakobus schrijft zijn jonge christenen.  

Hun geloof is er maar nog niet gerijpt door het dagelijkse leven met God.  

Dat heeft tijd nodig, bij ons vandaag net zo goed.  

Weet je het van jezelf of je een ‘jonge’ of een ‘rijpe’ christen bent? 

De Jakobus brief heeft daarom ook een hoog gehalte praktisch leven, zoals we dat ook in 

de Bergrede van de Here Jezus kunnen vinden. 

Ook dat onderwijs van onze Heer werd in het begin van zijn optreden uitgesproken.  

 

Hier in ons bijbelgedeelte noemt Jakobus een belangrijk punt om als 

geloofsgemeenschap op te letten. 

Deze aanwijzing is ook voor elke kerk van elke tijd van groot belang! 

Je moet je haasten om te luisteren, vs.19! 

Ik onderstreep enorm het belang van het luisteren en beter luisteren naar elkaar. 

Je kunt het niet vaak genoeg zeggen!  

Maar het gaat hier eerst nog om iets anders. 

Iets dat daaraan vooraf gaat. Zoals we kunnen lezen in vs.18.  

God wil ons door de verkondiging van de waarheid tot leven roepen.  

En via de woorden van God in alle tijden vertellen wie Hij is en hoe je kunt en mag leven 

met deze Bevrijder.  

Dat is het eerste dat je als christen te doen staat. 

Niet direct actie, niet direct plannen maken maar luisteren en leren luisteren. 

Elke keer opnieuw naar de stem van God.  

En? Hoe gaat dat bij jou? Bij jullie thuis?  

 

Dan hoef je niet met je ogen dicht te gaan luisteren of je iets hoort, dat mag, maar je 

kunt gewoon de Bijbel open doen. Haast je om te luisteren! 

En hoe mooi als die woorden van God dan van binnen wat bij je gaan doen. 

Als het ‘ingeplante woord’ (vs.21) je van binnenuit gaat veranderen. 

Als zo geloof levend geloof kan worden en wat met je gaat doen.  

Als het Woord scherp naar binnen komt in je hart en daar orde op zaken stelt. 



Als je jezelf daar voor open stelt. Hoe praktisch is dat! 

 

Ja, Jakobus is praktisch. Reden waarom Luther niet zo goed raad wist met die brief.  

Luther was zelf altijd heel praktisch bezig geweest.  

Druk met het doen van goede werken. Hij werd er bijna gek van. 

Tot hij Paulus, de Romeinenbrief en Gods genade in Christus ontdekte. 

Een life-changing experience waardoor hij zelf ook graag en veel over genade sprak en 

schreef. Belangrijker dan het gewone praktische, christelijke leven. 

Bang als hij was om weer onder die zweep van het moeten terecht te komen.  

Maar het is mooi dat juist Jakobus, maar ook Jezus in de Bergrede!, daar een 

tegenhanger voor zijn. Dat moet je niet uit elkaar houden.  

Levend geloof werkt! Of beter: evenwichtig geloof werkt.  

Geloven en doen horen bij elkaar.  

Vraag maar aan Jakobus, vraag maar aan de Here Jezus.  

 

En hoe belangrijk dat is vertelt Jakobus ons hier. 

Vergis u niet, zegt Jakobus. 

Alleen horen en niet doen is niet genoeg, vs.23. 

Het beeld van de spiegel dat daar genoemd wordt suggereert oppervlakkigheid.  

En even verder, in vs.26, wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan 

beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.  

Het heeft dus allemaal geen enkele zin, dat geloven, als het ook niet heel gewoon heel 

praktisch wordt. Gewoon dat je het goede doet, en liefhebt. 

Als dat niet zo is, neem je jezelf in de maling. Besef dat goed! 

 

Blok 3. En nu zijn we weer even niet de hoorders aan wie Jakobus schrijft maar 

Berkumers die 2 weken geleden Pasen hebben gevierd.  

Weet je het nog? De tijd gaat zo snel… Er is al weer zoveel gebeurd en het was in de 

afgelopen week voor veel mensen meivakantie maar in het kerkelijk jaar zitten we nog 

heel dicht tegen Pasen aan. Pasen, het feest van de overwinning van Jezus. 

Hij die het ‘vleesgeworden’ Woord is van God. 

 

Hij in wie God alles gezegd heeft wat Hij zeggen wil.  

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 

En het Woord heeft onder ons gewoond….. 

En Hij heeft na Pinksteren zijn Geest naar de aarde heeft gestuurd om in onze harten 

ingeplant te worden. De Geest die in de gemeente komt wonen. 

En dus ook in de harten van mensen, van Gods kinderen.  

En zo wordt het mogelijk voor de mensen om het goede te doen. 

Bevrijd van de slavernij van de zonde, levend onder de Heer Jezus Christus, gaat het 

lukken om het goede te doen. Om regelmatig het goede te doen… 

Deze fase gaat veel verder dan de fase van de wet. 

Want die wet is op zichzelf prachtig. 

De wet die vrijheid brengt. Een woord dat me ‘triggerde’ toen ik nadacht over een 

preektekst voor 5 mei.  

Prachtig, die wet maar de wet levert niet de kracht en de liefde om het te gaan doen. 

 

En nu horen we met Pasen dat we gered worden, niet door de wet te houden maar door 

ons toe te vertrouwen aan de levende Heer. Dat is onze REDDING! 

En daarom de zaligspreking van Jakobus in vs.25: Gefeliciteerd, gelukkig ben je als je de 

woorden van God hoort en ze doet.  

 

 



Dan word je niet gered omdat je ze doet maar omdat je in Hem gelooft en daarom het 

goede gaat doen!  

 

Blok 4. En Jakobus laat niet na om het concreet te maken. 

Gelukkig maar. Geloven en praten over God kan zo makkelijk in- en uitpraten worden 

zonder dat het concreet wordt. Nu, daar hoef je bij Jakobus niet bang voor te zijn!  

En hij vraagt hier van de lezers van de brief om weduwen en wezen bij te staan in hun 

nood. Kwetsbare groep in die tijd. 

Geen uitkering nadat man en/of ouders uit beeld raakten.  

Afhankelijk van anderen. En God wil niet dat mensen ongetroost leven.  

Daarvoor heb je diakenen in de gemeente en daarvoor heb je mensen nodig wiens hart is 

veranderd door de inwoning van de Geest. 

Die leven na Pasen!  

In dit rijtje van weduwe en wees wordt ook regelmatig de vreemdeling genoemd maar 

omdat de geadresseerden van deze brief zelf vreemdelingen zijn wordt dat hier niet 

genoemd.  

En als we vandaag in 2019 in Berkum nadenken over kwetsbare mensen die zorg nodig 

hebben dan zijn dat nog net zo goed de weduwen en de wezen. 

Wat mij betreft aangevuld met weduwnaars. 

Wie begrijpt wat er gebeurt als je maatje er niet meer is? 

Wie kan het invoelen?  

Wie weet wat het voor hen betekent om naar een kerkdienst te komen waarbij heel veel 

hetzelfde is gebleven maar iets heel belangrijks veranderde: je maatje is er niet meer…. 

Als je echt gelooft, als je de Geest echt de ruimte geeft, dan raakt dat je. 

Dan kijk je om je heen. Dan heb je lief en doe je het goede. 

En Gods Geest maakt ons vindingrijk en creatief. 

En dat betekent dat we in elke tijd mogen kijken hoe onze bevrijde leven eruit mag gaan 

zien. En wat voor ons vandaag de kwetsbare mensen zijn.  

 

Naast de weduwen, de weduwnaars, de wezen zijn dat de andere eenzamen onder ons. 

Onderzoek geeft steeds opnieuw aan dat er zoveel eenzaamheid is onder de mensen.  

Onder ons? Onder ons hier in het dorp? In Berkumstede?  

Eenoudergezinnen? Mensen die het net niet helemaal voor elkaar krijgen? 

Die aangewezen zijn op schuldsanering omdat het leven voor hen te ingewikkeld is? 

Asielzoekers?  

En zo mogen we straks naar Cris Zijlmans luisteren over ‘burenhulp Berkum’.  

Omdat hij en onze diakonie ons willen helpen om in dit leven het goede te doen. 

De vrijheid goed te gebruiken.  

Dat is pas reine, zuivere eredienst, vs.27. 

Een uitdrukking die veel gebruikt werd voor de cultische eredienst. 

Het leven in de tempel. Het dienen van God. 

Maar wat maakt Jakobus het graag praktisch, concreet. 

 

En zorg ervoor, zegt Jakobus tenslotte, dat je je in acht neemt voor de wereld.  

Dat je niet besmet raakt…. 

Jezelf onbesmet van de wereld te bewaren, zo de 1951 vertaling.  

‘Je bent wel in maar niet van de wereld’, zeiden mijn ouders dan.  

Midden in de wereld maar je niet mee laten slepen voor die los-van-God-wereld. 

Kwetsbaar als je midden in deze wereld toch het goede wilt doen. 

Als je er middenin gaat staan. Middenin springt.  

Dan gaat dat ook wat met je doen. Je wordt beïnvloed.  

 

Wat te doen? Hoe lukt het vandaag om te genieten van de vrijheid en daarbij 

tegelijkertijd het goede te doen?  



Dat kan alleen als je leeft in verbondenheid met je Schepper. 

Met je Bevrijder Jezus Christus.  

Dan wordt het verleden vandaag werkelijkheid.  

Elke dag bevrijdingsfestival. 

 

Pas dan blijft bevrijding levend en kun je op een mooie manier in het leven staan. 

Daarvoor ben je tenslotte geschapen. Bevrijd om het goede te doen. 

Vraag erom en verlang ernaar! Amen.  

 


