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Toen Abraham zijn zoon Izak offerde, is de Schrift vervuld geworden die zegt: ‘En Abraham geloofde God,
en het is hem tot gerechtigheid gerekend’. Hoe moet ik dat begrijpen?
In Genesis 15 lezen we van Abraham dat Hij geloofde in de Heere en dat Die hem dat rekende tot gerechtigheid. Dus: God verklaarde Abraham uit hoofde van dat geloof rechtvaardig. Paulus legt in Romeinen
4 uit dat het zo nog steeds gaat: ‘Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze
rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid’ (5). En zo hebben wij vrede bij God!
Maar vele jaren later (namelijk toen Abraham zijn zoon offerde) werd Gods woord tot Abraham (Abraham, je bent rechtvaardig!) vervuld. Ik geloof dat Jakobus daarmee wil zeggen: toen Abraham zijn zoon
offerde, bleek Abraham daadwerkelijk te zijn wat God al in Genesis 15 van hem verklaarde: rechtvaardig.
God verklaart je niet rechtvaardig als je het niet bent. We kunnen hier veel leren van Maarten Luther. Hij
zegt: het geloof rechtvaardigt omdat het Christus aangrijpt en in het hart sluit. Dat betekent: vanaf het
moment dat je tot geloof kwam, leeft de Heere Jezus in je. Ik bén rechtvaardig, want niet meer ik leef,
maar Christus leeft in mij…
Nu, dat moet dan toch ook zichtbaar worden in je leven? Christus werd zichtbaar in het leven van Abraham toen hij zijn zoon offerde… Hij verlangde God te gehoorzamen. En volgens Jakobus wordt Christus
zichtbaar in het leven van Gods kinderen als zij omzien naar broeders of zusters die gebrek hebben.
Het geloof rechtvaardigt, maar dan wel het geloof dat zijn echtheid bewijst door de werken die eruit
voortkomen…
Gespreksvragen:
• Geloven in de Heere Jezus doe je omdat je weet dat je een zondaar bent en God niet kunt behagen door je werken. Hoe kan Jakobus dan toch zeggen dat een geloof zonder werken iemand niet
kan behouden?
• De Heere Jezus leeft in je. Dat wordt natuurlijk zichtbaar in je leven. Hoe wordt dat zichtbaar in
onze houding en ons gedrag naar onze medemens, in het bijzonder naar onze medemens in nood?
• Hoe kunnen wij, diakenen, voor dit thema in de gemeente aandacht vragen en eraan bijdragen dat
jongeren en ouderen zich bewust zijn van het belang van ‘goede werken’?
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