ZICHTBARE LIEFDE VAN CHRISTUS
Week 4: Daden en woorden
0. Welke vraag/ gedacht e/ irrit at ie/ posit ieve ervaring/
kom t er
het eerst in j e op als j e denkt aan christ elij ke daden ?
Jakobus 2:14- 26
14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij
handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of
zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan:
Het ga j e goed! Kleed j e warm en eet sm akelij k! zonder de ander te voorzien van de
eerste levensbehoeften wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het
zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iem and: De een
gelooft , de ander doet . Laat m ij m aar eens zien dat j e kunt geloven zonder daden; ik zal
u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u
goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het
bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader Abraham niet
als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde
offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof
vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: Abraham
vert rouwde op God, en dat werd hem t oegerekend als een recht vaardige daad. Hij wordt
zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om
wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de hoer,
rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een
andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof
zonder daden dood.
1. Bespreek vers 17: Als het geloof zich niet daadwerkelij k bewij st , is het dood.
a. Schrik je ervan?
b. Hoe dien je met deze woorden om te gaan?
2. Bespreek de stelling: Christelijke daden hebben woorden nodig om duidelijk te maken
dat het christelijke daden zijn.
3. De dagteksten van deze week gaan over het christen- zijn op je werk (of op school),
in je huwelijk, in de verhouding tussen ouders- kinderen, in de samenleving/buurt en
als lid van de gemeente.
a. Op welk terrein is het voor jou het moeilijkst om vorm te geven aan je christenzijn bedenk concrete dingen? Waarom?
b. Op welke manier zouden medechristenen je kunnen helpen bij de dingen die jij
moeilijk vindt?
c. Voor welke dingen zou je God willen danken als je kijkt naar jouw christen- zijn en
de zichtbaarheid daarvan op je werk, op school, in je huwelijk, in de verhouding
tussen ouders- kinderen, in je eigen buurt, in de gemeente.
4. Brenda voelde zich bedrogen omdat ze dacht dat Christa een vriendin wilde zijn,
maar Christa bleek een christen te zijn die haar wilde bekeren. Toen dat niet
gebeurde verdween haar aandacht voor Brenda.
a. Ken jij zulke situaties?
b. Hoe voorkom je dat je zelf relaties met een verborgen agenda aangaat?
c. In hoeverre mag de kerk hulpverlening gebruiken als evangelisatiemiddel?

Jakobus 3:13- 18
13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? Laat hij het daadwerkelijk
bewijzen door een onberispelijk leven en door wijze zachtmoedigheid. 14 Maar als u zich
laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, kunt u beter niet zo hoog van de toren
blazen; u zou de waarheid geweld aandoen. 15 Dat soort wijsheid komt niet van boven;
ze is aards, ongeestelijk, demonisch. 16 Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren
wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles
zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt
niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt
gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
5. Lees Jakobus 3:13- 18
a. Hoe kun j e wij s en verst andig worden?
b. Hoe kun je jezelf ontwikkelen om die wijsheid ook meer en meer in daden om te
zetten?
c. Ken j e in onze gem eent e voorbeelden van die goede vrucht en ?
6. Bedenk iets wat je als groep voor anderen zou kunnen doen. Maak een plan en voer
het uit!

