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Natuurgeweld	  eist	  295.000	  levens	  
	  !  In 2010 zijn door natuurgeweld zo'n 295.000 mensen omgekomen, 

veel meer dan gemiddeld. Dat komt doordat het aantal 
natuurrampen met 950 aanzienlijk hoger lag dan de voorgaande tien 
jaar, toen er gemiddeld 785 rampen waren. 

!  Er waren bijvoorbeeld meer aardbevingen dan gemiddeld. Negen 
van de tien rampen werden veroorzaakt door extreem weer, zoals 
overstromingen en hittegolven. 

!  De vijf grootste rampen waren de aardbevingen op Haïti op 12 
januari, in Chili op 27 februari, in China op 13 april, de hittegolf in 
Rusland van juli tot september en de overstromingen in Pakistan van 
juli tot september. Bij deze rampen vielen de meeste slachtoffers. 

!  Kosten 
!  De schade van de natuurrampen bedraagt 97,6 miljard euro. Dat 

heeft Munich RE bekendgemaakt, een maatschappij waar 
verzekeraars risico's afdekken. De meeste slachtoffers vielen in Haïti 
bij de aardbeving: 220.000 doden.  

!  Bron:	  www.nos.nl	  >>	  03-‐01-‐2011	  
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Landen	  waar	  veel	  vervolging	  is	  
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Vervolging…	  
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Eind2jd	  
!  Lukas	  21:11	  	  en	  er	  zullen	  grote	  aardbevingen,	  en	  nu	  
hier,	  dan	  daar	  pestziekten	  en	  hongersnoden	  zijn,	  en	  
ook	  vreselijke	  dingen	  en	  grote	  tekenen	  van	  de	  hemel.	  

!  12	  	  Maar	  voor	  dit	  alles	  zullen	  zij	  de	  handen	  aan	  u	  slaan	  
en	  u	  vervolgen,	  door	  u	  over	  te	  leveren	  in	  de	  
synagogen	  en	  gevangenissen,	  en	  u	  voor	  koningen	  en	  
stadhouders	  te	  leiden	  om	  mijns	  naams	  wil.	  

!  13	  	  Het	  zal	  voor	  u	  hierop	  uitlopen,	  dat	  gij	  zult	  
getuigen.	  
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Lezen:	  
!  Jakobus	  2:	  14-‐26	  
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Twee	  belangrijke	  principes:	  
! Behouden	  door	  genade:	  
! Efeze	  2:8	  	  Want	  door	  genade	  zijt	  gij	  behouden,	  door	  het	  
geloof,	  en	  dat	  niet	  uit	  uzelf:	  het	  is	  een	  gave	  van	  God;	  9	  	  
niet	  uit	  werken,	  opdat	  niemand	  roeme.	  

! Behouden	  door	  levend	  geloof	  
!  Jakobus	  2:14	  ¶	  	  Wat	  baat	  het,	  mijn	  broeders,	  of	  iemand	  al	  
beweert	  geloof	  te	  hebben,	  als	  hij	  geen	  werken	  heeft?	  Kan	  
dat	  geloof	  hem	  behouden?	  	  17	  	  Zo	  is	  het	  ook	  met	  het	  
geloof:	  indien	  het	  niet	  met	  werken	  gepaard	  gaat,	  is	  het,	  
op	  zichzelf	  genomen,	  dood.	  
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Vers	  voor	  vers…	  
!  14	  ¶	  	  Wat	  baat	  het,	  mijn	  broeders,	  of	  iemand	  al	  
beweert	  geloof	  te	  hebben,	  als	  hij	  geen	  werken	  heeft?	  
Kan	  dat	  geloof	  hem	  behouden?	  

!  15	  	  Stel,	  dat	  een	  broeder	  of	  zuster	  gebrek	  heeft	  aan	  
kleding	  en	  aan	  dagelijks	  voedsel,	  

!  16	  	  en	  iemand	  uwer	  zegt	  tot	  hen:	  Gaat	  heen	  in	  vrede,	  
houdt	  u	  warm	  en	  eet	  goed,	  zonder	  hen	  echter	  van	  het	  
nodige	  voor	  het	  lichaam	  te	  voorzien,	  wat	  baat	  dit?	  
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Vers	  voor	  vers…	  
!  17	  	  Zo	  is	  het	  ook	  met	  het	  geloof:	  indien	  het	  niet	  met	  
werken	  gepaard	  gaat,	  is	  het,	  op	  zichzelf	  genomen,	  
dood.	  

!  18	  	  Maar,	  zal	  iemand	  zeggen:	  Gij	  hebt	  geloof	  en	  ik	  heb	  
werken.	  Toon	  mij	  dan	  uw	  geloof	  zonder	  de	  werken,	  
en	  ik	  zal	  u	  mijn	  geloof	  tonen	  uit	  mijn	  werken.	  

Levend	  Geloof	  



Vers	  voor	  vers…	  
!  19	  	  Gij	  gelooft,	  dat	  God	  een	  is?	  Daaraan	  doet	  gij	  wel,	  
maar	  dat	  geloven	  de	  boze	  geesten	  ook	  en	  zij	  sidderen.	  

!  20	  	  Wilt	  gij	  weten,	  gij	  dwaze	  mens,	  dat	  het	  geloof	  
zonder	  de	  werken	  niets	  uitwerkt?	  
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2	  aansprekende	  voorbeelden	  
!  21	  	  Is	  onze	  vader	  Abraham	  niet	  uit	  werken	  
gerechtvaardigd,	  toen	  hij	  zijn	  zoon	  Isaak	  op	  het	  altaar	  
legde?	  

!  22	  	  Daaruit	  kunt	  gij	  zien,	  dat	  zijn	  geloof	  samenwerkte	  met	  
zijn	  werken,	  en	  dat	  dit	  geloof	  pas	  volkomen	  werd	  uit	  de	  
werken;	  

!  23	  	  en	  het	  schriftwoord	  werd	  vervuld,	  dat	  zegt:	  Abraham	  
geloofde	  God	  en	  het	  werd	  hem	  tot	  gerechtigheid	  
gerekend,	  en	  hij	  werd	  een	  vriend	  van	  God	  genoemd.	  

!  24	  	  Gij	  ziet,	  dat	  een	  mens	  gerechtvaardigd	  wordt	  uit	  
werken	  en	  niet	  slechts	  uit	  geloof.	  
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Het	  2e	  voorbeeld	  
!  25	  	  En	  is	  niet	  evenzo	  Rachab,	  de	  hoer,	  uit	  werken	  
gerechtvaardigd,	  toen	  zij	  de	  boodschappers	  in	  huis	  
nam	  en	  langs	  een	  andere	  weg	  liet	  heengaan?	  

!  26	  	  Want	  gelijk	  het	  lichaam	  zonder	  geest	  dood	  is,	  zo	  is	  
ook	  het	  geloof	  zonder	  werken	  dood.	  
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