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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 17 oktober 2021 

(diaconale zondag). 

Hoofdlezing: Jakobus 1:19-27. 

Overige lezingen: Deuteronomium 24:17-22; Lucas 6:43-49. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

In het heetst van de strijd worden er soms dingen gezegd die achteraf gezien beter niet gezegd 

hadden kunnen worden. Ruzies kunnen een onverwachte loop nemen doordat het grondmotief 

van de ruzie ten gevolge van ondoordachte uitspraken nevenmotieven krijgt die de emoties 

verder opzwepen en het grondmotief gaan overvleugelen. Theater- en filmscriptschrijvers 

maken van dit gegeven dankbaar gebruik om in de voorstellingen van hun stukken voor de ogen 

van een gretig publiek op het eerste gezicht harmonieus ogende familieverhoudingen in snel 

tempo door te kunnen prikken. Ja, het publiek herkent wat er in het escalerende geruzie gebeurt. 

Wij herkennen wat er gebeurt. Niets menselijks is ons immers vreemd. Ook wij hebben onszelf 

soms niet in de hand. Maar als in onze eigen omgeving een ruzie lelijk ontspoord is, blijft na 

het overtrekken van de giftige wolk van verwijten over en weer, slechts een wrange nasmaak 

over, een vervelend gevoel: dit had zo niet gemoeten, een volgende keer wil ik dit niet meer. 

De apostel Jakobus, de broer van onze Heer, gaat in zijn zeer praktijkgerichte brief op de 

geschetste problematiek in. Het navolgen van Jezus betekent voor hem dat heel leven van elke 

dag in een nieuw licht komt te staan, inclusief het gebruik dat wij maken van onze tong. In 

hoofdstuk 3 van zijn brief beschrijft hij de tong als een zeer klein instrument dat zeer grote 

ellende kan veroorzaken en maar moeilijk bedwongen wordt. In ons gedeelte van vandaag doet 

hij desalniettemin een poging om dat destructieve gebruik van de tong in te dammen, en wel in 

die situaties waarin boosheid een rol speelt. Zijn advies is heel praktisch: wees, wanneer een 

ruzie in de dop zich aandient, snel om te horen – luister goed naar wat een ander zegt, laat tot 

je doordringen wat daarin aan waarheid kan schuilen –, langzaam tot spreken – overstem wat 

een ander gezegd heeft niet meteen met je eigen mening of met een contrabeschuldiging, maar 

ga er redelijk op in – , en langzaam tot toorn – beheers je tijdig, voordat de boosheid zich zo 

ontwikkelt dat zij jou beheerst en er geen redelijk gesprek meer mogelijk is. ‘Snel om te horen, 

langzaam om te spreken, langzaam tot toorn’: ziedaar het drievoudig advies dat Jakobus zijn 

lezers meegeeft in een situatie van dreigend conflict. 

Jakobus is geen humanistische hulpverlener. Ja, zijn raadgeving is zeer algemeen en zou zo uit 

de pen van een willekeurige familie- of relatietherapeut gevloeid kunnen zijn. Maar zijn insteek 

is specifiek christelijk. Hij is niet voor niets de broer van de Heer! En daarom vult hij zijn 

algemene raadgeving aan met een christelijk voorschrift, waarin een beeld voorkomt dat ook 

zijn collega Paulus graag gebruikt: het beeld van het uittrekken van een vuile jas. Die vuile jas 

staat voor alles wat niet past bij een christelijke levensstijl, voor alles waarin God en de naaste 

het moeten afleggen tegen onze ik-gerichtheid. ‘Vuilheid’ noemt Jakobus dat, een ‘overvloed 

aan slechtheid’. Die vuile jas moeten we volgens de apostel uittrekken, als een niet meer bij ons 

passend kledingstuk afleggen; hij hoort bij onze oude mens, die we vaarwel hebben gezegd, 

toen Christus als de nieuwe Mens in ons leven kwam en zijn Geest in ons binnenste ging wonen. 

Dat laatste zou Paulus gezegd hebben, maar Jakobus zegt het net iets anders: we moeten de 

oude jas afleggen, zegt hij, omdat er van Godswege iets nieuws in ons binnenste geplant is, in 

ons hart. In dat van nature zo onwillige en stugge hart van ons heeft God, toen wij tot geloof 

kwamen, het Wóórd geplant, zegt Jakobus, het Woord van het evangelie, het Woord van 

Christus, in het bijzonder het levensveranderende Woord over de meer dan gewone liefde die 
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Hij ons voorhoudt in zijn Bergrede, dat Woord dat zoveel knellende oudtestamentische regels 

en regeltjes vervangt en dat daarom door Jakobus de ‘volmaakte wet van de vrijheid’ genoemd 

wordt. Dat bevrijdende, maar tegelijk o zo radicale Woord kunnen we in eigen kracht niet goed 

volbrengen. En daarom heeft God dat Woord in ons hart geplant, precies zoals Hij het in het 

Oude Testament door zijn profeten reeds voorzegd had: ‘Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen 

en die in hun hart schrijven.’1 De Geest van God werkt in ons binnenste, Hij maakt ons 

ontvankelijk, Hij bepaalt ons heel persoonlijk bij het Woord van Christus en schenkt ons 

vervolgens de kracht om dat Woord van binnenuit in praktijk te brengen, zodat we in 

vertrouwen op Christus datgene kunnen doen wat Hij van ons vraagt. Dat is het specifiek 

christelijke dat Jakobus zijn lezers aanreikt ter aanvulling van zijn algemene advies. Ja, wees 

snel om te horen, langzaam tot spreken, langzaam tot toorn; maar, voegt Jakobus eraan toe, laat 

je daarbij helpen door met zachtmoedigheid, met een nederige openheid, het van Godswege in 

je geplante Woord toe te laten zijn werk te doen in je binnenste, zodat je in de kracht van God 

daadwerkelijk als een nieuwe mens kunt leven. Want uit een goed hart, een hart dat door God 

is aangeraakt, komt het goede voort, zo lazen we in het evangelie, en een goede boom, een door 

God zelf gesnoeide en bemeste boom, draagt goede vrucht… 

 

Is Jakobus nu klaar met zijn advies, zijn algemene advies om niet te snel in onredelijke boosheid 

te geraken, gekoppeld aan zijn specifiek christelijke insteek om daarbij open te staan voor Gods 

ondersteunende werking in het binnenste van een christenmens? 

Nee, hij wil nog meer van ons: dat wij over de héle linie van ons bestaan consistent werk zouden 

maken van ons geloof, dat wij dat kostbare, in ons ingeplante Woord van Christus niet 

meestentijds laten zitten waar het is: in ons hart, maar dat wij dat Woord aannemen, het keer 

op keer laten doorwerken in ons leven, niet alleen als we ruzie maken, maar in al ons doen en 

laten. Want geloven is belangrijk, zegt Jakobus, maar geloof zonder daden stelt niets voor. O 

ja, er zijn christenen die zich in slaap laten sussen door de valse wetenschap dat ze eenmaal in 

geloof de naam van Jezus hebben beleden, en dat ze daarom wel behouden zullen worden. Maar 

welbeschouwd is dat, zegt Jakobus, een vorm van zelfbedrog: wie alleen maar het evangelie in 

geloof aanhoort, maar vervolgens niets doet, bedriegt zichzelf, ja komt bij het laatste oordeel 

bedrogen uit! En dus komt Jakobus met een gelijkenis, die het belang onderstreept van niet 

alleen horen, maar ook doen. 

Ook Jezus heeft met betrekking tot deze thematiek een gelijkenis uitgesproken: de gelijkenis 

van de twee huizen: het huis van de hóórder dat op een zwak fundament is gebouwd en in 

losbrekend noodweer vergaat, en het huis van de hoorder én dader, dat als de watervloed komt, 

als het laatste gericht zich aandient, een stevige fundering blijkt te bezitten en overeind blijft. 

Die gelijkenis kennen we.  

Jakobus voegt daar een eigen gelijkenis aan toe: de gelijkenis van de spiegel. Hij neemt zijn 

uitgangspunt in de ruimte waarin men zichzelf wast. Daar stond in Jakobus’ dagen een bronzen 

of koperen spiegel, waarin men zichzelf kon zien, zij het, vanwege optredende oxidatie, vaak 

wat minder scherp dan wij dat met onze glazen spiegels gewend zijn. Welnu, een ieder die 

zichzelf ’s morgens wast of scheert of zijn haar kamt, ziet zichzelf in de spiegel, maar is meestal 

al spoedig daarna weer vergeten wat hij gezien heeft; de invulling van de dag die eraan komt is 

immers belangrijker dan het beeld van zichzelf dat men gezien heeft. Dat is goed en begrijpelijk. 

Maar dat wordt anders, zegt Jakobus, wanneer de spiegel waarin men zichzelf tegenkomt het 

Woord van Christus is, zijn radicale wet van de vrijheid. Wie zichzelf daarin gespiegeld heeft, 

 
1 Jer. 31:33; vgl. Ez. 36:27. 
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mag niet zomaar vergeten wat hij gezien heeft: daarvoor is het Woord van Christus veel te 

belangrijk. Het vraagt erom niet vluchtig beschouwd te worden en daarna vergeten, nee, het 

vraagt erom aandachtig bestudeerd te worden en daarna in praktijk gebracht! De spiegel van 

het Woord van Christus, zoals we dat tegenkomen in zijn Bergrede, de spiegel van de 

bevrijdende maar radicale liefde, vraagt om een aandachtig aanschouwen, gevolgd door een 

daadwerkelijk doen. Alleen wie zo uit zijn geloof leeft, wie zo zijn geloof in praktijk brengt, 

diens geloof is pas een zaligmakend geloof: ‘Wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de 

vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder is geworden maar 

een actieve dader, zalig zijn in wat hij doet.’ 

 

Nu heeft Jakobus zijn ei gelegd. Nu heeft hij duidelijk gemaakt wat hem drijft: dat de navolgers 

van zijn broer in hun vermeende vroomheid niet zouden blijven steken in het aanhoren van 

preken of in de sleur van het bijbellezen aan tafel, zonder ook maar enigszins andere mensen te 

worden, maar dat het in hen geplante Woord van Christus in hen de ruimte zou krijgen om hen 

te vormen tot nieuwe mensen die dat Woord dagelijks beschouwen en in praktijk brengen. 

En wat is dan deze praxis pietatis, deze praktijk van de vroomheid? Natuurlijk: de tong in toom 

houden, ons niet mee laten sleuren door de emoties van het moment wanneer een ruzie zich 

aandient. Daar was Jakobus immers mee begonnen: ‘Indien iemand meent godsdienstig te zijn, 

terwijl hij zijn tong niet in toom houdt […], diens godsdienstigheid is vergeefs.’ Maar de 

praktijk van de christelijke vroomheid is volgens Jakobus veel breder dan. Hoort u maar: ‘Een 

zuivere en onbevlekte godsdienstigheid ten overstaan van God de Vader is deze: omzien naar 

wezen en weduwen in hun verdrukking; zichzelf onbesmet bewaren van de wereld.’ Jakobus 

verbindt het persoonlijke van een christelijke levensstijl aan maatschappelijk engagement. Ik 

vind dat het buitengewoon inspirerende van deze apostel van Christus. 

Ziedaar dan wat Jakobus van ons vraagt: dat het in ons geplante Woord van Christus de ruimte 

krijgt om ons tot nieuwe mensen te maken in de geloofspraktijk van elke dag, in de eerste plaats 

persoonlijk doordat we onze tong in toom houden en ons verre houden van een wereldse 

levensstijl van egoïsme, pronkzucht, jaloezie en kwaadsprekerij – om enkele wereldse 

jakobijnse thema’s te noemen. 

Maar vervolgens moet datzelfde Woord van Christus dat in ons geplant is, door onze 

medewerking ook zijn kracht kunnen ontplooien op maatschappelijk vlak. ‘Omzien naar 

weduwen en wezen in hun verdrukking’ noemt Jakobus dat. Bij deze belangrijke woorden wil 

ik, op deze diaconale zondag, ten slotte nog een moment met u stilstaan. 

Waarom vraagt Jakobus onze aandacht voor de weduwen en de wezen? Omdat zij de 

maatschappelijk kwetsbaren zijn van zijn dagen. In een maatschappij zonder sociale wetgeving 

en zonder de mogelijkheid dat vrouwen zelfstandig in hun onderhoud zouden kunnen voorzien, 

zijn wezen en weduwen degenen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Dat gold in 

Jakobus’ dagen, dat gold evenzeer reeds in de maatschappelijke context van het oude Israël. 

Niet voor niets lazen wij in het boek Deuteronomium hoe de wees en de weduwe, samen met 

de even kwetsbare vreemdeling, aan de zorg van Israël worden toevertrouwd: de restanten van 

de oogst die op de akker blijven staan, zijn voor hen, opdat ook zij, in hun kwetsbaarheid, in 

leven kunnen blijven. 

Bij ons mag dan de zorg voor weduwen en wezen aanzienlijk verbeterd zijn, elders is dat niet 

altijd zo. Vandaar dat onze diaconale collecte bestemd is voor een kindertehuis op de 

Filippijnen waar kwetsbare kinderen, wezen incluis, worden opgevangen en voor langere tijd 

begeleid. Ik beveel de collecte van harte bij u aan. Maar evenzeer vraag ik uw blijvende 

aandacht voor de ‘weduwen en wezen’ in onze eigen maatschappij: voor de dakloze 



4 
 

krantenverkoper in ons winkelcentrum, voor de Afghaanse immigrant die in ons land wordt 

opgenomen en straks ook onder ons een plek zal proberen te vinden, voor de uitgewezen 

asielzoeker in zijn verblijf aan de Van Leijenberghlaan in ons eigen stadsdeel. 

 

Gemeente, wij worden opgeroepen, zo begrepen wij vandaag van Jakobus, het in ons hart 

geplante Woord van Christus met zachtmoedigheid aan te nemen, het door te laten werken in 

ons leven van elke dag, opdat het over de hele linie vrucht kan dragen en wij niet langer 

vergeetachtige hoorders zullen zijn, maar actieve daders zullen worden.  

Laten wij dan openstaan voor en bidden om de kracht van Christus en in zijn kracht 

daadwerkelijk leven als nieuwe mensen, in onze persoonlijke leefsfeer, maar ook in ons 

maatschappelijk functioneren naar hen die in hun kwetsbaarheid van onze hulp afhankelijk zijn! 

 

Amen. 


