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HOOFDSTUK 1. 
 
2  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, 
3  want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. 

 
Ongelooflijk, de apostel spreekt hier tot christenen, welke allerlei verdrukking en verdriet 
kenden door hun geloof. Aan problemen en moeilijkheden  hangt er helemaal geen 
vreugde aan vast! 
Hij leert hier welke visie de christenen moeten hebben tegenover al dit leed. Hij wil het 
zielenleven hervormen. Ongelovigen kijken helemaal anders daartegenover, en zoeken 
oplossingen in medicatie, therapie, religie of drugs, het lokmiddel voor de dood!  Een 
christen zoekt troost in het Woord. 

 
JERAMIA 17 

7 Gezegend is de man die op de Here 
vertrouwt, wiens betrouwen de Here is; 8  hij 
toch zal zijn als een boom, aan het water 
geplant, die zijn wortels tot aan een beek ( 
water, Gods woord) uitslaat, en het niet merkt, 
als er hitte (beeld van moeilijkheden) komt, 
maar welks loof groen blijft, die in een jaar van 
droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht 
te dragen. 9.Arglistig is het hart boven alles, 
ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? 

 
 
God test voortdurend ons geloof, daardoor maakt Hij 
een diepgrondige wijziging in ons karakter. Telkens gaan 
wij naar het water, de bijbel, daar is echte troost te 

vinden. Dit zijn onze wortels die het water opnemen. 
Een christen buigt zijn verdriet om in vreugde, door te vertrouwen op de beloften van de 
Heer. 
Een ongelovige wordt opstandig tegen God. Zijn waterbronnen zijn niet zuiver, ze zijn 
menselijk. Zijn denken zondig of doelmissend. Allerlei therapieën helpen hem niet. 
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GGGoooddd   ttteeesssttt………………...   

1 Petr.1 
6 ¶ Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door 
allerlei verzoekingen bedroefd, 
7  opdat de echtheid van uw geloof, kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur 
beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijke te zijn bij de openbaring van Jezus 
Christus. 
 
Testen is controleren of iets standhoudt en beantwoord aan het verlangen. 
 

4  Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt 
en in niets te kort schiet. 
5  Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan 
allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden. 

 
De apostel spreekt hier over een rijpingsproces of een groeiproces in 
het leven van een christen. Ouder worden mag geen afzwakking zijn! 
Het doel is in niets tekort schieten. Hij toont ook dat het gaat om 
levenswijsheid. Wie weet dat hij faalt, kan bidden om deze soort van 
wijsheid. Onze Vader in de hemel zal helpen! Het gaat dus niet om 
menselijke of wereldse wijsheid, wel de christelijke levenswijsheid! 
Wel kunnen wij daaronder “inzicht” begrijpen. Inzicht in de bijbel en 
het begrijpen. De bijbel moeten wij biddend lezen! 
Het gaat er niet om alles te begrijpen, maar wat begrepen is te doen! 
 

6  Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt 
op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.7  Want zulk een 
mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen, 
8  innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op al zijn wegen. 

 
Wij moeten vertrouwen op Gods Woord, en aan dat woord niet twijfelen. 
Wat is dan de twijfel?  “ Ik moet geloven” anders krijg ik nooit van God wat ik vraag. Is het 
dat? Neen !  Wij liggen nog altijd onder gevolgen van de zondeval, en hebben alle 

rechtstreeks contact met God verloren.  
Bij een onverhoord gebed, zou men vlug kunnen zeggen : “ Hij / zij had geen 
geloof” dit is een dwaling die velen ontmoedigd. 
Jacobus  wil hier bemoedigen, het bidden niet te stoppen door de 
aanvechtingen die er kunnen komen door twijfel, angsten, wanhopige en 
benauwde gedachten. De satan wilde dat het gebed onder de christenen 
stopte door ontmoediging! 
Wie zegt dat hij een bepaalde zonde nooit zal kunnen nalaten, 
Is eigenlijk iemand die dat NIET WIL !  
Zo iemand  zegt: ik zal weer falen, en hij neemt ONZEKERE beslissingen. 

 

12  Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, 
zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. 

 
Jacobus  bemoedigt de christenen, gedreven door de H.Geest spreekt hij hier over een  
“ kroon des levens”! 
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Deze kroon belooft hij niet, maar God. Kleine kinderen worden soms wel iets beloofd als 
ze hun best deden, maar nu gaat het om Gods kinderen 
Die een koningschap worden beloofd.  
Wij dragen ons kruis tijdelijk, maar onze kroon zal voor eeuwig zijn! 
 
 

13 Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want 
God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in 
verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en 
verlokking zijner eigen begeerte. 

 
Jacobus waarschuwt voor zelfbedrog! 

Velen zeggen dat God het allemaal toelaat, dat ze zondigden! 
Wij horen nog wel eens de vraag : Waarom laat God het allemaal toe? 
Wanneer wij naar de natuur zien, en horen over de klimaatveranderingen welke rampen 
veroorzaken, dan gaat het wijsvingertje of de vuist naar de hemel wijzen! Doch de mens is 
de oorzaak, door zijn eigen begeerte, zijn zondig denken met alle gevolgen vandien. 
Als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort schrijft Jacobus. 
 

19 Weet dit wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam 
om te spreken, langzaam tot toorn; 
20 want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. 

 
Hieraan zou iedere christen moeten  worden herkend. Het is een christelijk levensprincipe. 
Bij oudere gezonde christenen kan men dit opmerken, controleren wij onszelf wel genoeg. 
Jacobus toont aan dat een mens precies anders is ingesteld, nl. luistert traag of niet. Is 
altijd veel te vlug met zijn tong, en komt rap kwaad, de gelovige probeert hier verandering 
in te brengen! 
 

22  En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. 
23  Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, 
waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; 
24 want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond  
vergeten, hoe hij er uitzag. 

 
Wij leven in een tijd van allerlei dwalingen en valse leringen, doch hier vinden wij een 
belangrijke misleiding: onszelf misleiden door geen gevolg te geven aan wat wij hebben 
begrepen uit de bijbel. 
Wij hebben reeds zoveel geleerd uit de bijbel door boodschappen en bijbelstudies, doch ik 
stel mij soms de vraag: vanwaar komt al die onenigheid onder de christenen? 
 
26  Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar 
zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. 
27  Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en 
weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. 

Wij kunnen zoveel van het evangelie afbreken door wat wij zeggen. Jacobus maakt 
duidelijk dat, wanneer wij niet gecontroleerd leren spreken, wij opnieuw onszelf misleiden. 
God dienen heeft dan geen enkele zin. 
Lasteren en liegen of kwaadspreken mag niet gevonden worden onder christenen.  
Bijzonder moeten wij opletten wanneer wij met wereldse mensen spreken, 
Alleen al te luisteren naar laster, is een besmetting. 
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HOOFDSTUK 2 

  
VVEERRSS  11  ––  44      AAAANNZZIIEENN  DDEESS  PPEERRSSOOOONNSS..  
 
De apostel haalt hier een fundamenteel christelijk principe aan, waarbij iedereen welke 
Christus toebehoort, zich niet zal inlaten met wereldse levensprincipes of streefdoelen. 
In de engelse vertaling : don’t show favoritism! 
Deze vertaling laat ons nog beter begrijpen waar het om gaat, namelijk, dat wij als 
christenen geen keuzes maken, welke broeder of zuster u verkiest boven de anderen. Wij 
moeten ook niet de ene evangelist of prediker boven de andere stellen, dus geen 
favorieten. 
Wie met deze levenstijl in de gemeente actief is, kan de werking van het lichaam des 
Heren benadelen. 
Jacobus geeft daarbij een voorbeeld, waarbij geen onderscheid mag worden gemaakt 
tussen de rijke en de arme in de gemeente van Christus. De ganse gemeente is hier 
verantwoordelijk voor! 
 

VVEERRSS  55  ––  1100    NNAAAASSTTEENNLLIIEEFFDDEE  OOFF  RRIIJJKKDDOOMM..  
 

Jacobus laat zien hoe God denkt over rijk en arm.  De 
rijken hebben andere principes. Ze vertrouwen op hun 
aardse zekerheden, hun bezit, hun geld, hun macht. Ze 
hebben andere doeleinden. 
Om deze dingen te bekomen, behandelen ze de armen 
smadelijk, betalen ze slecht, onderdrukken ze de 
mensen, lieten destijds kinderen werken, denk maar aan 
de slavernij.  
Anders gezegd ze buiten hun naasten uit!  Ze oefenen 
schandelijke praktijken, door hun invloed op rechtbanken 
enz.   

Slechts veranderen zij bij bekering, wanneer zij ontdekken dat Gods belofte duurzamer is : 
eeuwig leven ! 
En dat is er ! Doch velen willen eerst zien en dan geloven. 
 
Psalm 119: 162  Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. 

 
God spreekt over een rijkdom in het geloof. Dit is een belofte van God aan allen die Hem 
liefhebben. Het ontdekken van de bijbel, Gods Woord brengt een grote vreugde en 
blijdschap. Het is wel een andere rijkdom, een geestelijke rijkdom, doch deze zal blijven 
ook na de dood! 
Velen daarentegen moeten hun rijkdom en bezit verlaten en nalaten, of verliezen het. 
Kinderen moeten begrijpen dat het allemaal, zo vergankelijk is. 
 

VVEERRSS  1100  ––  1133    DDEE  WWEETT  DDEERR  VVRRIIJJHHEEIIDD..  
De apostel maakt de gelovigen duidelijk dat, wie op één punt zondigt, schuldig is 
tegenover God en de ganse wet.  
Wij leven nu onder de wet van genade en barmhartigheid. Wie hier niet barmhartig is, zal 
ook een onbarmhartig oordeel ontvangen. Wij zijn vrijgemaakt van de wet van zonde en 
dood. Vrijgesteld en vrijgemaakt.  
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RRoommeeiinneenn  88  !!  

  11  ZZoo  iiss  eerr  ddaann  nnuu  ggeeeenn  vveerroooorrddeelliinngg  vvoooorr  hheenn,,  ddiiee  iinn  CChhrriissttuuss  JJeezzuuss  zziijjnn..  

22  WWaanntt  ddee  wweett  vvaann  ddee  GGeeeesstt  ddeess  lleevveennss  hheeeefftt  uu  iinn  CChhrriissttuuss  JJeezzuuss  

vvrriijjggeemmaaaakktt,,  vvaann  ddee  wweett  ddeerr  zzoonnddee  eenn  ddeess  ddooooddss..  
 
Momenteel gaan de rijken over lijken, onbarmhartig dankt men mensen af, verachtert het 
sociaal leven enz. Onbarmhartig tegenover zieken, ouderen, wie niet kan betalen, mag 
sterven!  Geen geld ,geen leven! 
 

Lukas 6:36  Weest barmhartig, gelijk uw Vader 

barmhartig is. 
 

VVEERRSS  1144  ––  2266    GGEELLOOOOFF  ZZOONNDDEERR  WWEERRKKEENN  IISS  DDOOOODD  !!  
 
Vooreerst willen wij de zogenaamde tegenspraak, welke er 
bestaat over het behouden zijn door geloof en niet behouden 
zijn door werken uit geloof. Het lijkt mij heel duidelijk, dat een 
mens eerst tot geloof moeten komen, om behouden te worden.  
 
Eerst moet de mens de Geest ontvangen, om uit echt geloof 
daden te stellen die in overeenstemming zijn met de H.Geest. 
Deze daden zijn een uiting van de “agape” liefde. Alles wat wij 
doen uit liefde tot Jezus.  

Werken welke niet voortspruiten uit de H. Geest, zijn dode werken. Zo kunnen 
godsdienstige mensen dingen doen welke christelijk lijken, maar niet zijn uit geloof!  
Geloven zonder werken, doen de boze geesten ook!  Een inactief of liefdeloos geloof is 
niets meer dan een religieus leven. De satan doet zich voor als een engel des lichts, kan 
goede werken doen, maar ze zijn niet geboren uit de H.Geest. Er zijn misleidende 
bijbedoelingen. 
Zo kun je een grote gift doen voor een actie van kanker en dergelijke, doch de bijbedoeling 
is : aftrek van belastingen en reklame op TV bv.! 
 
Vers 20. 
Door dit vers schreef Luther dat deze brief, “een brief van stro” was! 
Luther haalde aan dat het was: “ behouden door geloof” en niet door werken der wet! ( 
Paulus a.d Romeinen). Deze werken der wet waren niet dezelfde werken welke Jacobus 
bedoelde. Paulus had het over de tempelrituelen, besnijding enz. 
Wij kunnen ons best richten tot de woorden van Jezus : 

 
MMaatttthh..55::  1166    LLaaaatt  zzoo  uuww  lliicchhtt  sscchhiijjnneenn  vvoooorr  ddee  mmeennsseenn,,  ooppddaatt  zziijj  uuww  ggooeeddee  wweerrkkeenn  zziieenn  eenn  

uuww  VVaaddeerr,,  ddiiee  iinn  ddee  hheemmeelleenn  iiss,,  vveerrhheeeerrlliijjkkeenn..  
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Vers 26 
Wij luisteren even naar de woorden van Johannes de doper : 
 
Matth.3 
7 Toen hij nu zag, dat vele van de Farizeeën en Sadduceeën tot de doop kwamen, zeide hij 
tot hen: Adderengebroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toorn te 
ontgaan?8  Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; 
9 en beeldt u niet in, dat gij bij uzelf kunt zeggen: Wij hebben Abraham tot vader, want ik 

zeg u, dat God bij machte is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. 

 
De Farizeeën dachten behouden te zijn omdat ze 
Abraham tot vader hadden.  Ze dachten dat alle beloften 
hen automatisch zouden ten deel vallen! Wat een 
vergissing. Ook vandaag nog hoor je zeggen : “ik ben 
christen” mijn ouders zijn het!  
Zo is het ook met christenen vandaag, die niets hebben 
gedaan waaruit hun geloof blijkt. Men moet handelen naar 
de woorden die men gelooft. 
   
 

 

HOOFDSTUK 3 
 
VVVEEERRRSSS   111            BBBEEETTTEEERRR   WWWEEETTTEEENNN,,,   BBBEEESSSTTT   WWWEEETTTEEENNN   

 
1  Niet iedereen moet leraar willen zijn, mijn broeders 
en zusters. Besef dat ons, leraren, een strenger 
oordeel te wachten staat. 
 
Dit is de nieuwe vertaling, welke meer klaarheid geeft. 
Jacobus wil hier wel wijzen naar christenen die uitleg 
willen geven, maar niet de gave hebben. Al vlug wil de 
ene het beter weten dan de andere. 
De apostel wijst erop dat leraars een strenger oordeel 
zullen krijgen. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij 
oudsten.  
Stel dat ik leer : Abortus kan, Euthanasie volgens de 
huidige Belgische wetgeving kan enz, dan kan d Here mij 
wijzen op medeplichtigheid, indien zoiets in de gemeente 
zou voorkomen! 

 
VVVEEERRRSSS   222      ---      555      WWWIIIEEE   ZZZOOONNNDDDIIIGGGTTT   NNNIIIEEETTT   MMMEEETTT   DDDEEE   TTTOOONNNGGG   ???   

“““WWWiiijjj   ssstttrrruuuiiikkkeeellleeennn   aaalllllleeennn”””    
Dit wijst erop dat er ook geen volmaakte leraars zijn onder de christenen.  
Jacobus toont duidelijk aan dat dit wel belangrijk is. Christenen moeten bijzonder letten op 
wij zeggen, uitleggen, in het omgaan met elkander, tegenover de ongelovigen enz. 
Spreken kan grote gevolgen hebben. Wij moeten eerst denken en dan spreken. 
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2 Timotheus 3:2  want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel,,,   

kkkwwwaaaaaadddsssppprrreeekkkeeerrrsss, ( zie vers 5 ) aan hun ouders ongehoorzaam, 
ondankbaar, onheilig, 
 Jacobus haalt het voorbeeld van het paard en de schepen . 
Hoe sterk ze ook zijn ze kunnen onder controle gebracht 
worden, en in de goede richting worden gestuurd. 
Ons hart en onze emoties kunnen krachtig zijn, en onze 
tong brengt het uit, doch 
Het moet onder controle gehouden worden. Het kan 
geleerd worden. 
 

EEEeeennn   pppsssaaalllmmm      (((333999---222)))   IIIkkk   hhhaaaddd   gggeeedddaaaccchhhttt:::   iiikkk   wwwiiilll   mmmiiijjjnnn   wwweeegggeeennn   bbbeeewwwaaarrreeennn,,,   ooopppdddaaattt   iiikkk   nnniiieeettt   

zzzooonnndddiiigggeee   mmmeeettt   mmmiiijjjnnn   tttooonnnggg;;;   iiikkk   wwwiiilll   mmmiiijjjnnn   mmmooonnnddd   mmmeeettt   eeeeeennn   mmmuuuiiilllbbbaaannnddd   bbbeeedddwwwiiinnngggeeennn,,,   zzzooolllaaannnggg   

dddeee   gggoooddddddeeelllooozzzeee   vvvoooooorrr   mmmiiijjj   ssstttaaaaaattt...  
 
 

EEN CHRISTELIJKE TONG. 
 
SPREUKEN 12 
 
18 Er zijn er, wier gepraat werkt als dolksteken, maar de tong der wijzen brengt 
genezing aan. 
 
De tong van een christen mag niet kwetsend zijn voor zijn naaste, woorden 
kunnen zware verwondingen aanbrengen, dodelijk zijn, iemand depressief 
maken met allerlei gevolgen. 
Precies het omgekeerde moet er gebeuren, namelijk een troost, troostende en 
bemoedigende woorden. In verdrukking of spot beter te zwijgen. 
 
VERS  6 – 12  DE TONG IS EEN VUUR 
 
 

Spreken kan  vernietigend werken, men kan iemand in een kwalijk 
daglicht stellen, dat hij schade ondervindt, bijzonder als hij bv. handel 
drijft.  Wie kwaad spreekt kan de waardigheid van een persoon 
besmetten. De tong kan in dienst komen van demonische machten, 
en kan een ganse gemeente veel schade aanrichten.  

Vanaf de geboorte tot aan de bekering, wordt de tong in 
vlam gezet door de hel! 
Het is dan beter te begrijpen dat geen mens de tong 

kan bedwingen. Christenen met de beste inspanningen struikelen. De oude 
mens steekt de kop op.Het kwaad zit reeds in het bloed, als het gif van 
de vurige slangen in de woestijn,Waarna de koperen slang werd 
opgericht, om er niet van te sterven, voor wie dit futuristisch beeld van 
de Here vertrouwde.  
Jacobus wijst erop dat het bij de christenen anders zou moeten zijn. Hij 

verwijst naar wat de christelijke tong voortbrengt. 
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Vers 11 en 12  wijzen naar de diepgrondige verandering van het hart van de mens Ofwel 

bitter of zoet doch niet allebei! Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. 
Zegening of vervloeking, met dezelfde tong loven wij de Here. 
 
VERS 13 – 18  WIE IS WIJS EN VERSTANDIG ONDER U? 
 
 

Dit is iemand die zijn geestelijke kennis  
KAN omzetten in zijn dagelijks leven. Dit is iemand die uit geloof leeft! 
 
Jacobus1 
25  Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als 
een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen. 
  
Wij moeten begrijpen dat mensen slechts echt geluk kunnen ervaren, wanneer zij deze 
levensweg gaan volgen.  Wij zouden durven zeggen, de welvaart en werelds genot kan de 
grootste dief van het menselijk geluk zijn. Vers 14 toont dat jaloerse mensen zelfzuchtige 
mensen zijn. Ze zijn ongelukkig, wie steeds moet kijken naar zijn buur die als koning leeft, 
en zich daar moet aan ergeren. Is bezielt met aardse wijsheid. 
 

DE GEESTELIJKE WIJSHEID 
 
De wijsheid van “boven”  is gekenmerkt door volgende punten : Rein, vreedzaam, 
vriendelijk, gezeglijk, ontfermend, brengt goede vruchten voort, onpartijdig en ongeveinsd;  

  

Onder rrreeeiiinnn   eeennn   vvvrrreeeeeedddzzzaaaaaammm begrijpen we het volgende : Een rein 

geweten hebben. Een uitlegger verwonderde mij toen hij schreef : 
bv:  Niet op kosten van een ander willen leven. In reinheid en in 
vrede met anderen leven.   

  
Mattheus 5:8  Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.  

  

Vriendelijkheid : De Statenvertaling vertaald met “““bbbeeesssccchhheeeiiidddeeennn”, welke beter is.  Van 

Daele zegt: geen te hoge gedachten van zichzelf hebben!    

  

GGGeeezzzeeeggggggeeellliiijjjkkk   ::: Zich iets laten zeggen, leergierigheid, zich laten 
overtuigen door Gods woorden.  

  
OOOnnntttfffeeerrrmmmiiinnnggg::: Medelijden en medelevend met iemand in de omgang 
is wijsheid van boven.  
Deze wijsheid bbbrrreeennngggttt   vvvrrruuuccchhhttteeennn voort, met deze wijsheid kunnen 
anderen tot geloof en inzicht van de waarheid komen!  
NNNiiieeettt   pppaaarrrtttiiijjjdddiiiggg oordelende : In de gemeente, en wie behoort tot de 
gemeente mag geen favorieten hebben, dit kwam reeds voor.  
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OOOnnngggeeevvveeeiiinnnsssddd : Geestelijke wijsheid komt uit het hart, en mag niet 
gemaakt zijn, er dienst gestreden te worden tegen ons eigen 
inzicht, om wat dat de Here wil te doen.  
  

111   KKKooonnniiinnngggeeennn   333      :::      WWWaaattt   eeeeeennn   ppprrraaaccchhhtttiiiggg   gggeeebbbeeeddd   vvvaaannn   SSSaaalllooommmooo   

  
11  En God zeide tot hem: Omdat gij dit gevraagd hebt, en voor u geen lang 

leven hebt gevraagd, en geen rijkdom, en ook niet gevraagd hebt 
het leven uwer vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om 
een rechtszaak te kunnen horen,  

1122  zie, Ik doe naar uw woord; ziel,  
IIIkkk   gggeeeeeefff   uuu   eeeeeennn   wwwiiijjjsss   eeennn   vvveeerrrssstttaaannndddiiiggg   hhhaaarrrttt,,,zodat uws gelijke voor u niet 

geweest is, noch na u zal opstaan.  
 

HOOFDSTUK 4 
 

WAARUIT KOMT BIJ U STRIJDEN EN  VVEECCHHTTEENN  VVOOOORRTT?? 
 
Vele mensen stellen zich ook wel eens die vraag op 
hun wijze.  Ze zeggen: 
Waarom laat God het toe?  Van ruzie tot oorlog en 
terrorisme, met vele slachtoffers, met veel verdriet. 
Dagelijks zien wij dit onder ogen! 
Ook onder de christenen is er voldoende strijd. 
Jacobus maakt duidelijk dat dit bij christenen niet meer 
past en bestreden dient te worden. Hij verklaart hoe dit 

komt, wat de oorzaken zijn van zulk gedrag of gezindheid. 
 

HHAARRTTSSTTOOCCHHTTEENN  ::  OOOORRZZAAAAKK  VVAANN  AALLLLEE  EELLLLEENNDDEE!!  
 
Inderdaad, de menselijke hartenwensen en verlangens ontwikkelen een jacht naar grotere 
verdiensten, meer winsten, meer geld, luxueus leven en aanzien. 
De weg die bewandeld wordt is een weg van wereldse strijd. Een begeren zonder einde of 
voldoening. 
Jacobus spreekt hier tot jonge christenen welke leren, om Jezus te gaan volgen. De 
wereldse wortels zijn nog niet uitgetrokken. Het begeren toont bij hen nog dat ze over 
lijken zouden gaan om hun doel te bereiken. Tevergeefs zegt de apostel! 
 
Het bidden is nog teveel met wereldse gedachten en begeerten gekleurd. Bidden moet zijn 
naar Gods wil, niet naar onze eigen wil. Niet zo eenvoudig, want er is een andere 
gezindheid voor nodig, en daar gaat de nodige tijd over. 
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VVRRIIEENNDDSSCCHHAAPP  MMEETT  DDEE  WWEERREELLDD..  
 
Hier schuilt een enorm gevaar. Het is de brede weg, de weg die als kind werd aangeleerd 
op school en thuis. Een economische en materialistische weg. Alles moet nu opbrengen, 
zelfs zieken en gekwetsten!  
Christenen worden beïnvloed door de H.Geest om hun denkpatroon te wijzigingen. Zie 
vers 5. De H.Geest wil volledig en altijd over ons kunnen beschikken. Wij krijgen kracht om 
de begeerten en wereldse gedachten te onderdrukken, kwalijke verlangens te 
overmeesteren. Die kracht komt er wanneer wij in nederigheid op de knieën gaan en 
bidden. Geven wij toe, dan komt dit uit hoogmoed. (V.6-7).  

 
NADERT TOT GOD, en HIJ ZAL TOT U NADEREN.  

 
Stappen zetten in de richting van Gods woorden, doet ook God toenadering zoeken tot 
ons, Hij belooft het hier! De eerste stappen dienen NU wel te komen van de mens zelf! Wij 
moeten dit uitleggen!  Gods machtige hand zal nooit een hand van zijn aangenomen kind 
terughouden!   
In het reinigen van de handen, en hart begrijpen wij, ons denken en handelen : het 
leerproces.  
De apostel doet een oproep naar de dubbelhartige christenen, zij die van de wereld en van 
God willen genieten.  

 

KKWWAAAADDSSPPRREEKKEERRIIJJ..  
 
Kwaad spreken van iemand, is als een brandstichter, een vuur maken en weglopen. Het is 
een poging om het liefdesvuur te blussen in een gemeente.  

 
222000      AAAlllsss   eeerrr   gggeeeeeennn   hhhooouuuttt   iiisss,,,   dddoooooofffttt   hhheeettt   vvvuuuuuurrr;;;   wwwaaaaaarrr   gggeeeeeennn   lllaaasssttteeerrraaaaaarrr   iiisss,,,   kkkooommmttt   dddeee   

tttwwwiiisssttt   tttooottt   rrruuusssttt...   SSSppprrreeeuuukkkeeennn   222666   

 
De schade kan enorm zijn, doch de Here ziet en hoort alles, en grijpt in als dat nodig is. 
Kwaadspreken kan een ziekte tot gevolg hebben. 

 
Hieronder een voorbeeld uit 

 
Num.12  : Myriam. 

8  Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, 
maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet 
ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? 
9  Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen en Hij ging heen.10 
Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie,  

  

MMiirrjjaamm  wwaass  mmeellaaaattss  aallss  ssnneeeeuuww;;  ttooeenn  AAaarroonn  zziicchh  ttoott  

MMiirrjjaamm  oommwweennddddee,,  zziieeddaaaarr  eeeenn  mmeellaaaattssee!!  
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11  Toen zeide Aaron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de zonde niet toe die wij in 
onze dwaasheid begaan hebben. 
 

8 Tot hem spreek Ik van mond tot mond, Niet in visioenen en raadsels: Hij aanschouwt 
Jahweh in eigen persoon! Waarom vreest ge dan niet,  

999      

MMMiiijjjnnn   dddiiieeennnaaaaaarrr   MMMooossseeesss   vvveeerrrwwwiiijjjttteeennn   ttteee   dddoooeeennn???   

9 Ziedend van gramschap ging Jahweh heen. ( Canisius ) 

 

GGRROOOOTTSSPPRRAAAAKK  
 
Vers 13/17 
 
Zaken doen, reizen maken, plannen maken, dat kan een mens allemaal doen. Doch als 
die plannen doorgaan, ligt niet in de macht van een mens! De mens kent zijn levenslot 
niet, hij kent zijn toekomst niet.  
 

PPPrrreeedddiiikkkeeerrr   222:::222444      DDDeee   mmmeeennnsss   hhheeeeeefffttt   hhheeettt   nnniiieeettt   iiinnn   zzziii jjjnnn   mmmaaaccchhhttt   ooommm   ttteee   eeettteeennn   eeennn   ttteee   dddrrriiinnnkkkeeennn   eeennn   zzziiiccchhh   ttteee   

gggoooeeeddd   ttteee   dddoooeeennn   bbbiii jjj    zzziii jjjnnn   zzzwwwoooeeegggeeennn;;;   dddiiittt   hhheeebbb   iiikkk   wwweeelll   ooonnntttwwwaaaaaarrrddd,,,   dddaaattt   hhheeettt   vvvaaannn   dddeee   hhhaaannnddd   GGGooodddsss   kkkooommmttt...   

 
Maar hier wil Jacobus de christenen iets leren wat betekent, afhankelijk te zijn van een 

levende God, de schepper van de mens. 
Een mens kan helemaal niets zonder zijn schepper. Het bewustzijn dat ons leven in Zijn 
handen ligt, is een  denken dat voortspruit uit nederigheid.  

 
IIINNNDDDIIIEEENNN   DDDEEE   HHHEEERRREEE   WWWIIILLL!!!   

 
Wie dit heeft begrepen geeft erkenning dat God zijn Leidsman is geworden voor zijn leven 
hier op aarde. Dit is God eren, wie zegt : indien de Here wil! 
Dit is gekend onder het Vlaamse volk onder : “ Als het God belieft” 

 
111777   WWWiiieee   gggoooeeeddd   kkkaaannn   dddoooeeennn,,,   mmmaaaaaarrr   hhheeettt   nnnaaalllaaaaaattt,,,   mmmaaaaaakkkttt   zzziiiccchhh   ddduuusss   aaaaaannn   zzzooonnndddeee   sssccchhhuuullldddiiiggg...   

   
DDDiiittt   vvveeerrrsss   iiisss   vvveeerrrbbbooonnndddeeennn   mmmeeettt   hhheeettt   vvvooolllgggeeennndddeee   vvveeerrrsss   111888...   WWWaaannnnnneeeeeerrr   iiieeemmmaaannnddd   iiinnn   ssstttaaaaaattt   iiisss   gggoooeeeddd   ttteee   dddoooeeennn,,,   

ttteee   hhheeelllpppeeennn   eeennn   hhheeettt   nnniiieeettt   dddoooeeettt,,,   hhheeettt   iiisss   hhheeemmm   tttooottt   zzzooonnndddeee!!!   

WWWeeelllnnnuuu,,,   gggiii jjj    rrriii jjjkkkeeennn………………...IIIeeedddeeerrreeeeeennn   mmmoooeeettt   wwweeellldddoooeeennn   nnnaaaaaarrr   zzziii jjjnnn   vvveeerrrmmmooogggeeennn...   

 

HOOFDSTUK 5 
 
VERS 1- 6   GOD SPREEKT TOT DE RIJKEN. 
 

Jacobus schreef in vorig hoofdstuk over kwaadspreken en de 
grootspraak van sommige christenen in het algemeen. Nu spreekt hij 
duidelijk gericht tot de rijken.  
Je kunt je afvragen, mag niemand dan rijk worden of zijn?  Is dit 
zonde? 
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Wat de apostel hier wil duidelijk maken, is dat wanneer mensen tot geloof zijn gekomen, 
zij zich dan ook bekeren van hun zondige wandel en handel.  
In de gemeente is iedereen voor God gelijk. Maar Jacobus legt in Gods naam de vinger op 
de wonde, namelijk de manier waarop men rijk wordt, op het zweet van zijn medemens en 
door onrechtvaardige praktijken. 
Deze mensen geloofden in Jezus, maar hadden hun oude manier van leven was helemaal 
nog niet veranderd, de eerste christenen waren trouwens joden. Hun denken diende 
verandert te worden.  

Ook de profeten hadden ook de rijken reeds gewaarschuwd. 
 

WWeeee  hhuunn  ddiiee  hhuuiiss  aaaann  hhuuiiss  vvooeeggeenn,,  aakkkkeerr  aaaann  aakkkkeerr  
ttrreekkkkeenn,,  ttoottddaatt  eerr  ggeeeenn  ppllaaaattss  mmeeeerr  iiss,,  eenn  ggiijj  aalllleeeenn  

ddee  ggeezzeetteenn  lliieeddeenn  zziijjtt  iinn  hheett  llaanndd..JJeess..55::88  

  
Ook Jezus verweet de rijken dat ze de huizen van de weduwen opaten!  
Jacobus maakt voor hen een toekomstbeeld. Dat toekomstbeeld toont aan dat hun 
opgebouwde en gestolen rijkdom een bewijs zullen vormen voor hun oordeel. Zowel hun 
klederen als hun geld zal voor hen waardeloos worden.  
 
Het klagen van de arbeiders over hun loon, hun omstandigheden, heeft God gehoord. De 
naam van God is hier opgeschreven als de HERE SEBAOTH. Dit wil zeggen : Here der 
legerscharen.  Dit is wanneer de Here zal optrekken ten strijde tegen de kapitalistische 
wereld. Er zullen inderdaad geen verzachtende omstandigheden in acht worden genomen. 
Daartegenover hebben de christenen een geestelijke rijkdom die niet zal vergaan.  

Alles wat je doet uit liefde voor Jezus, zal blijven bestaan! 
 

111999   VVVeeerrrzzzaaammmeeelllttt   uuu   gggeeeeeennn   sssccchhhaaatttttteeennn   oooppp   aaaaaarrrdddeee,,,    wwwaaaaaarrr   mmmooottt   eeennnrrroooeeesssttt   zzzeee   ooonnntttoooooonnnbbbaaaaaarrr   mmmaaaaaakkkttt   eeennn   wwwaaaaaarrr   

dddiiieeevvveeennn   iiinnnbbbrrreeekkkeeennneeennn   sssttteeellleeennn;;;   222000   mmmaaaaaarrr   vvveeerrrzzzaaammmeeelllttt   uuu   sssccchhhaaatttttteeennn   iiinnn   dddeee   hhheeemmmeeelll ,,,   wwwaaaaaarrr   nnnoooccchhh   

mmmooottt   nnnoooccchhh   rrroooeeesssttt   zzzeee   ooonnntttoooooonnnbbbaaaaaarrr   mmmaaaaaakkkttt   eeennn   wwwaaaaaarrr   gggeeeeeennn   dddiiieeevvveeennn   iiinnnbbbrrreeekkkeeennn   ooofff   sssttteeellleeennn...   

222111   WWWaaannnttt,,,   wwwaaaaaarrr   uuuwww   sssccchhhaaattt   iiisss,,,   dddaaaaaarrr   zzzaaalll   ooooookkk   uuuwww   hhhaaarrrttt   zzziiijjjnnn...   

MMM   aaa   ttt   ttt   hhh   eee   üüü   sss   666   

  
Het laatste vers toont duidelijk aan of iemand wel wedergeboren is of niet. Het hart is het 
beeld van het diepste menselijk denken. En wat de mens het belangrijkste vindt in zijn 
leven daar spreekt hij van en leeft hij daar naartoe! 
 
VERS 7 – 11  JACOBUS TROOST MET DE KOMST DES HEREN 
 

Geduld tot de komst des Heren!  Dit is de christelijke 
ondertoon. Iedere christen kent deze hoop. Wij kunnen 
kijken naar de tekenen van de eindtijd, doch dag en uur 
kennen wij niet. Ook de landman heeft geduld tot zijn 
vruchten rijp zijn. Tot de rijptijd voorbij is. (kairous) 
 
Niet zuchten tegenover elkander betekent, elkander niet 
ontmoedigen, maar bemoedigen. Elkander versterken. De 
rechter die voor de deur staat, zal rechtvaardig oordelen, 

de onrechtvaardigheid van deze wereld zal dan de grote verliezer zijn. 
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Jacobus haalt hier als bemoediging aan het geval van Job. Let erop hoe het allemaal heeft 
geëindigd 
 
 
VERS 12 – 20   KENMERKEN VAN EEN DAGELIJKS CHRISTELIJK LEVEN. 
 
Het was de gewoonte bij het volk wanneer men de waarheid wilde zeggen, ook te zweren, 
door iemand te aanroepen of dergelijke. Dit was een heidense praktijk. De apostel leert de 
mensen de waarheid te spreken, zonder te beloven de waarheid te spreken.  
Wie liegt komt onder het oordeel! 

 
In vers 13 
geeft de apostel levensrichtingen. Wie 
verdriet en leed heeft die moet bidden. Wij 
kunnen wel vaststellen dat bij verdriet, 
kommer en zorg het meest wordt gebeden. 
Men richt zich tot de Here. De ongelovige 
zoekt andere mogelijkheden. Wie blij is laat 
hij lofzingen. Stat.vert. psalmzingen. De 
manier hoe wij blijdschap uiten verandert 
wanneer iemand tot geloof komt.  
Wie ziek is onder u, roept de oudsten.  De 
apostel schrijft niet: bel direct dokter Lukas. 

 
Vandaag gebeurt dit wel bij ons. De oorzaak hiervoor is 
ook sociale wetgeving. Briefje voor het werk , 
uitkeringen enz. Doch toen was er geen ziekenkas. Niet 
iedereen kon een dokter betalen.  
Doch de apostel geeft deze regels in een adem.  

 
Ziek? 

Zalven in de naam des Heren!  Gelovig 
bidden en vergeven. 

 
Jacobus haalt wel Elia aan als voorbeeld van het gelovig gebed. Door de woorden “tot 
zich roepen” duidt erop dat de zieke zelf niet meer weg kan. Zijn ziekte is dus eerder aan 
de ernstige kant. Roept dus geen oudsten voor een verkoudheid.  

 
In vers 19  
doet hij een oproep om elkander te helpen niet van de waarheid af te dwalen. Wij kunnen 
gewoon al eens denken aan de punten en tips welke hij gaf in de vorige verzen. Bijzonder 
in onze dagen waarbij wij zien dat veel dwaling komt onder de vorm van de wereldkerk, 
om alle godsdiensten  te overkoepelen. Dit is afgoderij! 
 


