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GROEIEN EN BLOEIEN DOOR GODS WOORDEN  

Preek 
Preek over Jakobus 2,1 (Schriftlezing Jakobus 2,1-13)  

 

De boodschap van het begin van Jakobus 2 is eigenlijk heel eenvoudig en duidelijk: beoordeel mensen niet 

op basis van wat je aan de buitenkant ziet en behandel zo alle mensen gelijk van uit het grote gebod van 

de naastenliefde. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan… Het is echt een keuze om steeds weer de 

binnenkant van mensen te zoeken en mensen gelijk te behandelen. 

Wat maakt dit trouwens tot een christelijke boodschap? Je kunt de oproep tot naastenliefde op allerlei 

plekken horen. Jakobus maakt duidelijk dat dit niet zomaar een oproep is, maar dat het helemaal 

verankerd is in het goede nieuws van de glorierijke Heer, Jezus Christus, Koning van een nieuw rijk met een 

andere grondwet.   

    

Besprekingsvragen   
1) Ben jij weleens op basis van jouw buitenkant weggezet/veroordeeld/ gepest of iets dergelijks? 

2) Ga je de uitdaging uit de preek aan? (De uitdaging is: iemand die je niet zo goed ligt komende week 

op de één of andere manier jouw liefde en vriendelijkheid tonen).  

3) Op welke manieren is de opdracht van Jakobus verankerd in het evangelie van Jezus? 

4) Wat zouden we als gemeente kunnen doen om te groeien in het niet oordelen op basis van de 

buitenkant?  

5) De focus van de Bijbeltekst en de preek ligt op het veroordelen en achterstellen van mensen op basis 

van de buitenkant. Maar… zou je dit ‘beoordelen op basis van de buitenkant’ ook kunnen betrekken 

op jouw spreken en denken over de kerk?   

Teksten om te lezen 
Een aantal teksten die op de één of andere manier aansluiten bij Jakobus 2,1-13 

 

Deuteronomium 10,12-19 -  let vooral op vers 17 

Psalm 49 – een harde psalm over de betrekkelijkheid van rijkdom 

Psalm 146 – God wordt bezongen als Heer van armen en verdrukten 

Spreuken 14,21 

Lucas 14,1-24 

Galaten 2,1-10 – het evangelie is voor iedereen! En de positie van de belangrijkste broeders is onbelangrijk 

voor Paulus en voor God. (vers 6) 

 

 

 

 



Voor de kinderen 

‘Natuurlijk kijk ik naar iedereen met gelijke ogen. Natuurlijk discrimineer ik niet.’ 
 
Wat bedoel ik met deze zin? Past deze zin bij jou? Kun jij hem hardop nazeggen? 
Ik zou dat niet kunnen. Discrimineer ik nooit? Behandel ik iedereen op dezelfde manier? Ik zou 
willen dat dit waar was. 
En jij? Kijk eens naar dat kind in jouw klas dat er anders uitziet dan de meeste kinderen. Of dat 
anders doet dan de meeste kinderen. Hoe ga je met dat kind om? 
Hoe kijk jij? Naar de buitenkant of naar de binnenkant? 
 
Proef 
Kijk naar je eigen buitenkant. Wat zie je? _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Kijk nu naar je binnenkant? Wat zie je? _________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Hoe kun je iemands binnenkant leren kennen? ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Kinderen, maar ook grote mensen, die anders zijn, zijn vaak kwetsbaar. 
Wat betekent: kwetsbaar? 
Iemand die kwetsbaar is komt snel in de problemen en heeft regelmatig hulp nodig. Het kan ook 
iemand zijn die makkelijk ziek wordt. Je kunt denken aan kleine baby’s of oude mensen Ze hebben 
weinig weerstand. Voor deze mensen komt Jezus op. En omdat Jezus voor hen opkomt, wil Hij graag 
dat wij ook voor hen opkomen. 

In de Oude Testament lees je er al over. Zoek Psalm 146 op en 
begin te lezen bij vers 6b.  
DE HEER BLIJFT ALTIJD TROUW 
Over welke kwetsbare mensen gaat het hier? Noem ze alle acht. 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
UITDAGING 
Ga de komende week deze challenge aan! Speel met iemand die je niet zo aardig vindt. Maak een 
praatje met iemand waar je anders nooit mee praat. Noem iemand niet gelijk dom of een nerd. 
Kijk niet naar de buitenkant, maar naar de binnenkant.  
 
LUISTER 
https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc 
Luister naar dit liedje. Waarom hoort dit lied bij het thema van vandaag? 

https://www.youtube.com/watch?v=vWADd-BvMQc

