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Bijbelstudie 1: Jakobus 1 : 1 – 11 
Geloof en beproeving 

 

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 
twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 

 
In dit eerste vers wordt het adres van de brief genoemd (de twaalf stammen in 
de verstrooiing) en de afzender (Jakobus). 
 
Vraag 1: “dienstknecht” betekent eigenlijk: slaaf. Wat vind jij van deze 
aanduiding? 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2: wat zou Jakobus bedoelen met: “in de verstrooiing”? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

2 Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei beproevingen 
terechtkomt, 
3 want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding uitwerkt. 
4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent 
en volkomen, en in niets tekortschiet. 

 
Elke christen maakt moeilijke dingen mee in zijn leven. We noemen dat 
beproevingen. Beproevingen brengen soms heel veel verdriet. Maar wat zegt 
Jakobus? Je moet er blij om zijn! Misschien vind je dit wel een moeilijke 
opdracht. Laten we er samen over nadenken. 
 
Vraag 3: Noem eens enkele beproevingen waar een christen mee te maken kan 
krijgen. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4: Heb jij wel eens met beproeving te maken? Vertel er dan eens iets over. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Niet overal mag je zomaar vrij de Heere dienen. In Rusland was lang geleden eens een meisje dat christen 

was geworden. Ze heette Tatjana. In Tatjana’s klas legde haar leerkracht wel een uur lang uit dat God niet 

bestaat en dat het erg dom is om in Hem te geloven. Vervolgens vroeg hij: “En wie durft er nu nog te 

zeggen dat er een God is?” Er ging één vinger omhoog: die van Tatjana. De leerkracht werd ontzettend 

boos! Hij gaf Tatjana als huiswerk mee om 100 keer op te schrijven: “Ik geloof absoluut niet dat er een 

God is!” Tatjana kwam de volgende dag met haar werk op school. Ze had één woordje veranderd: “Ik 

geloof absoluut wel dat er een God is!” Tatjana werd van school gestuurd en mocht niet meer terugkomen. 

 
Vraag 5: Hoe zou jij reageren in de plaats van Tatjana? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Vraag 6: Lees vers 3 nog een keer. Leg in je eigen woorden uit wat het nut is van 
beproevingen. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, 
Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en zij zal hem gegeven 
worden. 
6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie 
twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en 
neergeworpen wordt. 
7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 
8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. 

 
Vind je het moeilijk om met beproevingen om te gaan? Hier staat Wie jou wil 
helpen. De Heere! Hij wil wijsheid geven om met de beproevingen om te gaan. 
Hij is zó betrouwbaar! Daarom is het zo erg als wij niet vast in Hem geloven. Hij 
wil graag dat we Hem helemaal vertrouwen en niet half. 
 
Vraag 7: Noem eens enkele kenmerken van het geloof. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Ben jij zo’n gelovige? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

9 Maar laat de broeder die nederig is, roemen in zijn hoge staat, 
10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras 
voorbijgaan. 
11 Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras dor gemaakt; ook is 
zijn bloem afgevallen en de schoonheid van zijn uiterlijk is verloren gegaan. Zo zal 
ook de rijke in zijn handel en wandel verwelken. 

 

Twee beproevingen kwamen heel veel voor: armoede en rijkdom. 
 
Vraag 9: Hoe word je beproefd als je arm bent? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 10: Hoe word je beproefd als je rijk bent? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

Stelling van de dag:  
“Elke christen moet bidden om beproevingen!” 
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Bijbelstudie 2: Jakobus 1 : 12-27 
Beproeving en verzoeking 

 

12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd bevonden is, zal 
hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem 
liefhebben. 
 
Een kind van God krijgt beproevingen en verzoekingen. Wat is het verschil? 
Probeer daar eerst in je bijbelstudiegroep over door te praten.  
 
Vraag 1: vul de tabel in door kruisjes te zetten. 

 Beproeving Verzoeking 

Dit komt van de Heere God   

Dit komt van de duivel   

Bedoeld om je van het geloof af te laten dwalen   

Bedoeld om je geloof sterker te laten worden   

Dit maakte de Heere Jezus mee in de woestijn   

Dit maken al Gods kinderen mee (denk aan Job!)   

 

13 Niemand moet zeggen, als hij verzocht wordt: Ik word door God verzocht. God 
immers kan niet verzocht worden met het kwade en Hij Zelf verzoekt niemand. 
14 Maar ieder mens wordt in verzoeking gebracht als hij door zijn eigen begeerte 
wordt meegesleurd en verlokt. 
15 Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart zij zonde, en wanneer de 
zonde volgroeid is, baart zij de dood. 

 
De Heere God verzoekt niemand. Verzoekingen komen van de duivel. Hij wil zó 
graag dat we van de Heere afdwalen! En hij heeft veel mogelijkheden, Hij kent 
precies onze zwakke plekken. Laat jij je gemakkelijk verleiden door de duivel? 
 
Vraag 2: Zet in de juiste volgorde: toegeven, begeren, zondigen, zien 
a. ___________________ 
b. ___________________ 
c. ___________________ 
d. ___________________ 
 
Vraag 3: Tot welke stap uit vraag 2 kwam Jozef (bij Potifars vrouw)? 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 4: Tot welke stap uit vraag 2 kwam David (bij Bathséba?) 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 5: Tot welke stap uit vraag 2 kwam Jezus in heel Zijn leven? 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 6: Wat kun je van dit alles leren? 
________________________________________________________________________ 
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16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 
17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de 
Vader der lichten, bij Wie geen verandering is, of schaduw door omwenteling. 
18 Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de 
waarheid, opdat wij in een bepaald opzicht eerstelingen van Zijn schepselen 
zouden zijn. 

 
Dwaal niet! Jakobus bedoelt: schuif de schuld niet op een ander af. Ook niet op 
de Heere. Hij verzoekt je niet. Hij geeft juist zoveel goede dingen. Hij wil ons 
het grootste geschenk geven: de wedergeboorte. 
 
Vraag 7: Noem drie geschenken van de Heere die in jouw leven bovenaan staan. 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Wat is wedergeboorte?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 9: Hoe werkt de Heere de wedergeboorte volgens vers 18? 
________________________________________________________________________ 
 

19 Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, 
maar traag om te spreken en traag tot toorn. 
20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God voort. 
21 Leg daarom af alle verdorvenheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met 
zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen kan zalig maken. 

 
Heb jij dat ook wel eens? Je flapt er iets uit en je krijgt er later spijt van. 
Sommige mensen hebben hier veel last van. De Heere vraagt ons vooral te 
luisteren! In vers 21 gaat het over het ‘afleggen van verdorvenheid’. Volgens de 
grondtekst kun je dit vergelijken met het uitroeien van onkruid. We moeten 
dus het onkruid uitroeien. Ook moeten we goede plantjes ontvangen! 
 
Vraag 10: Hoe kun je verdorvenheid afleggen? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 11: Hoe kun je het Woord ontvangen? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

22 En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 
23 Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een 
man die zijn aangeboren gezicht in een spiegel bekijkt, 
24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij 
eruitzag. 
25 Hij echter die een diepe blik slaat in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en 
daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar 
een man van de daad, zalig zijn in wat hij doet. 
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De Heere vraagt ons in de spiegel te kijken. Dat kan op twee manieren. Je kunt 
even snel kijken (vs. 24). Je kunt ook heel goed kijken, met een ‘diepe blik’. 
Dat lees je in vs. 25. 
 
Vraag 12: Wat is de spiegel? ______________________________________________ 
 
Vraag 13: Hoeveel tijd neem jij om in deze spiegel te kijken? 
_______________________________________________________________________ 
 

26 Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, en hij zijn tong niet in toom 
houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. 
27 De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en 
weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de 
wereld. 

 
Vraag 14: Lees de verzen hierboven en schrijf 3 heel praktische adviezen op hoe we 
God kunnen dienen. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelling van de dag:  
“Het is goed om dagelijks een uur te kijken in de 

spiegel van Gods Woord” 
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Bijbelstudie 3: Jakobus 2 : 1-13 
Aanzien des persoons 

 

1 Mijn broeders, heb het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der 
heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. 
2 Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan 
zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, 
3 en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt en tegen hem 
zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en u zou tegen de arme zeggen: 
Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten bij mijn voetbank, 
4 hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en bent u zo geen 
rechters geworden met verkeerde overwegingen? 

 
Vraag 1: Probeer vers 1 in eigen woorden weer te geven. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Armen gedroegen zich vroeger heel eerbiedig tegenover rijken. Als een arme 
een rijke tegenkwam, boog hij diep in het stof. Hij wachtte op een reactie van 
de rijke. Als de rijke een beweging met zijn hand maakte, mocht de arme weer 
gaan staan. Die handbeweging betekent: ik accepteer jou, ik zie jouw persoon 
aan. Daarover gaat het in deze verzen. Christenen horen geen verschil te 
maken tussen rijk en arm. 
 
Vraag 2: Hoe wordt in in onze tijd vaak verschil gemaakt tussen mensen? Denk 
bijvoorbeeld aan de acceptatie van klasgenoten. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 3: Vind jij het moeilijk om iedereen gelijk te behandelen? Kun je praktische 
tips geven hoe je hier mee om kan gaan? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

5 Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet 
uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het 
Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 
6 U hebt daarentegen de arme oneer aangedaan. Zijn het niet de rijken die u 
overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? 
7 Lasteren zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen? 

 
God kijkt met andere ogen naar rijken en armen. De Bijbel is daar vol mee. Hij 
heeft juist armen en verdrukten vaak uitverkoren om rijk te zijn in het geloof. 
Om je heen zie je vaak dat rijke mensen juist niet degenen zijn die God dienen!  
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Vraag 4: Geef Bijbelse voorbeelden door de volgende tabel in te vullen. 

a. Een rijke die God niet diende.  

b. Een rijke die God wel diende.  

c. Een arme die God niet diende.  

d. Een arme die God wel diende.  

 

8 Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. 
9 Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u 
door de wet aangemerkt als overtreders. 

 
Hier wordt alles door Jakobus samengevat. We moeten onze naaste liefhebben 
als onszelf. We mogen niet met aanzien des persoons handelen. Vind jij dat 
moeilijk? 
 
Vraag 5: Met welke (soort) mensen heb jij moeite om ze lief te hebben? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 6: Geef voorbeelden uit het leven van Jezus op dit punt. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

10 Want wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, die staat schuldig aan 
alle geboden. 
11 Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U 
zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel zult bedrijven, maar wel zult 
doodslaan, bent u toch een wetsovertreder geworden. 
12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet 
van de vrijheid. 
13 Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid 
heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. 

 
De wet is niet als een hoop stenen. Als je er een steentje afhaalt, is het nog 
steeds een hoop stenen. Nee, de wet is als een winkelruit. Als je er op één plek 
tegen slaat, is heel de winkelruit kapot. Zo is het met de wet van God. Als je 
hem op één plaats breekt, heb je de hele wet verbroken.  
 
Vraag 7: Vind jij het moeilijk of makkelijk om je eigen zonde te zien en te 
belijden? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Wat kunnen we er aan doen om onze zonde meer te zien? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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Vraag 9: Vers 13 lijkt op een vers uit de Bergrede (Matt. 7: 1 en 2). Lees deze 
verzen. Vertel in je eigen woorden wat we hier uit moeten leren. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 10: Bespreek met elkaar wat je kunt leren uit onderstaand verhaal. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling van de dag:  
“In een christelijke gemeente horen geen  

rijken en geen armen te zijn.” 

De prinses en de bedelaar 
Er was eens een rijke dochter van een edelman in Schotland. Op een dag 
zei haar vader: mijn dochter, ik heb alle edele jonge mannen voor een 
feeestweek uitgenodigd en ik wil, dat jij in die week je hand aan één van 
hen ten huwelijk geven zal. 
Terwijl de jonge prinses zich aan het klaarmaken was voor het feest, werd 
er luid op de achterdeur geklopt. De prins vroeg wat er aan de hand was. 
Ze hoorde dat een arme kreupele bedelaar haar wilde spreken. "Zeer 
goed" antwoordde zij, ”ik kom, zeg hem even te wachten”. 
Toen de prinses naar de deur ging, zag zij de bedelaar en vroeg hem 
vriendelijk wat hij wilde. De bedelaar boog zich en nam haar hand 
zeggende "Ik ben gekomen om u ten huwelijk te vragen". De prinses keek 
hem een ogenblik diep in de ogen en zei: "Zeer goed, hier is mijn hand". 
Toen zei de bedelaar: "En wanneer zal ons huwelijk gesloten worden?" 
Hierop antwoordde de prinses: "Vandaag over een jaar". De bedelaar 
verdween, en ieder had plezier om wat de prinses gezegd had. 
Maar gedurende de week van feestelijkheden veranderde dit. De prinses 
werd vaak ten huwelijk gevraagd, maar wees alle aanzoeken af, Ze zei: “Ik 
heb mijn hand en hart al aan iemand weggeven". Gedurende het hele jaar 
smeekte haar vader de gedachte uit haar hoofd te zetten, dat zij aan haar 
woord aan de bedelaar gegeven gebonden was, maar alles was 
tevergeefs. Haar antwoord was: "Ik heb hem mijn hand gegeven en het zal 
alles in orde komen". Het jaar ging voorbij.  
Op de dag, precies een jaar na het wonderlijke gebeuren, zei de edelman 
tot zijn dochter: "Je ziet mijn kind, er is niemand gekomen. Maak mij 
gelukkig en vergeet je vreemde belofte". Zij antwoordde hem: "Vader, hij 
zal komen!" En niet lang daarna werd een grote stoet gezien, die de weg 
naar het kasteel opkwam. Het was een schare ridders, op schitterende 
paarden, omringd door voetvolk en muzikanten. Voorop reed een 
koninklijke figuur. Toen de stoet de trappen van het kasteel bereikte sprong 
deze van zijn paard en nam de prinses in zijn armen. En de omstanders 
riepen verbaasd: "Het is de zoon van de koning!" Het was inderdaad de 
kroonprins. Hij had zich twaalf maanden geleden als een bedelaar verkleed 
en om de hand van de dochter van de edelman gevraagd. Niemand had 
hem herkend, behalve de dochter van de edelman. Ondanks zijn krukken 
en lompen had zij in hem de zoon des konings herkend en hem haar 
jawoord gegeven. 
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Bijbelstudie 4: Jakobus 2 : 14-26 
Geloof en werken 

 

Beantwoord eerst deze vraag zonder dat je het gedeelte gelezen hebt: 
Vraag 1: Wat moet je doen om zalig te worden? 
________________________________________________________________________ 
 

14 Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt, dat hij geloof heeft en 
hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zaligmaken? 
15 Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben 
aan dagelijks voedsel, 
16 en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word 
verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut 
heeft dat dan? 
17 Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. 

 
Toen Luther nog een monnik was, werkte hij vreselijk hard om zalig te worden. 
Hij pijnigde zichzelf en bad vele malen op een dag. Toch kwam hij niet dichter 
bij God. Op een dag deed Luther een geweldige ontdekking. De rechtvaardige 
zal door het gelóóf zalig worden, zonder de werken der wet! (Romeinen 3:28)  
 
Vraag 2: Wat wordt bedoeld met ‘geloof’ en wat wordt bedoeld met ‘werken’? 
Geloof = ___________________________________________________________ 
Werken = ___________________________________________________________ 
 
Vraag 3: Leg uit waarom Luther dacht dat de Jakobusbrief niet in de Bijbel 
thuishoort. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

18 Maar nu zal iemand zeggen: U hebt geloof en ik heb werken. Toon mij dan uw 
geloof zonder uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. 
19 U gelooft dat God één is en daaraan doet u goed. Maar ook de demonen geloven 
dit en zij sidderen. 
20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 
21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izak, zijn 
zoon, op het altaar offerde? 
22 Ziet u wel, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat uit de werken 
het geloof tot zijn doel is gekomen? 

 
Vraag 4: Wat was het verschil in geloof tussen de demonen en Abraham? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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23 En de Schrift is vervuld die zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot 
gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd. 
24 U ziet dus nu, dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen 
uit geloof. 

 
Abraham had een groot geloof. Hij heeft 25 
jaar (!) op zijn zoon gewacht, maar toch bleef 
hij geloven. En toen hij Izak had, moest hij 
hem gaan offeren van God! Je leest geen 
moment dat Abraham aarzelde. Hij maakte 
alles klaar en ging op reis. Hij was bereid zijn 
zoon te offeren. Abraham had dus geloof, 
maar ook de werken die bij het geloof horen. 
 
Vraag 5: Lees Genesis 22 vers 1 - 3. Hoe kon 
Abraham dit doen??? 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
 
Vraag 6: Heb jij ook iets in je leven wat de 
Heere je vraagt te offeren? Kun je dat ook? 
_________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 
25 En is Rachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, 
toen zij de boodschappers heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten 
weggaan? 
26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de 
werken dood. 
 
Ook bij Rachab lees je van een groot geloof. Ze was de enige in de hele stad die 
de God van Israël serieus nam. Ze was (met haar familie) de enige die de val van 
Jericho overleefde. 
 
Vraag 7: Lees Jozua 2 : 9 – 13. Wat was er bijzonder aan het geloof van Rachab? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Schrijf nu in je eigen woorden op wat geloof en werken met elkaar te 
maken hebben. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

Stelling van de dag:  
“Je kunt aan iemand zien of hij écht gelooft.” 
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Bijbelstudie 5: Jakobus 3 : 1-12 
Geloof en ons spreken 

 

Een Romeinse slaaf kreeg eens van zijn meester een opdracht. Hij moest op de 
markt het beste stuk vlees kopen wat er te vinden was. De slaaf kwam terug en 
legde de tong van een os op tafel. De meester werd nieuwsgierig. Hij zei: “Ik 
ben benieuwd wat jij dan het sléchtste stuk vlees vindt. Ga naar de markt en 
koop dat ook!” De slaaf kwam terug, en … legde wéér een ossentong op tafel. 
“Meester”, zei hij, “onze tong is het beste én het slechtste wat wij hebben! We 
kunnen er immers de beste én de slechtste dingen mee doen.” Daarover gaat 
deze bijbelstudie! 
 

1 U moet niet allemaal leermeesters willen worden, mijn broeders. U weet toch 
dat wij een strenger oordeel zullen ontvangen? 
2 Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet 
struikelt, is hij een volmaakt man, die in staat is om ook het hele lichaam in toom 
te houden. 

 
Vraag 1: Leg de volgende termen uit: 
“Struikelen in woorden” _________________________________________________ 
“In toom houden”  _________________________________________________ 
 
Vraag 2: Struikel jij wel eens in woorden? Wat kun je er tegen doen? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

3 Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond opdat zij ons zouden 
gehoorzamen, en wij sturen daarmee heel hun lichaam. 
4 Zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden 
voortgedreven, worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman 
ook maar kiest en wil. 
5 Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie 
eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. 
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Iets heel kleins kan heel grote gevolgen hebben! Eén ruk aan je stuur en een 
dodelijk ongeluk kan het gevolg zijn. Eén verkeerd woord, en er is een grote 
ruzie. Eén verknalde repetitie, en je moet een schooljaar over doen. 
 
Vraag 3: het gaat hier steeds over kleine dingen met grote gevolgen. Lees de tekst 
goed door en vul de tabel in: 
 

Kleine oorzaak: Groot gevolg: 

  

  

  

  

  

 

6 Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo is de tong gesteld 
onder onze lichaamsdelen. Zij verontreinigt het hele lichaam, en zet onze 
levensloop vanaf het begin in vlam, en zijzelf wordt door de hel in vlam gezet. 
7 Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en 
zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. 
8 Maar de tong kan geen mens temmen. Zij is een niet te bedwingen kwaad, vol 
dodelijk vergif. 

 
Als je dit allemaal leest, schrik je er van! Is het echt zó erg om een tong te 
hebben? Is het dan niet beter als we allemaal onze tong laten verwijderen?  
 
Vraag 4: Zet een streep onder de omschrijving van de tong die jij het ergste vind. 
Leg uit waarom je hier een streep zet. 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 5: Lees zondag 43 uit de Heidelberger Catechismus. 
Noem vier verschillende zonden die je met je tong kunt doen. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 6: In welke zonde uit vraag 5 val jij snel? 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 7: Kijk nogmaals naar zondag 43. Welke drie goede manieren worden 
genoemd om onze tong te gebruiken? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Jesse is een jongen van 13 jaar. Hij vindt dat Jakobus erg overdrijft. “De 
meeste dingen die ik mensen op een dag hoor zeggen, zijn normaal. Ik hoor maar 
zelden een vloek of een leugen.” 
Wat is jouw reactie naar Jesse toe? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, 
die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 
10 Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, 
zo niet zijn. 
11 Laat soms een bron uit dezelfde opening zoet en bitter water opwellen? 
12 Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok 
vijgen? Evenmin kan een bron zout én zoet water voortbrengen. 

 
Jakobus laat hier ook de 
andere kant zien. We 
kunnen met onze tong 
ook God loven en mensen 
zegenen.  
Maar het is ook belangrijk 
om niet ‘met twee 
tongen’ te spreken.  
Het mag niet zo zijn dat 
we het ene moment de 
waarheid spreken en 
even later liegen. Het 
mag niet zo zijn dat we 
het ene moment goed 
over andere mensen 
spreken, en het andere 
moment roddelen! 

 
Vraag 9: Welke drie beelden gebruikt Jakobus om dit aan te tonen? 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 10: Wat heb jij persoonlijk van deze bijbelstudie geleerd? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stelling van de dag:  
“Als je onbekeerd bent,  

kun je God niet loven met je tong.” 
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Bijbelstudie 6: Jakobus 4 : 1-16 
Wat verhindert ons geloof? 

 

1 Van waar al die strijd en al dat geruzie in uw midden? Vloeien zij niet voort uit 
uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? 
2 U begeert en krijgt niet. U bent moordzuchtig en doet uw best dingen te 
bemachtigen en kunt ze niet verkrijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u 
krijgt niet, omdat u niet bidt. 
3 U bidt wel maar u ontvangt het niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in 
uw hartstochten door te brengen. 

 
Zou Jakobus zijn brief echt geschreven hebben aan christenen? Als je deze 
verzen leest, zou je bijna gaan twijfelen. Er zijn heel veel zonden in hun leven. 
Jakobus waarschuwt hen: zo ben je geen echte christen! 
 
Vraag 1: Noem de zonden die in dit stukje naar voren komen. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 2: Zet een kring om de zonde die jij het meest herkent in jouw leven. 
 
Vraag 3: Lees vers 3 nog een keer. Hoe moeten wij bidden? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de 
wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, 
maakt zich tot een vijand van God. 
5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: De Geest, Die in ons woont, verlangt 
Die sterk naar afgunst? 
6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich 
tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade. 

 
Veel mensen noemen zich christen. Ze willen een vriend van God zijn. Maar 
tegelijk zijn ze een vriend van de wereld en alles wat daar te beleven is. Dat 
kán niet samen gaan, zegt Jakobus. Hoe is dat in jouw leven? 
 
Vraag 4: Herken jij die strijd dat je tegelijk vriend van God en vriend van de 
wereld wilt zijn? 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 5: Waarom kan dit niet samengaan? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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De generaal en de kleermaker 
Een generaal was eens een stukje gaan rijden 
op zijn paard. Hij was door scherpe 
doornstruiken gereden en had een scheur in zijn 
broek gekregen. Toen hij weer terug bij de 
kazerne kwam, zag hij een groepje soldaten 
staan. Hij vroeg: “Mannen, is hier ook een 
kleermaker bij?” “Jawel, generaal!”, zei één van 
de soldaten. De generaal nam de kleermaker 
mee naar zijn kamer en liet hem zijn broek zien. 
“Wil jij die voor me maken, kleermaker?”, vroeg 
de generaal. De soldaat begon te stotteren. 
“Maar dat kán ik helemaal niet, generaal!”, 
antwoordde hij. De generaal keek heel verbaasd. 
“Ben jij een kleermaker en kun je niet eens mijn 
broek naaien?”. De soldaat zei: “Generaal, ik 
héét Kleermaker, maar ik bén het niet!” 

 
        

Vraag 6: Praat eens met elkaar over de les die je kunt leren uit het verhaaltje 
hierboven. 
 

7 Zo onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u 
wegvluchten. 
8 Nader tot God en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de 
harten, dubbelhartigen! 

 
Voel jij je misschien ook zo iemand die van twee walletjes wil eten? Hier geeft 
Jakobus heel goede raad! 
 
Vraag 7: Hoe kun je je aan God onderwerpen en tot Hem naderen? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Hoe kun je weerstand aan de duivel bieden? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Vraag 9: Wat wordt bedoeld met “De handen reinigen en de harten zuiveren”? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 

9 Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in 
treuren en uw blijdschap in droefheid. 
10 Verneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. 

 
Vraag 10: Gaat bekering altijd met verdriet gepaard? Denk jij dat bekeerde mensen 
vaak verdrietig zijn? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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11 Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt 
en over zijn broeder oordeelt, spreekt kwaad over de wet en oordeelt over de 
wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. 
12 Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. 
Maar wie bent u, die over de ander oordeelt? 

 
Vraag 11: Welke praktische les kun je leren uit deze verzen? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

13 En dan nu u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, 
en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken, 
14 u, die niet weet, wat morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is 
immers een damp, die voor een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. 
15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan 
zullen we dit of dat doen. 
16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 
17 Wie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. 

 
Vraag 12: Welke praktische les kun je leren uit deze verzen? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stelling van de dag:  
“Je moet gewoon vóór Jezus kiezen en tegen de 

duivel. Dan ben je vandaag nog bekeerd!” 
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Bijbelstudie 7: Jakobus 5 : 7-20 
Geloof en gebed 

 

7 Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer 
verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de 
vroege en late regen zal hebben ontvangen. 
8 U moet ook geduldig zijn en uw hart versterken, want de komst van de Heere is 
nabij. 
9 Zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de 
Rechter staat voor de deur. 
10 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld de 
profeten, die in de naam van de Heere gesproken hebben. 
11 Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding 
van Job en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is 
en barmhartig. 

 
De christenen hadden het niet zo makkelijk in de tijd 
van Jakobus. Ze werden verdrukt en vervolgd. 
Daarom zagen ze uit naar de komst van de Heere 
Jezus. Dan zou hun verdrukking immers over zijn! 
Toch moesten ze nog geduld hebben. Een boer moet 
ook geduld hebben, nadat hij gezaaid heeft. De eerste 
tijd is er nog niets te zien van het gewas. 
 
Vraag 1: Er worden in deze verzen drie voorbeelden voor 
geduld genoemd. Welke zijn dat? 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 
Vraag 2: Zet een pijl bij de tekst die jou het meest 
aanspreekt in dit gedeelte. Leg uit waarom. 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 3: Zie jij uit naar de wederkomst van de Heere Jezus? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 

12 Maar voor alle dingen, mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet 
bij de aarde en zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw 
nee nee, opdat u niet onder enig oordeel valt. 

 
Vraag 4: Wat is de belangrijkste les uit dit vers? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 



 18  

13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij 
lofzingen. 
14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich 
roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de 
Heere. 
15 En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem herstellen. En 
als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden. 
16 Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een 
krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. 
17 Elia was een mens net zoals wij en hij deed een vurig gebed, dat het niet zou 
regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. 
18 En hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht 
voort. 

 
Elia was een gewoon mens. Net als jij en ik. Maar Elia was een bidder! Hij deed 
een vurig gebed. En op dat gebed bleef het drie en een half jaar droog. Toen hij 
weer zo’n gebed deed, ging het weer regenen. Wat is gebed belangrijk! 
 
Vraag 5: Wat doe jij als eerste als je ziek bent? Bidden of medicijnen gebruiken? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 6: Wil God dat elke ziekte altijd geneest? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 7: Hoeveel tijd per dag besteed jij aan bidden? 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 8: Voor welke dingen bid je? Bid je altijd hetzelfde gebed? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 

19 Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet 
hem terugkeren, 
20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel 
zal redden van de dood en een menigte van zonden zal bedekken. 

 

Vraag 9: Waar denk je aan bij iemand die ‘van de waarheid is afgedwaald’? 
_______________________________________________________________________ 
 
Vraag 10: Wat kunnen we doen voor zo iemand? 
_______________________________________________________________________ 
 
 

Stelling van de dag:  
“Een kwartier bidden per dag is een minimum!” 


