Bijbelleesrooster LCJ februari 2020
Weekthema: Woord en daad!
(De brief van Jakobus)
Dinsdag 18 februari
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
Lezen: Jakobus 1: 22-2
…Zijn er nog echte gelovigen in het land? Dat wil Jacobus ook weten en hij nodigt
ons uit met hem in de spiegel te kijken. Wat zie je daar; een hoorder of een dader
van het Woord? Wat is het rijk als iemand graag naar de kerk gaat, ijverig de Bijbel
leest en zegt: ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’ En toch is het onnoemelijk
arm als het daar bij blijft. Wie alleen luistert en zichzelf gespiegeld ziet in Gods
Woord, maar er niets mee doet, misleidt zichzelf. Je bent als iemand die in de
spiegel heeft gekeken, maar even later alweer vergeten is wat hij zag. Waar een
leven naar Gods wil geheel ontbreekt, moet een echt geloof ook wel inbeelding
zijn. Een echt geloof wil immers leven naar Gods wet! Niet uit dwang, maar uit
dankbaarheid voor Gods reddende genade. De ‘wet van de vrijheid’ noemt vers 25
dat. Maar de wet van de vrijheid is geen wet van vaagheid. Het is concreet horen en
concreet doen. Ook in ons spreken. Dat is zuivere godsdienst voor de Heere.
Misleid jezelf niet! Kijk eens in de spiegel van Jakobus. Wat zie je daar?
Woensdag 19 februari
De brilpoetsdoek van Jakobus
Lezen: Jakobus 2: 1-7
Gisteren hadden we het over de spiegel van Jakobus. Vandaag hebben we het over
de brilpoetsdoek. Wie een bril draagt, herkent het wel: een vuil geworden of
beslagen bril, die het zicht hindert in plaats van bevordert. Nu is onze blik wel eens
vaker troebel. Doordat we mensen beoordelen op grond van huidskleur, hun kledij,
enzovoorts. En je handelt daar dan soms ook nog naar; mag dat kind meespelen of
niet? Maakt die kandidaat een kans bij sollicitatie of niet? Maak je contact, of is er
geen plaats voor die ander? Dat is echt een troebele bril, zéker binnen Gods
koninkrijk! God legt andere maatstaven aan dan deze wereld, vaak zelfs
tegenovergesteld (vers 5). Kom, zegt dit gedeelte, de poetsdoek van de Geest over
onze bril! Houd het geloof vrij van oordelen op grond van iemands uiterlijk of
status. Leer te zien, zoals God ziet: Met verkiezende, onverdiende liefde. Niet op
grond van wie iemand is, maar óndanks wie iemand is. Mag je daar voor jezelf al
van weten? Beoordeel een ander dan óók zo!

Donderdag 20 februari
Spelen met vuur
Lezen: Jacobus 3: 2-8
Als jongen of meisje krijg je al jong de gevaren van vuur aangeleerd. Ermee spelen
kan tot heel ernstige gevolgen leiden: brand! Dan grijpt het vuur plotseling
onbeheersbaar om zich heen. Jakobus maakt duidelijk dat wij met onze tong
brandbaar materiaal met ons meedragen: zeer licht ontvlambaar en vaak een
oorzaak van grote schade. Het vreselijke is dat het soms wel het vuur van de hel
zelf lijkt dat op onze tong overslaat: wat een vernietigend, hatelijk en giftig venijn
ligt daar in! Wat richt je een verwoesting aan met je boze uitval, met je scherpe
tong, met die roddel of die leugen… of met een on-Bijbelse leer. Voor je het weet,
steekt je tong een bosbrand aan van ongerechtigheid. En hoe moeilijk is het de tong
in toom te houden. Een wild paard temmen is nog makkelijker. Wie zijn spreken
weet te beheersen, is waarschijnlijk in alles een voorbeeld van geestelijke
zelfbeheersing. Het mag ons gebed wel zijn: ‘Zet Heer’ een wacht voor mijne
lippen, behoed de deuren van mijn mond. Bekeer mijn hart, maar ook mijn tong.’ Is
jouw tong al bekeerd?
Vrijdag 21 februari
Onderzoek je woorden
Lezen Jakobus 3: 9-12
Wat zijn andere mensen soms een makkelijk mikpunt van onze spot, of afkeuring.
Het woord vervloeking wordt zelfs genoemd. We zouden daarbij vandaag aan
scheldwoorden kunnen denken. Ben je ook wel eens zo snel met jouw oordeel over
anderen? Toch zouden wij zulke woorden nooit over de HÉÉRE in de mond durven
nemen. Terecht toch? Maar Jakobus ontmaskert dit als een leugenachtige
redenering. Wie kwaad spreekt van een mens, richt zich daarmee tegen het beeld
van God. Die is als zo’n opstandeling die een vlag of foto van een leider in brand
steekt. Wat is dat erg, als we door onze opstelling tegenover mensen zó met de
HEERE omgaan! We mogen onszelf wel onderzoeken op dit punt. Het andere dat
Jakobus ontmaskert, is dat zo uit één mond zegen en vloek voortkomt. Dat kan niet
goed zijn! Zo’n bron is niet te vertrouwen. Is de bron van ons leven zuiver?
Onderzoekers kunnen de waterkwaliteit testen door een ‘monster’ te nemen. Zullen
we de woorden die uit onze mond komen eens als ‘monster’ gebruiken? En mocht
het resultaat ‘mara’ (bitter) zijn, vraag de HEERE dan jouw levensbronnen zoet te
maken.

Zaterdag 22 februari
Gevouwen handen
Lezen: Jakobus 4: 1-2
Geheven handen vormen een Bijbelse gebedshouding. Toch zijn gevouwen handen
ook veelzeggend. Hoe rusteloos zijn onze handen van zichzelf? En ze voeren
daarmee slechts uit wat onze hersenen hun opdragen. Onze rusteloze handen,
strijdend, grijpend, werkend… Maar ook schrijvend of typend, hard of teder, in
eigen boezem gestoken of van ons af wijzend… Het zijn even zovele spiegels van
wat in onze ziel leeft. Daar leven hartstochten, zegt Jakobus. Daar komt een strijd
en een zoeken uit voort, die niets opleveren. Die handen zijn zo druk, raken zo
besmeurd, maar blijven zo arm en leeg. Je mist zelfs de zegen op je werk. Herken
je jouw handen er ook in? Nu, zegt Jakobus, hier heb je de reden: Je hebt niets,
omdat je niet bidt. Het lijkt zo onlogisch. Gevouwen handen, daar kan je niks mee.
Dat is rusten vóór het werk gedaan is. Dat is de handen ineenvouwen voor er iets
ingelegd is. Toch is dat de geestelijke houding die geleerd mag worden –
afhankelijkheid om te mogen ontvangen. Gevouwen handen en een biddend hart,
dat gaat samen. Gevouwen handen worden door de HEERE juist gevuld. Uit
genade alleen, om Christus wil. Zullen we onze handen vouwen?
Zondag 23 februari
Verkeerd bidden
Lezen: Jakobus 4: 3-4
Leer ons bidden. Is dat niet het gebed van elke discipel van Christus? Hoe moet ik
bidden? Waar mag ik om bidden? De vraag die Jakobus er aan toevoegt, is:
waarom bid je? Speciaal stelt hij dit aan de orde omdat zijn lezers niet ontvangen
wat zij van de HEERE gevraagd hadden. Daar is niet altijd een oorzaak voor aan te
wijzen. Soms is dat ook juist de worsteling. Hier is er echter wel duidelijk een
oorzaak. Je bidt wel, maar je ontvangt niet omdat je diepste bedoelingen niet zuiver
zijn: je vraagt dingen om ze te gebruiken in je hartstochtelijke vriendschap met
deze Godloze wereld. Dat is vijandschap tegenover de HEERE! Hoe zou de
HEERE daar gehoor aan geven? Dat is verkeerd en dus ook vruchtloos bidden.
HEERE, leer ons bidden! Maar leer ons ook die ware, hartstochtelijke vriendschap
tegenover U en de vijandschap tegen alles wat daar tussen zou kunnen komen. Leer
ons onze diepste en verborgen zonden zien en haten en ontvluchten. En hoor ons
dan uit genade! Wat heerlijk als in het gebed weer een blokkade is weggenomen.
Dat geeft vrijmoedigheid en rust. Zelfs bij een onverhoord gebed.

Maandag 24 februari
Wat een ramp!
Lezen: Jacobus 5: 1-3
Vreselijke dingen gebeuren. Situaties waarin mensen alles kwijtraken. ‘Wat een
ramp!’ zeggen we dan. Jakobus zegt dat ook. In welke situatie? Als je veel meer
bezit dan strikt noodzakelijk is. Rijkdom dus. Maar dat is toch juist mooi, zal de
wereld zeggen? Niks ervan, zegt Jakobus. We zijn in de laatste dagen voor Jezus’
terugkomst op aarde. Wie zou in zo’n periode bezig kunnen zijn om aardse schatten
te verzamelen? Wij! Wat is ons toekomst beeld vaak aards. Alsof de hemelse
toekomst niet méér is dan een geloofsartikel. Word wakker! Rijkdom is een ramp!
Om te huilen. Ze houdt je af van de eeuwige dingen, wekt hebzucht, meer
bezigheden, meer afleiding. Hoe moeilijk gaat een rijke het Koninkrijk binnen!
Rijkdom heeft geen blijvende waarde. en je kunt het zomaar kwijt zijn. Eigenlijk ís
ze zelfs als bezig te verdwijnen. Eigenlijk is ze al aan het rotten en verroesten. En
als dat dan al je bezit is, ga je mét je rijkdom verloren. Dat is pas echt een ramp!
Het zal jou toch niet gebeuren? Leg liever een schat weg in de hemel. Wees
dáármee bezig! Delen in de schatten van Christus; dát is rijkdom!

