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  DE	BRIEF	VAN	JAKOBUS	
“Geloof zonder daden is dood” 
 

INLEIDING		
In september t/m november 2021 bestuderen we de brief van Jakobus in de prekenserie 
‘Dynamisch geloof’. De preken zijn altijd terug te beluisteren op ons YouTube kanaal: 

youtube.com/c/clcleeuwarden 

DE	BRIEF	VAN	JAKOBUS	
De	auteur	
Wie was Jakobus? Hier zijn verschillende gedachten over, aangezien we in het Nieuwe Testament 
zeven mannen tegen komen met de naam Jakobus. Er is een langgevestigde traditie die de brief 
toeschrijft aan Jakobus de broer van de Here Jezus. Er zijn diverse argumenten die hier duidelijk 
voor pleiten, maar er zijn ook andere redelijke overwegingen die dit in twijfel trekken.  

Jakobus, de broer van de Heer, die ongeveer in 62 als martelaar stierf, was lange tijd de leider van 
de Jeruzalemse moedergemeente. Al vanaf de eerste eeuw werd hij door de kerk als de schrijver 
van deze brief gezien. Zijn onderwijs sluit ook heel sterk aan bij het onderwijs van Jezus in de 
Bergrede. Veel deskundigen houden om onder andere deze reden nog steeds vast aan de 
kandidatuur van Jakobus, de broer van Jezus onze Heer, als het gaat om het auteurschap van de 
brief. 

De	lezers	
De brief is gericht aan de twaalf stammen, die in de verstrooiing zijn. Hier werden Joodse-
christenen mee bedoeld, die vooral na de dood van Stefanus in Handelingen 7 en 8, overal heen 
waren gevlucht (de diaspora). Ze hadden zich vooral in Syrië in het achterland van Antiochië 
gevestigd. Een groot aantal gelovigen waren rondreizende ondernemers. Er waren allerlei 
onderlinge misstanden en conflicten. Er was geloofsverslapping door moeilijkheden en 
vervolgingen.  

Een kleine groep verlangde in de geloofsgemeenschap naar zuivere godsdienst. Een aantal leraars 
of leiders verschilde onderling sterk van mening over de toepassing van de wet en een aantal 
ethische, sociale kwesties. Er dreigde daardoor een te grote aanpassing bij de ‘wereld’ van die tijd. 
Afgunst, verdeeldheid en verzoekingen. Vandaar dat Jakobus met zijn brief in deze dreigende crisis 
tussenbeide treedt. Hij roept op tot het beoefenen van zuivere en onbevlekte godsdienst. 

Het	literaire	genre	of	stijl	
Het is meer een leer- en vermaan -geschrift dan een brief (geen groeten en persoonlijke 
mededelingen). Jakobus was in de eerste plaats een prediker en pas in de tweede plaats een 
schrijver. Hij schrijft dynamisch met gebruik van veel voorbeelden en illustraties. Dr. Floor 
beschrijft het als volgt: “We hebben hier te doen met parenese die Joods is van karakter. Het genre 
lijkt wat op wat we kennen uit de Joodse wijsheidsliteratuur, zoals de Spreuken en Prediker of Job. 
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De brief heeft een sterk vermanend ethisch karakter (parenetisch). In de parenese, zoals dat heet, 
vinden we groepen van spreuken die min of meer los van elkaar staan. Daarom is er bijvoorbeeld in 
de Jakobusbrief geen voortgaande gedachtenlijn te ontdekken.” 

Jakobus maakt dus gebruik van bekende Joodse spreuken en vermaningen zonder de onderlinge 
samenhang duidelijk te maken. Die samenhang is er vaak alleen door een bepaald trefwoord (stam- 
en betekenis verwante woorden in dezelfde zin, zoals: ‘verheugd en vreugde’; ‘beproeving en 
verleiding’). 

De	opzet	van	de	brief	
Als oudste document van de christelijke kerk brengt deze brief ons heel dicht bij de bron van het 
christendom. De brief dateert waarschijnlijk kort voor 61 na Christus. We ontvangen heel veel 
informatie over de toestand van de vroege kerk. De problemen waarmee deze te worstelen had, 
vertonen veel overeenkomst met de problematiek van de kerk in het algemeen in onze tijd.  

Hij vermeldt een groot aantal conflictsituaties, zoals partijdigheid, de strijd om voorrang, het 
oordelen over de ander en kwaadsprekerij, vriendschap met de wereld en haar manier van denken, 
uitbuiting van en minachting naar sociaal geringe mensen toe. 

Hoeveel van deze conflictstof ligt er vandaag niet in en rondom allerlei kerk- en 
geloofsgemeenschappen opgehoopt? Dit maakt dat de thema’s uit deze brief voor ons vandaag de 
dag super relevant zijn!  

Jakobus wordt ook wel de ‘practicus’ van het Nieuwe Testament genoemd. Op nuchtere toon richt 
hij zich tot mensen die midden in het leven staan. Als je je soms afvraagt: hoe moet ik christen zijn? 
Dan is Jakobus jouw Bijbelboek! Het is een en al toepassing. 

Een	globaal	overzicht	van	Jakobus	
De brief heeft één overkoepelend motief: er wordt geschreven over relaties. Kijk maar naar het 
volgende overzicht: 

“Jakobus roept ons op om voor wezen en weduwen te zorgen (1:27); niet te discrimineren en onze 
omgang met mensen (2:1); hij benadrukt onze plicht tot naastenliefde en moedigt ons aan om met 
gevaar voor eigen leven ons in te zetten voor bedreigde medemensen (2:25); hij waarschuwt voor 
gevoelens die de onderlinge eenheid en solidariteit in gevaar brengen (3:14); en voor uitspraken 
die een medegelovige in onderuit halen en in diskrediet kunnen brengen (4:11); we moeten onze 
reacties onder controle houden en in lijden volhardend uitzien naar de wederkomst van Jezus (5:9); 
voor de zieken zorgen en voor elkaar bidden als er zonden zijn die opgeruimd moeten worden 
(5:16); en wie afdwalen van Christus tot inkeer brengen (5:19-20).” 

Toch is het eerste gedeelte van de Jakobusbrief sterk individueel gericht (1:2-25). Een groot 
contrast met de rest van de brief. Hij spreekt over een persoonlijk gebrek aan ‘wijsheid’ en 
innerlijke verdeeldheid of ‘dubbelhartigheid’, over ‘zijn eigen begeerte’, enzovoort. De 
concentratie ligt op het individu, op de persoonlijke zorg en eigen verantwoordelijkheid in zijn of 
haar relatie met God. 

In dezelfde lijn zegt Paulus tegen de kerk in Efeze: Zie dan toe op uzelf en op de hele kudde (Hand. 
20:28). Uzelf komt eerst en dan pas de hele kudde! Voordat we voor anderen zorgen, moeten we 
eerst voor onszelf zorgen. Vandaar dat hij begint met een beschrijving van hoe geestelijke rijpheid 
kan plaats vinden in ons eigen geestelijk leven. Een groot bewijs van het werk van genade in onze 
levens is hoe we met onze tong omgaan. Het is een indicatie en sleutel tot ons geestelijk welzijn, 
zowel individueel als collectief gezien. 
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Voordat ik iemand anders kan helpen de weg te wijzen of een medegelovige kan helpen in de 
doolhof van het leven, moet ik weten of ik mijzelf op die weg bevindt. Ben ik standvastig in het 
proces naar volwassenheid toe? Hoe kan ik een ander de weg wijzen als ik hem zelf niet helemaal 
bewandel? Dus: Vergeet even de anderen en analyseer hoe het met jezelf staat. Hoe staat het met 
je leven met God?  

In deze prekenserie en studievragen over elk thema die we behandelen, willen we je meenemen in 
het rijpingsproces van geestelijke volwassenheid. Ben je er klaar voor om deze uitdaging aan te 
gaan? Niet alleen, maar samen met je vrienden, broers en zussen in de gemeente en op de 
Connectgroepen! 

DE	S.O.A.P.	METHODE	
We maken voor deze Connectgroepstudies gebruik van de S.O.A.P. methode. Het is een manier van 
ontdekkend Bijbellezen, waarbij de Bijbel centraal staat en je samen je best doet die goed te lezen, 
begrijpen en toe te passen in je dagelijkse leven. Je kunt dit overigens ook erg goed gebruiken voor 
je persoonlijke tijd met God! In iedere studie zie je de volgende onderdelen terugkomen. 

S	–	Schrift	
Maak tijd voor het lezen van de Bijbel. Lees de Bijbel regelmatig. En doe dat niet ‘hap-snap’, maar 
lees door Bijbelboeken. Tijdens deze serie zoomen we steeds in op een passage uit de brief van 
Jakobus. Ter voorbereiding op een Connectgroep-avond is helpend om eerst het Bijbelgedeelte te 
hebben gelezen en de preek over het Bijbelgedeelte te beluisteren. 

O	–	Observatie	
Lees (met elkaar) goed wat er staat. Onderstreep, leg verbindingen, zoek kernwoorden, laat de 
Bijbel zeggen wat het wil zeggen. Nadat je goed hebt gelezen, kun je eventueel gebruikmaken van 
studiebijbels, bijbelstudieboeken, commentaren, etc. om je te helpen te begrijpen wat er staat. 

A	–	Applicatie	
Pas toe wat de Bijbel zegt. De kortste weg naar de toepassing zijn: wat zegt God en wat ga ik 
daarmee doen? De toepassingsvragen helpen je hierbij. 

P	–	Prayer	oftewel	Bidden	
Bedankt God voor Zijn Woord en bid om de hulp van de Heilige Geest in en door jou heen om toe 
te passen wat je hebt gelezen en daar de andere leden van je Connectgroep bij te helpen. 

SAMENSTELLING	STUDIES	
Dit boekje met een inleiding op de brief en de studie-vragen zijn samengesteld door Nicolas van 
Amerom en Jelmer Woudstra, met dank aan het Programmeringsteam dat mee heeft gedacht in de 
vormgeving van de thema’s en het gebruiken van de S.O.A.P. methode. 
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  DEEL	1	|	HOE	KAN	IK	BLIJ	
ZIJN	ALS	ALLES	TEGENZIT?	
Jakobus 1:1-15 
 

HOOFDGEDACHTE	
De brief van Jakobus is geschreven aan Joodse christenen die door moeilijke omstandigheden en 
vervolgingen verspreid waren geraakt. Als het leven vol tegenslagen of moeilijkheden zit, kunnen 
we vatbaar zijn voor verleidingen, maar God wil ons aanmoedigen om te volharden in ons geloof.  

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 1:1-15, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. In moeilijkheden, neig je dan meer op God te vertrouwen of te vluchten? In welk opzicht is er 

meer overgave nodig? Wat zijn de zwakke plekken als je tegenslag ervaart? 

2. Hoe kun je op God vertrouwen in beproevingen en moeilijkheden? Kun je een ervaring delen 
waarin God je kracht en troost gaf om door te gaan ondanks je problemen? 

3. Hoe kun je toch nog blijdschap ervaren in moeilijkheden? 
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PRAYER	
Gebed: Jezus, dank U voor de gelegenheid om samen te werken aan gezonde relaties, zodat we 
elkaar scherp kunnen houden en alert in beproevingen. Help ons om vanuit Uw perspectief naar 
onze omstandigheden te kijken en te vertrouwen in Uw wijsheid waar we om mogen vragen in elke 
situatie. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

  DEEL	2	|	HOE	ERVAAR	IK	
INNERLIJKE	VRIJHEID?	
Jakobus 1:16-27 
 

HOOFDGEDACHTE	
Om in deze wereld puur te blijven moeten we het Woord van God ontvangen met 
zachtmoedigheid. We zijn de eerste vruchten van Gods nieuwe schepping geworden en dat mogen 
we met daden laten zien. We hebben hiervoor dagelijkse verdieping in Gods Woord voor nodig. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 1:16-27, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Hoe kan Gods Woord dat in jou geplant is vrucht dragen in je leven? Wat doe jij praktisch 

gezien om je daarin te verdiepen? 

2. Kun je een voorbeeld noemen dat je de Bijbel las en geconfronteerd werd met jezelf op een 
bepaald gebied? In hoeverre veranderde dat jou in je houding of in je relaties? 

3. Met welke waarheden of principes in Gods Woord heb jij nog moeite? Waar zou je in willen 
veranderen? 
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PRAYER	
Jezus, we bidden om een vernieuwde honger naar Uw Woord. We zijn dankbaar voor de kracht van 
Uw Woord en doorwerking van Uw genade in ons leven. We bidden dat de vrijheid die we mogen 
ervaren in daden zichtbaar wordt en uitgewerkt in ons gezin, op ons werk, op school en in onze 
relaties. We willen ons vastklampen aan de waarheid die we mogen ontdekken in Uw Woord. Dank 
U voor de reinigende werking die daar van uitgaat in ons dagelijks leven. 

AANTEKENINGEN	
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  DEEL	3	|	HEEFT	GOD	
LIEVELINGETJES?	
Jakobus 2:1-13 
 

HOOFDGEDACHTE	
We zien in de Bijbel dat God bepaalde mensen uitkiest voor een bijzondere taak. Een tekst zoals 
‘vele geroepenen, weinige uitverkorenen’ kan de indruk wekken dat God lievelingetjes heeft. Toch 
staat duidelijk in dit hoofdstuk dat er geen aanzien des persoons is bij God. Hoe zit dat precies en 
hoe uit zich dat? Het heeft met name te maken met hoe we oordelen over elkaar en dan vooral 
over uiterlijkheden, stijl, achtergrond of opleiding. Hoe behandelen we elkaar? In hoeverre tonen 
we barmhartigheid naar mensen die het minder hebben of beperkingen hebben? 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 2:1-13, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Heb je wel eens meegemaakt dat iemand (of jijzelf) werd voorgetrokken of juist benadeeld op 

grond van hoe je eruit zag, je opleiding of afkomst? Heb je daar negatieve effecten aan 
overgehouden? En hoe ga je hier mee om? 

2. Kun je concrete dingen noemen in ons taalgebruik die verdelen in plaats van verbinden? Hoe 
kan onze communicatie verbeterd worden om eenheid te promoten in onze gezinnen en 
gemeente? 
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3. Hoe pas jij de koninklijke wet toe in je leven: Je naaste liefhebben als jezelf? Kun je 
voorbeelden noemen waarin je gemerkt hebt dat het mensen heeft veranderd? 

PRAYER	
Vader, dank U wel dat U de bron bent van alle goede gaven en iedereen wilt zegenen. Help ons om 
Uw liefde naar iedereen toe te laten zien. Geef ons Uw genade om mensen niet te oordelen op 
uiterlijkheden, maar hen te dienen zoals U dat zou doen. Geef ons inzicht in hoe we beter kunnen 
communiceren naar elkaar toe en om geen verdeeldheid te zaaien. Help ons om opbouwende 
woorden te zeggen, troost te brengen en vrede te stichten. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



11 

  DEEL	4	|	IS	GELOOF	ALLEEN	
NIET	GENOEG?	
Jakobus 2:14-26 
 

HOOFDGEDACHTE	
Kunnen we geloof en werken van elkaar scheiden? Een mens wordt toch alleen uit geloof en 
genade gered, toch niet ook uit werken? Toch zegt Jakobus hier dat een mens uit werken 
gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Spreekt de Bijbel zich op dit punt tegen? Jakobus 
wil in ieder geval de gelovigen bewust maken dat geloof en werken samenwerken en hand in hand 
gaan. Zoals je een vuur dat licht geeft niet kan scheiden van elkaar, zo kun je geloof en werken niet 
van elkaar scheiden.  

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 2:14-26, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Waarom maakt Jakobus zich zo druk dat geloof dat niet uit daden blijkt, geen geloof is, maar 

dood en zinloos? Hoe kijk jij hiernaar? 

2. Hoe breng je geloof en werken in balans in je leven? Wat vind je van de uitspraak: ‘We zijn niet 
gered door goede werken, maar voor een goed werk?’ 

3. Op welke praktische manieren kun je je geloof in actie laten komen in je wijk of leefomgeving 
de komende weken?  
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PRAYER	
Heer, dank U dat U ons gered heeft doordat wij geloofd hebben in het werk dat U deed aan het 
kruis op Golgotha. We konden niets inbrengen om Uw redding te verdienen. Tegelijkertijd werkt 
Uw redding in ons goede werken uit! Geef ons Uw kracht om door het geloof goede werken te 
doen, zodat U, Vader, door mensen om ons heen aanbeden kan worden. Alle eer aan U. 

AANTEKENINGEN	
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  DEEL	5	|	VERVLOEKING	OF	
VERHEERLIJKING?	
Jakobus 3:1-12 
 

HOOFDGEDACHTE	
In dit hoofdstuk gaat het om een zonde waar we ons allemaal het meest schuldig aan maken: 
roddel of laster. Onze tong, hoe klein ook, richt het grootste kwaad aan in ons leven, in deze 
wereld. Met onze woorden kunnen we mensen kleineren of grootmaken, breken of maken, 
zegenen of vervloeken. Onze woorden kunnen de richting of koers van ons leven bepalen, 
vernietigen wat kostbaar is en wat er in ons hart leeft openbaar maken. Uit een bron komt niet 
afwisselend schoon en vuil water voort. Hoe zit het met ons? 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 3:1-12, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Waar ons hart vol van is, loopt onze mond van over. Waar praat jij het meest over?  Waar 

praten mensen die je goed kent het meest over? En hoe filter je wat je wel of niet zegt als je 
met mensen om gaat? 

2. Noem eens een voorbeeld van woorden die mensen hebben uitgesproken in je leven en een 
positief of negatief effect hebben gehad? 

3. Welke veranderingen of aanpassingen moet je verrichten om goede, opbouwende en positieve 
woorden uit te spreken? 
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4. Wie ga jij deze week met zegenende woorden overladen? Kies iemand uit waar je moeite mee 
hebt of die je niet zo lekker ligt. Iemand in de kerk of op je werk. Als wij onze woorden goed 
vormen, zullen onze woorden ons vormen! 

GEBED	
God, geef ons de zelfbeheersing die nodig is om een wacht voor onze mond te plaatsen. Om een 
filter voor onze mond te leggen. We willen leven-gevende woorden uitspreken in lijn met Uw 
Woord en gedachten. Dat de overleggingen van ons hart en de woorden uit onze mond, U 
welgevallig zullen zijn! 

AANTEKENINGEN	
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  DEEL	6	|	HOE	LEEF	IK	ALS	
EEN	WIJS	MENS?	
Jakobus 3:13-18; 4:1-10 
 

HOOFDGEDACHTE	
Wijsheid is een manier van leven die op Gods karakter gericht is. Wijze mensen hebben een puur 
en zuiver hart en jagen de vrede na. In een omgeving waar conflicten heersen raken mensen 
verward en zoeken niet langer naar geestelijke oplossingen, maar naar menselijke of een wereldse 
manier van denken. Een denken en handelen die vooral beïnvloed is door jaloezie en eigenbelang. 
Een wijs mens blijft authentiek en vrij van boosheid en bitterheid door zich aan God te 
onderwerpen. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 3:13-18; 4:1-10, in één keer door. Als het kan, is 
het interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Welke dingen vervuilen ons hart als we kijken naar bepaalde gedragspatronen die Jakobus 

uiteenzet in deze tekst? Bespreek met elkaar welke gebieden in je leven een schoonmaakbeurt 
nodig hebben.  

2. Wat is ervoor nodig om te stoppen met het naar boven brengen van oude koeien in je 
gesprekken? Hoe kun je meer vriendelijkheid laten zien en goedheid in je relaties?  
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3. Wat kun je doen om partijschappen te voorkomen of om als vredestichter boven te partijen te 
blijven staan en toch recht te doen aan verschillende meningen of inzichten? Kun je daar een 
voorbeeld van noemen? 

4. Ik sta liever voor Gods troon als iemand die te genadevol is geweest dan als iemand die altijd 
op zijn rechten stond. Ben je het daar mee eens? Leg uit. 

PRAYER	
Heer, help ons om zuiver van hart te blijven in chaotische conflictsituaties. We hebben uw wijsheid 
zo hard nodig om helder te kunnen blijven denken en zien. Om niet verward te raken en verstrikt in 
haarkloverijen en het veroordelen van elkaar. Leer ons om voor rede vatbaar te zijn, te luisteren en 
inschikkelijk. God, we kiezen ervoor om ons allereerst aan U te onderwerpen en alle slechtheid en 
strijdlust af te leggen. Reinig ons hart van alles wat ons van U afhoudt. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

  DEEL	7	|	HOE	BOUW	IK	
AAN	MIJN	TOEKOMST?	
Jakobus 4:11-17 
 

HOOFDGEDACHTE	
Jakobus verbiedt gelovigen niet om plannen te maken voor de toekomst, maar hij maakt ze attent 
dat ze daarmee rekening moeten met de wil van God. Reizende zakenlieden stelden zich 
onafhankelijk en arrogant op. Terwijl het leven en het maken van plannen afhankelijk is van Gods 
wil en plan. Op dit moment wordt het belang van een eeuwigheidsperspectief onderstreept. Niet 
de plannen of het winstmotief van deze mensen werd aan de kaak gesteld, maar de pretentie het 
zonder God te kunnen maken.  

Wie niet plant, plant om te falen wordt er gezegd. Maar planning zonder God is een vorm van 
praktisch atheïsme. Het leven is onvoorspelbaar en lijkt op een damp, die er nu is en straks weer 
verdwijnt. Dus stel niet uit om goed te doen, leef nu en handel nu! Leef alsof Jezus gisteren 
gestorven is, vandaag is opgestaan en morgen weer terugkomt (Maarten Luther). 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 4:11-17, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Wat zou je anders doen als je wist dat je nog maar een jaar te leven had? In hoeverre zouden je 

prioriteiten gaan verschuiven? Welke concrete aanpassingen zijn nodig om een 
eeuwigheidsperspectief te ontwikkelen in je leven? 
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2. Is er een groot verschil tussen iemand die plant naar Gods wil en iemand die plant volgens zijn 
eigen wil? Zo ja, waar ligt dat verschil dan in? 

3. Waarom is het nalaten van iets waarvan je weet dat het goed is een zonde? 

PRAYER	
Heer, geef ons een houding gericht op Uw koninkrijk in de hemel. Help ons om de tijd uit te kopen 
en het goede te doen nu het nog kan. Geef ons Uw kracht en wijsheid om de juiste keuzes te 
maken gericht op de toekomst. Dat we mogen leven tot eer van Uw naam door U op de eerste 
plaats te zetten in ons leven. Help ons beseffen hoe vergankelijk alles is wat we hebben en hoe we 
schatten in de hemel kunnen opslaan. 

AANTEKENINGEN	
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  DEEL	8	|	JA	IS	JA	EN	NEE	IS	
NEE!	
Jakobus 5:1-13 
 

HOOFDGEDACHTE	
We worden opgeroepen door Jakobus om geduldig te zijn. Geduldig uitzien naar de komst van 
Christus geeft kracht om lijden en onrecht te verdragen. Wees geduldig als je onrecht ziet, zodat je 
geen wraak neemt. Wees geduldig als je slecht behandeld wordt. Het loon van landarbeiders werd 
door grootgrondbezitters ingehouden.  

Het is veel belangrijker om rijk in God te zijn, dan rijk op aarde met aardse goederen die toch 
vergaan. Je hoeft je geloofwaardigheid niet te onderstrepen met een eed, want Jezus komt terug 
als Rechter die alles openbaar zal maken. Spreek dus met je mond niet anders dan met je hart! 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 5:1-13, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Hoe reageer jij op onrecht en lijden om je heen? Kun je beamen dat geduld beoefenen de 

beste methode is om hiermee om te gaan? Welke ervaringen heb je gehad waarin het wachten 
zich loonde? 

2. Hoe kijk jij tegen de wederkomst van Jezus aan? Zie je hier met vertrouwen naar uit of toch wel 
met wat vrees? Waarom denk je dat Jakobus de deugd ‘geduld’ in de context plaats van Jezus’ 
wederkomst? 
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3. Waarom zweren we eigenlijk en waar komt die praktijk vandaan? Wat zegt dat over ons als we 
het zweren gebruiken in onze communicatie? 

PRAYER	
Jezus, ik geloof dat U terugkomt om als Rechter over de wereld te oordelen. Tot die tijd is er 
onrecht en lijden op de wereld, maar ik weet dat het op een dag zal ophouden. Ik verwacht dat U 
elk moment terug kan komen, waardoor ik volhard en niet opgeef om U te volgen en Uw woord 
vast te houden. 

AANTEKENINGEN	
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  DEEL	9	|	EEN	GEMEENTE	
VOL	VERGEVING	VINDT	
GENEZING	
Jakobus 5:13-18 
 

HOOFDGEDACHTE	
We kunnen beter biddend dan zwerend tot God naderen. Als we biddend tot God naderen, roepen 
we God aan als onze Hulp; als we zwerend tot God naderen dan roepen we God aan als onze 
Getuige. Bij de eed God erbij halen is proberen God aan je kant te krijgen, terwijl er onzuivere 
motieven kunnen meespelen. In gebed tot God naderen is de juiste manier om Hem te betrekken 
in je leven, of je nu moet lijden of opgewekt bent. 

Toch kunnen er blokkades zijn, waardoor het belangrijk is om elkaars zonden te belijden. In het 
vorige hoofdstuk hebben we gezien, dat scheuren in de gemeenschap net zo ernstig zijn als oorlog 
en moord. Maar daar waar een atmosfeer van vergeving is, is genezing en herstel. 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 5:13-18, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Kun je een aantal gebedsblokkades noemen, waardoor het lastig is om tot God te naderen? 

Ben je wel eens op het punt gekomen dat je het opgaf? 
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2. Waarom is het zo belangrijk om aan elkaar onze zonden te belijden en voor elkaar te bidden? 
Kun je een voorbeeld noemen in je leven dat er verandering ontstond door zonden aan elkaar 
te belijden? 

3. Wat symboliseert de ziekenzalving precies? En waarom worden hier specifiek de oudsten of 
leiders van de gemeente hier genoemd om dit toe te passen? 

PRAYER	
Vader, dank U dat U gebeden verhoort. U bent de Alwetende en Almachtige God. U bent zo goed 
en machtig om onze zonden weg te nemen als wij die erkennen en elkaar vergeven, zoals U ons 
vergaf. Heer, we verlangen ernaar om een geestelijk volwassen gemeente te zijn. Een geestelijk 
gezonde gemeente, zodat Uw genezende kracht kan doorbreken in ons midden. Geef ons de moed 
om onze fouten en zonden te erkennen en elkaar te vergeven. 

AANTEKENINGEN	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

  DEEL	10	|	DE	IMPACT	VAN	
EENVOUDIG	GELOOF	
Jakobus 5:16-20 
 

HOOFDGEDACHTE	
God kan iedereen gebruiken. Ook al stond Elia in het Jodendom op een enorm groot voetstuk, 
kende hij net als wij zwakke momenten, vertwijfeling, faalangst, periodes van (geestelijke)droogte 
en beproevingen. Hij was een mens van gelijke aandoeningen en ervaringen als wij. Toch werd zijn 
gebed dat het een aantal jaren niet zou regenen in Israël op bijzondere wijze verhoord. Jakobus 
laat zien dat het gebed toen en nu van het allergrootste belang is voor het werkelijk kerk-zijn.  

In plaats van over elkaar te praten achter onze ruggen om, laten voor elkaar pleiten in gebed op 
onze knieën. Is dat niet het grootste teken van een wijs en geestelijk volwassen mens? En leidt dat 
niet tot het grootste wonder, dat mensen tot inkeer komen en gered worden voor de eeuwigheid? 

SCHRIFT	
Lees samen het hele Bijbelgedeelte van vandaag, 5:16-20, in één keer door. Als het kan, is het 
interessant om dit in 2 verschillende vertalingen te doen. 

OBSERVATIE	
Voor deze stap kun je eventueel de Bijbeltekst uitprinten, dat helpt om actief te observeren. Ga 
met z’n allen de tekst door en nu met de volgende acties/vragen: 

- Onderstreep kernwoorden en formuleer met elkaar wat ze betekenen (in eerste instantie vanuit 
het tekstgedeelte). 
- Zijn er woorden/uitdrukkingen die je niet begrijpt? Probeer ze gezamenlijk te begrijpen. 
- Welke structuur kunnen we herkennen? 
- Welke verbanden legt de tekst? 
- Hoe zou je het Bijbelgedeelte in eigen woorden samenvatten of parafraseren? 

APPLICATIE	
1. Heb jij momenten dat je je niet waardig genoeg voelt om voor wonderen te bidden en grote 

dingen van God te verwachten? Wat kun je hierover leren van Elia? 

2. Waartoe ben je als eerste geneigd: met andere mensen praten over iemand waar je moeite 
mee hebt of de persoon waar je moeite mee hebt voor Gods troon brengen?  
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3. In hoeverre ben je bewogen voor mensen die afgedwaald zijn en hoe laat jij dat zien in je 
geestelijk leven? Wat is voor jou het grootste wonder? 

PRAYER	
Jezus, ik dank U dat u mij kunt gebruiken, ook al voel ik met soms zwak en onbekwaam. Ik aanvaard 
dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag en er goddelijke kracht aan verleend wordt. Heer, 
geef mij, geef ons geduld, dat we niet opgeven om te bidden voor mensen die inkeer nodig 
hebben. We bidden voor onze kinderen en kleinkinderen die zijn afgedwaald. We bidden voor onze 
vrienden en collega’s die U niet willen kennen. We bidden dat we ze met tact en wijsheid mogen 
blijven benaderen. We bidden dat Uw goedheid door ons heen zichtbaar mag worden naar de 
mensen om ons heen. Laat Uw koninkrijk komen! 

AANTEKENINGEN	
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