
 
 

 
 

 
 

Bijbelstudies 
 
 
 

Over de brief van   
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- geloof en beproeving 

 

- geloof: horen en doen 

 

- geloof en ons bezit 

 

- geloof en werken 

 

- geloof en ons spreken 

 

- geloof en blokkades 

 

- geloof en gebed 
Naam:  __________________ 



Voorwoord 

 
Beste jongeren, 
 
Voor jullie ligt een werkboekje. Dit is slechts een hulpmiddel bij het bestuderen van de brief van Jacobus. 
Zoals met alle dingen geldt; kom beslagen ten ijs. Bereid je Bijbelstudies goed voor! Leun niet op de ander, 
die het altijd zo goed weet, maar verdiep je zelf vooraf in de stof.  
 
De Heere wil die voorbereidingen zegenen, het kan zelfs zo zijn dat je bij de voorbereidingen al iets van die 
zegen mag ervaren. En, het is niet moeilijk. De moeilijkheid zit hem in de beschikbaarheid van onze tijd…  
 
Hoe moet je het dan voorbereiden? De opbouw van de Bijbelstudies hebben we gedaan volgens een 
bepaalde structuur. 
 
1. De Bijbelgedeeltes zijn onderverdeeld in kleine gedeeltes, een paar verzen die bij elkaar horen.  
2. Bij elk gedeelte hebben we een inleidend stukje geschreven.  
3. Elk gedeelte staat vervolgens afgedrukt in het boekje (Herziene Staten Vertaling). 
4. Na het gedeelte komen studievragen. Dit zijn vragen die je thuis kunt opzoeken, eventueel met behulp 

van een commentaar. 
5. Na de studievragen komen de gespreksvragen. Deze kun je ook voorbereiden, maar in principe zijn die 

bedoelt om samen over in gesprek te gaan. 
 
Voor dat je de studievragen thuis gaat beantwoorden, ga je eerst de tekst lezen. Het hele gedeelte dat voor 
één dag aan de beurt is. Vervolgens ga je dingen aanstrepen en opschrijven die je zelf ziet of die je opvallen. 
Gebruik daarvoor de grijze kaders met de afgedrukte Bijbeltekst. Grijp niet direct naar een commentaar! Het 
gevaar hiervan is dat je gaat opschrijven wat het commentaar zegt, en dat is niet de bedoeling.  
 
Gebruik pas een commentaar als je er niet uit komt, neem niet elke mening klakkeloos over, maar denk eerst 
na of je het daar mee eens bent en pak eventueel een tweede commentaar. Het meest eenvoudig en 
bruikbare commentaar zijn de kanttekeningen. Deze bevatten veel betrouwbare informatie. Maar ook hier 
geldt, niet zomaar overnemen.  
 
Als je het een keer hebt doorgelezen, ga je het nog eens lezen en probeer dan te kijken naar de tekst in de 
context. Een tekst afzonderlijk beoordelen kan gevaarlijk zijn. Kijk altijd wat er voor en wat er na gezegd 
wordt. Kijk ook aan wie het gedeelte gericht is, wat voor een soort gemeente het is enz. Dat is de 
achtergrondinformatie, die heel belangrijk kan zijn.  
 
Als je de tekst zo een paar keer gelezen hebt, begin je een lijn te ontdekken. Deze lijn is belangrijk en vormt 
de basis van je Bijbelstudie. Dingen die moeilijk zijn en waar je niet uitkomt, kun je vervolgens nazoeken door 
middel van de commentaren.  
 
Tot slot probeer je de studievragen te beantwoorden. Soms vind je naast de vragen ook nog kadertjes. Deze 
kadertjes bevatten extra informatie of een gedeelte uit de Heidelberger Catechismus. En vergeet de 
tekstverwijzingen ook niet. Dat is een heel mooi middel om de verbanden in de Bijbel te ontdekken.  
 
In de kampgids staat een lezenswaardige inleiding van Ds. Van den Brink. We hopen dat dit gedeelte je helpt 
de context van de brief te begrijpen, 
 
We wensen je fijne en gezegende Bijbelstudies toe. Vergeet nooit te bidden om de zegen van de Heilige 
Geest. Want voorbereiden is onze verantwoordelijkheid, maar het hangt er ten diepste niet vanaf.  
 
De samenstellers, 
Cees-Jan Smits & Hendri Schilder 

  
 



1. Zondag  Jacobus 1:1-11 

 

Vers 1 
Jacobus volgt voor zijn brief het schema dat in de antieke tijd gebruikelijk was voor een brief; eerst noemt hij zijn eigen 
naam (en titel), vervolgens de naam van de geadresseerden en daarna een groet.  Hij noemt zichzelf een dienstknecht, in 
navolging van de ‘groten’ van het Oude Testament: Mozes, Abraham, Jakob, David, enzovoort. De geadresseerden heten 
‘de twaalf stammen in de verstrooiing’; de ‘twaalf stammen’ is in elk geval figuurlijk bedoeld, maar van ‘de verstrooiing’ 
staat dat niet vast, want die term werd in Judea gebruikt voor alle joden die buiten de landsgrenzen woonden. Maar in 1 
Pet. 1:1, 2:11, Hebr. 11:13, 13:14 en Fill. 3:20 wordt ‘in de verstrooiing’ figuurlijk gebruikt.  
De groet ‘zaligheid’ was de gewone groet, maar hier wordt het tot Gods woord: Hij groet ons, en wenst ons zaligheid, 
genade toe! 

 
Studievraag: 

1. Wat is de figuurlijke betekenis van ‘de twaalf stammen’? Zijn wij dat ook? 
 

2. Kies je voor de figuurlijke of de letterlijke betekenis van ‘in de verstrooiing’? Waarom? 
 
Gespreksvraag: 

3. Jacobus noemt zichzelf een dienstknecht van God. Hij is door God aan ons gegeven om ons te dienen. Ook nu 
nog geeft God ons dienaren. Wat heeft deze goddelijke zorg ons te zeggen? 

 

Afzender, geadresseerden, groet 

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

a Hand. 8:1; 1 Petr. 1:1 



H.C. Een waar geloof 
 
Vr.21. Wat is een waar geloof? 
Antw. Een waar geloof is niet 
alleen een stellig weten of kennis, 
waardoor ik alles voor waarachtig 
houd, wat ons God in Zijn Woord 
geopenbaard heeft a, maar ook een 
vast vertrouwen b, hetwelk de 
Heilige Geest c door het Evangelie 
in mijn hart werkt d, dat niet alleen 
anderen, maar ook mij vergeving 
der zonden, eeuwige gerechtigheid 
en zaligheid e van God geschonken 
is, uit louter genade, alleen om der 
verdienste van Christus wil f.  
 

 

 

 

 

 

a Jak 2:19 b Heb 11:1,7 Ro 4:18-21 Ro 
10:10 Eph 3:12 Heb 4:16 Jak 1:6 c Ga 5:22 
Mt 16:17 2Co 4:13 Joh 6:29 Eph 2:8 Php 
1:19 Han 16:14 d Ro 1:16 Ro 10:17 1Co 
1:21 Han 10:44 Han 16:14 e Ro 1:17 Ga 
3:11 Heb 10:10,38 Ga 2:16 f Eph 2:8 Ro 
3:24 Ro 5:19 Lu 1:77,78  

 

Vers 2-4 
Vanaf hier tot in de volgende Bijbelstudie is het hoofdthema beproeving en verzoeking. In dit hoofdstuk worden deze 
woorden op een op het eerste gezicht verwarrende manier gebruikt. Zie voor een verduidelijking alvast het schema bij de 
volgende Bijbelstudie. In het vervolg willen we de betekenissen die daar gebruikt worden aanhouden, maar in het Grieks, 
waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven, lopen de betekenissen meer door elkaar heen. In vers 2 en in 
vers 12 staat in de statenvertaling allebei ‘verzoeking’, maar in vers 2 betekent het meer ‘beproeving’. Beproeving is een 
wezenlijk onderdeel van de geloofswandel; denk aan Job en Abraham. 
Jacobus zegt dat we ons moeten verblijden als we in moeilijke tijden, in beproevingen dus, terecht komen. Calvijn denkt bij 
de beproevingen aan ziekte, armoede, ballingschap, schande en dood.  
Het volmaakt zijn van vers 4 heeft niets te maken met perfectionisme; in 3:2 belijdt Jacobus dat we allemaal vaak 
struikelen. Het heeft meer de betekenis van geestelijke gerijptheid. 

 
Studievragen: 

4. Waar gaat het nog meer over blij zijn in moeilijke tijden? (Matt. 5:1-12) 
5. Hoe motiveert Jacobus zijn oproep tot vreugde in beproevingen?  
6. Vergelijk dit gedeelte met 1 Ptr. 1:6-7. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten? 

 
Gespreksvraag: 

7. Zou je lijdzaamheid als uithoudingsvermogen kunnen zien? Hoe krijg je uithoudingsvermogen? Herken je er al iets 
van bij jezelf? 

 

De zegen van de geloofsbeproeving 

2 bAcht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in velerlei beproevingen terechtkomt, 

b Matt. 5:11; Rom. 5:3; 1 Petr. 1:6 

3 cwant u weet dat de beproeving van uw geloof volharding uitwerkt. 

c Rom. 5:3; 1 Petr. 1:7 

4 Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en volkomen, en in niets tekortschiet. 

 



Vers 5-8 
Dit gedeelte lijkt een uitstapje, maar vers 5 sluit naadloos aan op vers 4. Jacobus redenering is: zorg dat je niets ontbreekt, 
maar als je dan tóch iets ontbreekt, wijsheid bijvoorbeeld, vraag God er dan om. Hij gaat alvast pastoraal in op de vraag die 

op zou kunnen komen: ik kan toch nóóit volmaakt zijn?  
 
Studievraag: 

8. Wat is ‘wijsheid’? Zie Jac. 3:17. 
 
Wijsheid moet van God gevraagd worden, in gelovig gebed (zie ook Matt. 21:21). Jacobus’ opmerkingen over het gebed 
lopen als een gouden draad door zijn brief (Jac. 1:6, 4:3, 5:13, 5:15-18), en hij kent er een grote kracht aan toe. God geeft 
graag: Hij is liefde, gevende liefde. Jacobus geeft ons hier één van Gods beloften, die we in vertrouwen mogen geloven. 
Maar Jacobus is ook scherp; direct na deze ruime belofte staat een scherpe vermaning. God geeft alles, maar Hij wil ons 
ook volledig. Augustinus zei daarom: ‘Geef mij wat U beveelt, en beveel dan wat U wilt.’ 
 
Gespreksvraag 

9. Wat vind je ervan dat God ons volledige hart wil, en dat we niet het kleinste stukje voor ons zelf mogen houden?  
 
Vers 9-11 
De verzen 9-11 lijken alwéér uit de lucht te komen vallen; het gaat ineens over arm en rijk. (andere gedeelten die hierover 
gaan, zijn Jac. 2:1-13, 4:13-17 en 5:1-6. Waarschijnlijk heeft de verhouding tussen rijk en arm een grote rol gespeeld in de 
gemeenten waaraan deze brief gericht was.) Maar dit gedeelte sluit goed aan op het vorige: rijkdom en armoede zijn vaak 
een beproeving.  

 
Studievraag: 

10. Voor wie wordt het beeld van de veldbloemen nog meer gebruikt? (Jes. 40:6-8, 1 Ptr. 1:24-25, Job 14:2, Ps. 37:2 
en 103:15-16)  

 
Gespreksvraag: 

11. Herken je het besef van vergankelijkheid? Is dat voor jou een reden om God te zoeken? 

5 dEn als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen 
verwijten maakt, en ezij zal hem gegeven worden. 

d Spr. 2:3; e Jer. 29:12; Matt. 7:7; 21:22; Mark. 11:24; Joh. 16:24; 1 Joh. 3:22; 5:14 

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. 

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 fWant 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. 

f Jes. 40:6; 1 Kor. 7:31; Jak. 4:14; 1 Petr. 1:24; 1 Joh. 2:17 



2. Maandag.    Jacobus 1:12-27 
 
 

Vers. 12-13 
Ons bijbelgedeelte begint met een pittige studie over de verzoeking. In vers 2 heeft de verzoeking een andere betekenis 
dan in vers 12 en verder. Om het verschil goed duidelijk te maken, kun je het beste het schema even goed bestuderen. 
Verzoeking komt nooit van God, maar God kan de duivel wel toestaan om de mens te verzoeken (denk aan Job).  

 
 
 

Studievragen: 
1. Wie ontvangen volgens vs. 12 ‘de kroon’? 

 
 

2. Welke dwaling stelt Jacobus in vs. 13 aan de kaak? 
 
 

3. Reageer op de volgende stelling: Een verzoeking is een beproeving, een beproeving is een verzoeking. 
 

           Verzoeking volgens Jacobus 
 (satan verzoekt, God beproeft)      

 
 
 
 
 

 

 Verzoeking Beproeving 

 
 

 
 

 
 Van satan Van God 

 
 

 
 

  
 Activeert de begeerte (Hs 1:12) Activeert het geloof (Hs.1:2) 

 
 

 
 

 
 Zonde > Lijden Vervolging > Lijden 

 

 

 

 

 

 Volharden  Toegeven Volharden Verloochening 
 (strijd)  (baart zonde) (strijd) (verzet, opstand) 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
Overwinning  Verliezen Overwinning Verliezen 
 leven  dood leven dood 

 

 

   

 

12 gZalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd bevonden is, zal hij hde kroon van het leven ontvangen, die 
de Heere ibeloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. 

g Job 5:17; h 2 Tim. 4:8; 1 Petr. 5:4; Openb. 2:10; i Matt. 10:22; 19:28,29 

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. 

 



Vers 14-16 
De begeerte ligt in het hart van ieder mens, ook de gelovige. De begeerte is zondig, je kunt het vergelijken met een smet 
die de mensheid geërfd heeft. Een vuile bron. Deze passieve smet kan omgezet worden in een actieve zonde. Satan 
probeert deze begeerte ‘te bevruchten’. Dat gebeurt als we toegeven.  
Jacobus gebruikt het beeld van een barende vrouw. Pas als de bevruchting heeft plaats gevonden, kan er gebaard 
worden.  
Gebruik eventueel vraag 113 en 114 van de H.C.  

 
Studievragen: 

4. De zonde begint met het toegeven aan de begeerte. We zijn dan al meegesleurd en verlokt. Wat bedoelt Jacobus 
met deze woorden? 
 

Gespreksvragen: 
 

5. Hoe kan de ‘bevruchting van deze begeerte’ voorkomen worden? 
 

6. Bespreek met elkaar het beeld van de barende vrouw en maak een concrete toepassing. 
 

7. Over welke dwaling spreekt Jacobus in vs. 16? 
 

 
Vers 17-18 
Deze twee verzen kunnen wel worden beschouwd als een intermezzo. Sommige verklaarders denken dat Jacobus hier 
citeert. Hij plaatst deze verzen bewust tegenover het voorgaande gedeelte waarin God verweten wordt dat Hij de oorzaak 
van de verzoeking zou zijn. God is niet de bron van zonde, God is een heel andere bron. 

 

Studievragen: 
8. Welke tegenstellingen vind je t.o.v. het vorige gedeelte (vs. 12-16) 

 
9. Wie zijn de eerstelingen van Zijn schepselen? 

 
10. Jacobus gebruikt opnieuw het beeld van het baren. Wat is het verschil in het baren met vers 15? 

 
Gespreksvraag: 

11. Hoe word je gebaard door het Woord van de waarheid? 
 

 
 

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. 

16 Dwaal niet, mijn geliefde broeders! 

 

17 jElke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, kbij Wie geen verandering 
is, of schaduw door omwenteling. 

j Spr. 2:6; 1 Kor. 4:7; k Jes. 14:27; 46:10; Mal. 3:6; Rom. 11:29 

18 lOvereenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in een bepaald opzicht 
eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn. 

l 1 Kor. 4:15; Gal. 4:19; 1 Petr. 1:23 

 



H.C. 10 geboden 
Vr.115. Waarom laat ons 
dan God alzo scherpelijk de 
tien geboden prediken, zo 
ze toch niemand in dit 
leven houden kan? 
Antw. Eerstelijk opdat wij ons 
leven lang onzen zondigen aard 
hoe langer hoe meer leren 
kennen a, en des te begeriger 
zijn, om de vergeving der 
zonden en de gerechtigheid in 
Christus te zoeken b. Daarna, 
opdat wij zonder ophouden ons 
benaarstigen, en God bidden om 
de genade des Heiligen Geestes, 
opdat wij hoe langer hoe meer 
naar het evenbeeld Gods 
vernieuwd worden, totdat wij tot 
deze voorgestelde volkomenheid 
na dit leven geraken c.  
 
a Ro 3:20 1Jo 1:9 Ps 32:5 b Mt 5:6 Ro 
7:24,25 c 1Co 9:24 Php 3:12-14  

Vers 19-27 
Jacobus stapt nu over op een ander onderwerp, hoewel het alles te maken heeft met bovenstaande. Als iemand zich voor 
gelovig houdt, dan zal dat moeten blijken uit zijn werken. Niet alleen horen maar ook doen, is zijn motto. Met behulp met 
het beeld van de spiegel, laat hij zijn lezers zien hoe logisch het is dat we ook handelen naar ons geloof. Je kijkt toch niet in 
een spiegel om vervolgens te vergeten wat je gezien hebt? Je kijkt in de spiegel om het beeld vast te houden. Je kijkt met 
een doel en gaat daar naar handelen. De spiegel zou je kunnen vergelijken met de wet. Je luistert niet naar de wet om er 
vervolgens niks mee te doen. Je gaat er naar handelen. 

Studievragen: 
12. Welke drie deugden worden genoemd in vs. 19? 

 
13. Dat ons geloofsleven uit de vruchten gekend moet worden, is een thema dat 

Jezus ons zelf heeft geleerd. Welke lessen liggen in dit verlengde verborgen 
in de volgende twee tekstgedeelten? Mattheus 7:24-27 / 25:34-46 
 

14. Welke wet wordt er in vers 25 bedoeld? 
 

15. Welke tegenstelling vind je tussen vs. 26 en vs. 27? 
 

Gespreksvragen: 
16. Hoe kun je met zachtmoedigheid het Woord ontvangen? 

 
17. “Geen woorden maar daden” (vs. 22) Mag je dit spreekwoord hier 

toepassen? 
 

18. Bespreek met elkaar het beeld van de spiegel. Wat is de juiste strekking? 
 

19. Ben jij een hoorder of een dader? 
 

20. De wet heeft twee functies (zie kader, HC. Vraag 115) Jacobus doelt hier duidelijk op de tweede functie. Wat 
houdt het in om als gelovige de wet ‘te houden’? 

Horen en doen 
19 Zo dan, mijn geliefde broeders, mieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. 

m Spr. 17:27; Pred. 5:1 

20 De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God voort. 

21 nLeg daarom af alle verdorvenheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, 
dat uw zielen kan zalig maken. 

n Rom. 13:12; Kol. 3:8 

22 oEn wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. 

o Matt. 7:21; Luk. 11:28; Rom. 2:13; 1 Joh. 3:7 

23 pAls iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die zijn aangeboren gezicht in een 
spiegel bekijkt, p Luk. 6:47 

24 want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag. 

25 qHij 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. q Matt. 5:19 

26 rAls 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. 

r Ps. 34:14; Jak. 3:6; 1 Petr. 3:10 

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. 

 



3. Dinsdag Jacobus 2:1-13 en 5:1-6 

 

Vers 1-4 
In deze studie gaat het vooral over rijk en arm. Dat thema staat misschien ver van ons Nederlanders af. Maar als dat zo is, 
is er iets niet in orde. Het Christendom heeft altijd aandacht gehad voor de armen, en vlak voor zijn dood heeft onze Heere 
Jezus gezegd dat we de armen altijd bij ons zullen hebben om ervoor te zorgen (Joh. 12:7). Het is onze plicht als rijken om 
te kijken naar de armen, ook al leven die vooral ver weg in de derde wereld. 

 
Studievragen 

1. Wat is 'aanneming des persoons'? (vs. 1) 
2. Onderscheid maken is een 'kwade overlegging'. Waarom? (vs. 4) 

 
Gespreksvraag 

3. Jacobus geeft een voorbeeld van een rijke man (in het grieks staat er zoiets als: 'meneer goudvinger') die wordt  
voorgetrokken boven een arme man. Gebeurt zoiets in onze tijd ook nog? Zijn er misstanden in de gemeente die 
je er mee kunt vergelijken? 

 
Vers 5-8 
In vers 5 gaat het over uitverkiezing. Maar Jacobus zegt iets wat ons misschien vreemd in de oren klinkt: God heeft de 
armen uitverkoren, om rijk te zijn in het geloof. 

 
Studievragen 

4. Bekijk 1 Kor. 1:26-31 eens en leg het naast dit vers. Waarom heeft God de armen uitverkoren? Kun je dan niet 
beter arm zijn? 
 

5. Wat ontvangen de armen die God liefhebben? 
 

6. In de evangeliën gaat het ook vaak over rijk en arm. Lees bijvoorbeeld de gelijkenis van de rijke man en de arme 
Lazarus (Lukas 16:19-31) en het stukje over de rijke jongeling (Lukas 18:18-30). Wat hebben deze beelden te 
zeggen als we het hebben over rijk en arm? 
 

7. Vers 6 en 7 gaan over de zonden van de gemeente en de rijken. Wat zijn die zonder precies? 
 
Gespreksvraag 

8. Hoe zou het komen dat een rijke veel moeilijker dan een arme in het Koninkrijk van God kan komen? Wat heeft 
dat ons te zeggen? 

Geen aanzien des persoons 

1 Mijn broeders, heb het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, azonder aanzien des persoons. 

a Lev. 19:15; Deut. 16:19; Spr. 24:23; Matt. 22:16 

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? 

5 bLuister, 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 cbeloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? 

b Joh. 7:48; 1 Kor. 1:26 enz; c Ex. 20:6; 1 Sam. 2:30; Spr. 8:17; Matt. 5:3 

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? 



H.C. Heiligheid 
 
Vr.114. Maar kunnen 
degenen, die tot God 
bekeerd zijn, deze geboden 
volkomenlijk houden? 
Antw. Neen zij; maar ook de 
allerheiligsten, zolang als zij 
in dit leven zijn, hebben maar 
een klein beginsel dezer 
gehoorzaamheid a; doch alzo, 
dat zij met een ernstig 
voornemen niet alleen naar 
sommige, maar naar al de 
geboden Gods beginnen te 
leven b. 
 
a 1Jo 1:8 Ro 7:14,15 Pre 7:20 1Co 
13:9 b Ro 7:22 Ps 1:2 

 
Vers 8 tot 13 gaan over de wet. Aan de ene kant gaat het over de wet die iemand veroordeelt als hij in één ding struikelt 
(vs 10), maar aan de andere kant is er ook een 'wet der vrijheid' (vs 12 en zie ook hoofdstuk 1:25). 

 
 
Studievragen 

9. Wat is de Koninklijke wet (vs 8), wat is de gehele wet (vs 10) en wat is de wet der vrijheid (vs 12)? Zijn dit 
verschillende wetten? 

10. Wat betekent 'de barmhartigheid roemt tegen het oordeel' (vs 13)? (Zie ook Matt. 5:7 en 18:35) 
 
Gespreksvraag 

11. De Catechismus zegt dat ook de allerheiligsten maar een klein beginsel van 
gehoorzaamheid hebben. Hoe kun je dan ooit met je barmhartigheid tegen het 
oordeel roemen? (zie studievraag 10) 

 
 

8 Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: dU zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. 

d Lev. 19:18; Matt. 22:39; Mark. 12:31; Rom. 13:9; Gal. 5:14; Efez. 5:2; 1 Thess. 4:9 

9 Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet aangemerkt als overtreders. 

10 eWant wie de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, die staat schuldig aan alle geboden. 

e Deut. 27:26; Matt. 5:19; Gal. 3:10 

11 Immers, Hij Die gezegd heeft: fU 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. 

f Ex. 20:14; Matt. 5:27 

12 Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid. 

13 gWant onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert 
over het oordeel. 

g Matt. 6:15; 18:35; Mark. 11:25; Luk. 16:25 



Jacobus 5 vers 1-6 
In dit hoofdstuk bespreekt Jacobus het thema rijk en arm nog een keer. Het sluit aan bij Hoofdstuk 4:13-17 waarin hij onder 
andere waarschuwt voor onafhankelijk van God willen zijn: dat gaat vaak samen met rijk zijn, omdat je dan eerder geneigd 
bent te vertrouwen op je geld in plaats van op God. In de tijd van Jacobus waren de maatschappelijke tegenstellingen 
groot: de grootgrondbezitters buitten de kleine boeren vaak uit. Tegen deze grootgrondbezitters is deze perikoop gericht. 

 
 
Studievraag 

12. Wat hebben de rijken verkeerd gedaan? 
 
Gespreksvraag 

13. Vers 3 spreekt over schatten verzamelen in de laatste dagen, en keurt dit af. Verzamelen wij ook schatten in deze 
laatste dagen? Hoe komt dat?  

Wee over de onbarmhartige rijken 

1 aNu dan, rijken, huil en jammer over al de ellende die u overkomt. 

a Spr. 11:28; Amos 6:1; Luk. 6:24; 1 Tim. 6:9 

2 Uw rijkdom is vergaan en uw kleren zijn door de motten aangevreten. 

3 Uw goud en zilver is verroest en hun roest zal een getuigenis tegen u zijn en zal uw vlees als een vuur verteren. bU hebt 
schatten verzameld in de laatste dagen. 

b Matt. 6:19; Rom. 2:5 

4 Zie, chet loon van de arbeiders die uw velden gemaaid hebben, dat door u achtergehouden is, schreeuwt tot God, en de 
jammerklachten van hen die geoogst hebben, zijn doorgedrongen tot de oren van de Heere Sebaot1. 

c Lev. 19:13; Deut. 24:14 

5 dU bent u aan weelde te buiten gegaan op de aarde en hebt uw eigen hartstochten gevolgd. U hebt uw hart gevoed als op de 
dag van de slacht. 

d Job 21:13; Luk. 16:19,25 

6 U hebt de rechtvaardige veroordeeld en gedood en hij verzet zich niet tegen u. 

http://www.herzienestatenvertaling.nl/bijbel.php?boek=JAS&hoofdstuk=5#footnotes5#footnotes5


Dood geloof 

14 hWat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt, dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem 
zaligmaken? 

h Matt. 7:26; Jak. 1:23 

15 iAls er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, 

i Luk. 3:11; 1 Joh. 3:17 

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. 

 

4. Woensdag.   Jacobus 2:14-27 

 
Door de werken gerechtvaardigd… 
Goede werken… Luther gruwde hiervan. Hij vond de goede werken zo slecht, dat hij van mening was dat 
Jacobus nu toch echt fout zat. Hij wilde daarvan niets weten. Hij ging zover dat hij riep: ‘Steek met Japie de 
kachel maar an!’ Wie zat er nu fout? Luther of Jacobus? Het verschil is nog altijd dat Jacobus’ woorden zijn 
geïnspireerd door de Heilige Geest. We zullen dit in deze studie helder proberen te krijgen.   
 
Vers 14-17  
Ons geloof is pas echt geloof als er vrucht gevonden wordt. Dat heeft Jezus ook al gezegd toen Hij met Zijn discipelen 
sprak over de ware boom die vrucht draagt (Matth. 7:20). De gelovigen die Jacobus aanspreekt, leven niet naar de wet. Ze 
sturen bij wijze van spreke een arme weg zonder hem te helpen. Zo’n geloof, zegt Jacobus, is niets waard. Het is dood. 

 
Studievragen: 

1. Wat wordt er in vers in bedoeld met de woorden ‘geloof’ en ‘werken’? 
 
 

2. Bestudeer wat er in Handelingen wordt gezegd over de arme in de gemeente (Handelingen 4:34,35) 
 
 

3. Verklaar het beeld in vs. 15, 16 
 
 

4. Wat is de keiharde conclusie in vs. 17 
 
 

5. Wat wordt er in 1 Korinthe 3:12-14 gezegd over de goede werken? 
 
 

Gespreksvragen: 
6. Er zijn blijkbaar verschillende manieren van ‘geloven’. Wat moeten we ons voorstellen bij mensen die wel zeggen 

te geloven, maar de werken niet hebben? Komt dat nu ook voor?  
 
 

7. Is Jacobus nu niet aan het oordelen? Wat zei Jezus over het geloof? (Matt. 7:20) 
 
 

8. Stelling: De moordenaar aan het kruis had een dood geloof, zijn geloof kon niet worden gezien aan zijn werken 
 
 



Vers 18-20 
In deze verzen wordt er dieper ingegaan op het geloof. Geloven dat God een enig God is, dat geloven de duivelen ook. Is 
dat dan een zalig geloof? Jacobus herhaalt het feit dat geloof zonder werken dood is. Een ernstige waarschuwing.  

 
Studievragen: 

9. Jacobus voert hier een denkbeeldige tegenstander in, die hij vervolgens gaat weerleggen. Welke onmogelijke 
tegenstellingen vind je hier? (zie kader) 
 
 

10. Geloven dat God een enig God is, is een historisch geloof.  Leg dit uit. 
 
 

11. Waarom sidderen de duivelen? 
 
 

Gespreksvragen: 
12. Wij geloven allemaal. Tenminste, we noemen ons gelovige. Toch zijn er verschillen. Jacobus noemt drie typen. 

Bespreek de typen, zoek daar bijbelse voorbeelden bij en probeer tot slot aan te geven waar jij bij hoort. 
Type a. Noemt zich gelovig, maar brengt geen goede werken voort. 
 
Type b. Noemt zich gelovig, maar zegt dit enkel op grond van goede werken (wet). 
 
Type c. Noemt zich gelovig en toont zijn geloof uit de werken. 
 

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 jde demonen geloven dit en zij sidderen. 

j Mark. 1:24 

20 Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 

 

Geloof en werken 
 
De denkbeeldige spreker die in vers 12 is geïntroduceerd, daagt de gemeenteleden uit die beweren te geloven zonder 
dat ze daar bij werken (vruchten) laten zien. Hij maakt er een soort duel van. Als jullie, die zeggen te geloven, je werken 
tonen, dan geloof ik het pas. Als reactie zal ik mijn geloof tonen uit mijn werken. Jacobus stelt hiermee dat iemand die 
goede werken voortbrengt, dus gelooft. Anders bracht hij geen goede werken voort. Andersom kan het niet, de 
volgorde is geloof en daarna de werken.  
Nu zul je zeggen; ‘maar de goede werken zoals de Roomsen die kenden?’. Je hebt gelijk, maar deze categorie dwaling 
kende men in die tijd niet. Denk ook aan de Heere Jezus toen Hij de vijgenboom beoordeelde. Men ging stellig af op de 
vrucht, de werken. Dat was ‘het bewijs’ van het geloof. 
 



 

Vers 21-24 
Is Abraham zalig geworden omdat hij Izak heeft geofferd? Nee, door te gehoorzamen heeft Abraham zijn geloof bewezen, 
gerechtvaardigd. De rechtvaardiging van Abraham kun je verschillend uitleggen. Zie daarvoor het schema.  

 
Studievragen: 

13. Hoe is Abraham zalig geworden? Zie daarvoor 
Rom. 4: 3 en Gal. 3:6. 
 
 

14. Wat bedoelt Jacobus met ‘gerechtvaardigd’ in vs. 
21, 23? 
 
 

15. Welke vervulling wordt er bedoelt in vs. 23? 
 
 

Gespreksvragen:  
 

16. Wat is nu de juiste samenwerking tussen geloof 
en werken? (vs. 22) 
 
 

17. Luther moest niets hebben van Jacobus. Wat is 
jullie antwoord aan Luther? Gebruik o.a. vs. 23 
en 24 
 
 

           Rechtvaardiging van Abraham 
 (Jacobus en Paulus) 

 
 
 
 
 

 

 Jacobus Paulus  
 (Jac. 2)  (Rom. 4 - Gal. 3) 

 
 

 
 

 
 Hij is door de werken Hij is door het geloof 
 gerechtvaardigd gerechtvaardig 

 
 

 
 

  
 De werken zijn het bewijs Het geloof is de grond 

 
 

 
 

 
 context: context: 
 
Jakcbus strijdt tegen de mondchristenen. Paulus strijdt tegen degenen die zeggen 
Hij zegt dat het geloof moet blijken uit dat je door het houden van de wet zalig 
de vruchten, de goede werken. Zonder kan worden. Hij zegt daarop:.we worden  
de vrucht is het geloof dood.  alleen door het geloof zalig.  

 

   

 

21 Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, ktoen hij Izak, zijn zoon, op het altaar offerde? 

k Gen. 22:10 

22 Ziet u wel, dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat uit de werken het geloof tot zijn doel is gekomen? 

23 En de Schrift is vervuld die zegt: lEn Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een 
vriend van God genoemd. 

l Gen. 15:6; Rom. 4:3; Gal. 3:6 

24 U ziet dus nu, dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. 

 



H.C. Rechtvaardiging 

Vr.61. Waarom zegt gij dat gij 
alleen door het geloof 
rechtvaardig zijt? 
Antw. Niet dat ik vanwege de 
waardigheid mijns geloofs Gode 
aangenaam ben; maar daarom, 
dat alleen de genoegdoening, 
gerechtigheid en heiligheid van 
Christus mijn gerechtigheid voor 
God is a, en dat ik die niet anders 
dan alleen door het geloof 
aannemen en mij toeëigenen kan 
b.  

a 1Co 1:30 1Co 2:2 b 1Jo 5:10  

Vr.62. Maar waarom kunnen 
onze goede werken niet de 
gerechtigheid voor God of een 
stuk daarvan zijn? 
Antw. Daarom, dat de 
gerechtigheid die voor Gods 
gericht bestaan kan, gans 
volkomen en der wet Gods in alle 
stukken gelijkvormig zijn moet a, 
en dat ook onze beste werken in 
dit leven alle onvolkomen en met 
zonden bevlekt zijn b.  

a Gal 3:10 De 27:26 b Jes 64:6  

Vr.64. Maar maakt deze leer niet 

zorgeloze en goddeloze 
mensen? 
Antw. Neen zij; want het is 
onmogelijk, dat, zo wie Christus 
door een waarachtig geloof 
ingeplant is, niet zou voortbrengen 
vruchten der dankbaarheid a. 

a Mt 7:18 Joh 15:5  

 

 

 

 

Vers 25,26 
Rachab handelde reeds naar haar geloof. Het geloof was er al voor de werken. Haar werken, de bevrijding van 
verspieders, is haar tot rechtvaardiging gerekend.  

 
Studievragen: 

14. Welke werken worden hier concreet bedoeld? (vs. 25) 
 

 
15. Wat wordt er over Rachab gezegd in Hebreeën 11:31? 

 
 
Gespreksvragen: 

16. Jacobus gebruikt een beeld als afsluiting. Een lichaam zonder ziel is dood. 
Geloof zonder werken is ook dood. Wat moet je doen als je bij jezelf of bij 
een ander constateert dat je geloof dood is? 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 En is mRachab, de hoer, niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de boodschappers heeft ontvangen en 
langs een andere weg heeft laten weggaan? 

m Joz. 2:1; 6:23; Hebr. 11:31 

26 Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. 

 



5. Donderdag Jacobus 3:1-18 

 
Vers 1-4 
In deze studie gaat het vooral over de tong en over wijsheid. De tong is maar een klein orgaan, maar je kunt er grote 
dingen mee doen: goed of kwaad spreken. Jacobus gebruikt meerdere beelden: ze is als een bit in de mond van een 
paard, als een roer van een schip, als een klein vuurtje of als een fontein. 

 
Studievragen 

1. Wat zijn 'meesters' (vs 1)? 
 

2. Waarom ontvangen deze 'meesters' te meerder oordeel? 
 
Gespreksvragen 

3. In vers 3 en 4 vergelijkt Jacobus de tong met een bit of een roer. Bespreek deze beelden met elkaar: vind je ze 
goed gekozen?  
 

4. Heb je soms ook het idee dat je je eigen tong niet in bedwang kunt houden? 
 

5. Vroeger waren er kloosters waar bijna de hele dag een zwijgplicht gold. Wat vind je hiervan? 
 

De zonden van de tong 

1 U moet aniet allemaal leermeesters willen worden, mijn broeders. U weet toch bdat wij een strenger oordeel zullen 
ontvangen? 

a Matt. 23:8; b Matt. 7:1; Luk. 6:37 

2 Want wij struikelen allen in veel opzichten. cAls iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die in staat is om 
ook het hele lichaam in toom te houden. 

c Ps. 34:14; Jak. 1:26 

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. 



Vers 5-12 
Het beeld van de tong als klein vuurtje dat een grote hoop hout aansteekt (een bosbrand! vergelijk Matt. 15:11) wordt door 
Jacobus verder uitgebreid. Het besmet het hele lichaam en ontsteekt het 'rad onzer geboorte en wordt ontstoken van de 
hel.' Sommige commentaren denken bij het 'rad onzer geboorte' aan onze hele levensloop. Die wordt dan voor een groot 
deel bepaald door wat er allemaal uit onze mond komt.  

 
Studievragen 

6. Wat betekent 'onstoken van de hel? 
 

7. Jacobus zegt dat we allen in velen struikelen, en tegelijk zegt hij dat uit een zoete fontein geen bitter water kan 
wellen. Hoe zit dat? Zie ook Matt. 7:16-20.  

 
Gespreksvraag 

8. Jacobus lijkt nu wel héél negatief over de tong te spreken (vs 6-8). Hoe kun je God loven (vs 9) met iets wat door 
de hel 'ontstoken' is? 

 

5 dZo is ook de tong een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout 
aansteekt. 

d Spr. 12:18; 15:2 

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. 

9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, edie naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. 

e Gen. 1:27 

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. 



Waarschijnlijk gaat vers 18 over de prediking. Het woordje 'voor' kan ook als 'door' vertaald worden, dus dan staat er: De vrucht der 
rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid door degenen, die vrede maken.  
De betekenis wordt dan: 
-Het zaaien: de prediking 
-Waarin er gezaaid wordt: In de akker, dat is de gemeente 
-Wat er gezaaid wordt: De vrucht der rechtvaardigheid. Als je gerechtvaardigd bent, breng je vruchten voort van een leven en 
handelen naar Gods wil, een leven in gemeenschap met God. De dominee moet en mag van dit vruchtdragende leven preken. 
-Wie het zaaien: Degenen die vrede maken, dat zijn die dominees die er niet op in hakken, maar vredelievend en vredestichtend, 
rustig hun werk doen (met de wijsheid van vers 17) 
 
In een commentaar staat: 'Samenvattend wil Jacobus met deze wijsheidsspreuk zeggen, dat de hemelse wijsheid vrede bewerkt, 
vrede in het hart en vrede in de gemeente. Dit schept een atmosfeer waarin de verkondiging van het Woord zegenrijk kan werken. 
Dan zal het zaad van het Woord een heerlijke vrucht voortbrengen, een vrucht die ons in de juiste verhouding tot God brengt en die 
bestaat in een handel en wandel volgens de wil van God.' 

 

Vers 13-17 
De volgende verzen gaan over wijsheid en een goede levenswandel. De wijsheid van boven staat tegenover de aardse 
'wijsheid'. Ook in hoofdstuk 1 ging het hierover, zie bijvoorbeeld vers 5 en vers 17.  

 
Studievraag 

9. Probeer zelf enkele lijnen te trekken tussen de wijsheid in hoofdstuk 1 en de wijsheid in hoofdstuk 3.  
 

10. Jacobus heeft het in vers 13 over zachtmoedige wijsheid. Ook in hoofdstuk 1:21 heeft hij het daarover. Wat is 
zachtmoedigheid eigenlijk? 

 
Gespreksvraag 

11. Bespreek met elkaar de kenmerken van de hemelse wijsheid (vs 17).  
 
Vers 18 
Vers 18 is een afsluitende samenvatting van het stukje over wijsheid. 

 
Gespreksvraag 

12. Lees met elkaar het kader over dit vers. Wat heeft deze wijsheidsspreuk ons te zeggen? 
 
 

De wijsheid van boven 

13 Wie is wijs en verstandig onder u? fLaat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken tonen in zachtmoedige wijsheid. 

f Efez. 5:8 

14 gWanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. 

g Rom. 13:13 

15 hDat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk1, duivels. 

h 1 Kor. 2:6,7 

16 iWant waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei slechte praktijken. 

i 1 Kor. 3:3; Gal. 5:20 

17 Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vredelievend, welwillend, voor rede vatbaar, rijk aan 
barmhartigheid en aan goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. 

18 En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. 
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H.C. Onze doodsvijanden… 
 

Vr.127. Welke is de zesde bede? 
Antw. Leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den boze. Dat 
is: Dewijl wij van onszelven zo zwak 
zijn, dat wij niet een ogenblik zouden 
kunnen bestaan a, en daartoe onze 
doodsvijanden, de duivel b, de 
wereld c en ons eigen vlees d, niet 
ophouden ons aan te vechten; zo wil 
ons toch behouden en sterken door 
de kracht Uws Heiligen Geestes, 
opdat wij in dezen geestelijken strijd 
niet onderliggen e, maar altijd 
sterken wederstand doen, totdat wij 
eindelijk ten enenmale de overhand 
behouden f.  

a Joh 15:5 Ps 103:14 b 1Pe 5:8 Eph 6:12 c Joh 
15:19 d Ro 7:23 Ga 5:17 e Mt 26:41 Mr 13:33 f 
1Th 3:13 1Th 5:23  

 

Wereldsgezindheid 

1 Van waar al die strijd en al dat geruzie in uw midden? Vloeien zij niet voort uit uw hartstochten, adie in alle delen van uw 
lichaam strijd voeren? 

a Rom. 7:23; 1 Petr. 2:11 

2 U begeert en krijgt niet. U bent moordzuchtig1 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, bomdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. 

b Matt. 20:22; Rom. 8:26 

 

 

 

 

6. Vrijdag   Jacobus 4:1-17 

 
Wereldse christenen 
Jacobus is ongerust over de levensstijl van de christenen aan wie hij schrijft. Hij laat duidelijk zien dat geloof en 
werelds leven onmogelijk samengaan. Hij roept de mensen op zich te bekeren van hun wereldse levensstijl. 
Daarbij geeft hij een paar belangrijke adviezen. Gebed, nederigheid en het weerstaan van de duivel. Hoogst 
actueel, zeker in onze tijd… 
 
Vers 1-3  
Niet elk bidden is bidden. Als we gedachteloos bidden, is dat waardeloos. Het zal geen kracht doen. Waarschijnlijk herken 
je het wel. Als je helemaal niet bidt, gaat het helemaal bergafwaarts! Jacobus roept op tot een zuiver gebed.  

 
Studievragen: 

1. Wat wordt er bedoeld met de wellusten ?(vs. 1 en 3) 
 

2. De bijbel geeft aanwijzingen om te bidden naar Gods wil. Lees de 
volgende gedeelten en schrijf een aantal kenmerken op van een gebed 
naar Gods wil. Ps. 34:16 / Ps. 145:18 / Lukas 18:14 / 1 Joh. 5:14 
 

Gespreksvragen: 
3. Hoe kun je weten of je ‘kwalijk bidt’? 

 
4. Stelling: Het geestelijke klimaat in Nederland is lauw omdat er veel kwalijk 

wordt gebeden.  
 

5. Bespreek met elkaar hoe jullie bidden. 
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De Geest die in ons woont. 
 
Het tevergeefs zeggen van de schrift. 
Een bijzondere manier van 
verwoorden. Jacobus veronderstelt 
hier dan zijn lezers het Oude 
Testament goed kennen. Wat hier 
geciteerd wordt, kun je niet vinden in 
het OT. Waarschijnlijk geeft Jacobus, 
zoals dat vaker gebeurde, hier een 
samenvatting van verschillende 
schriftplaatsen. God geeft ons een 
geest en eist die vervolgens op, als 
een jaloers God. Zo is er geen ruimte 
voor de vriendschap met de wereld. 
Heel ons leven moet de Heere zijn 
toegewijd.  
 
(Gen. 6:3-7 / Ex. 20:3 en 5 / Deut. 32 
… 1 Kor. 6:10 / 2 Kor. 6:16) 
 

4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? cWie dan nu 
een vriend van de wereld wil zijn, maakt zich tot een vijand van God. 

c Joh. 15:9; Gal. 1:10; 1 Joh. 2:15 

5 Of denkt u dat de Schrift tevergeefs zegt: dDe Geest, Die in ons woont, verlangt Die sterk naar afgunst? 

d Num. 11:29 

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: eGod keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de 
nederigen geeft Hij genade. 

e Spr. 3:34; 1 Petr. 5:5 

7 Zo onderwerp u dan aan God. fBied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. 

f Efez. 4:27; 1 Petr. 5:9 

8 Nader tot God en Hij zal tot u naderen. gReinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! 

g Jes. 1:15 

9 hBesef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. 

h Matt. 5:4 

10 iVerneder u voor de Heere en Hij zal u verhogen. 

i Job 22:29; Spr. 29:23; Matt. 23:12; Luk. 14:11; 18:14; 1 Petr. 5:6 

i Job 22:29; Spr. 29:23; Matt. 23:12; Luk. 14:11; 18:14; 1 Petr. 5:6 

 

Vers 4-10 
De christenen leiden een werelds leven. Ze leven niet dicht bij God omdat ze worden beheerst door trost, hebzucht en 
afgunst. Het middel tegen deze zonde is nederigheid. Maar je begrijpt wel dat het moeilijk is voor een hoogmoedige om 
nederig te zijn. Daarom roept Jacobus ook op tot bekering, tot vernieuwing. Alleen zo kunnen we dichter bij God komen. 

 
Studievragen: 

6. Waarom spreekt Jacobus juist de overspelige mannen en vrouwen aan? Moeten we dit letterlijk zien? 
 

7. Waarom keert God zich tegen de hoogmoedigen en geeft Hij de nederigen genade?  
 

8. Hoe bied je weerstand aan de duivel? (vs. 7) 
 

9. Wat betekent het om tot God te naderen? (vs. 8) 
 

10. Waarom wordt in vers 8 een passage uit het OT geciteerd? De 
ceremoniële wet heeft toch afgedaan? 
 

Gespreksvragen: 
11. Vers 4 en 5 roepen op tot separatie, afscheiding van de wereld. Mogen 

we dan niet genieten? 
 

12. Stelling: Nederigheid maakt je sterk 
 

13. In dit gedeelte worden verschillende zaken genoemd waardoor we dichter 
bij God kunnen leven. Welke zaken zijn dat?  
 

14. Wie heeft ervaring met één of meer van deze zaken? 
 

15. Stelling: In vers 8 is Jacobus remonstrants. 



Deo Volente is een Latijnse 
uitdrukking, die "zo de Heere wil" 
betekent. Deze uitdrukking wordt, 
vaak afgekort tot "D.V.", gebruikt bij 
aankondigingen van vergaderingen, 
bruiloften en andere evenementen 
om aan te geven dat men als mens 
de toekomst niet onder controle 
heeft, maar afhankelijk is van God. 

 
Bron: Wikipedia 

De onzekerheid van het leven 

13 En dan nu u die zegt: kWij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en 
handeldrijven en winst maken, 

k Luk. 12:18 

14 u, die niet weet, wat morgen gebeuren zal, lwant hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd gezien 
wordt en daarna verdwijnt. 

l Jes. 40:6; 1 Kor. 7:31; Jak. 1:10; 1 Petr. 1:24; 1 Joh. 2:17 

15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: mAls de Heere wil en wij leven, dan zullen we dit of dat doen. 

m Hand. 18:21; 1 Kor. 4:19; Hebr. 6:3 

16 Maar nu roemt u in uw hoogmoed. Al zulk soort roem is slecht. 

17 nWie dan weet goed te doen en het niet doet, voor hem is het zonde. 

n Luk. 12:47 

 

Vers 11,12 
Als we elkaar gaan beoordelen en veroordelen, druisen we rechtstreeks tegen de wet in. Jezus heeft de wet samengevat in 
het grote gebod: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Als we iemand gaan veroordelen, veroordelen we de 
wet. Veroordeling staat tegenover liefhebben.  

 
Studievragen: 

16. Leg de verzen 11 en 12 uit in de context van de brief. 
 

Vers 13-17 
Jacobus wijst in deze verzen op de betrekkelijkheid van het leven. Hij vergelijkt het leven met een damp. Hij bepaalt ons 
daarom des te meer om alles wat we doen, weloverwogen te doen maar vooral met Gods instemming, Deo Volente. 
Jacobus richt zich nu in het bijzonder op de kooplieden. Deze mensen gingen vaak voor lange tijd weg met hun 
handelswaren. In het maken van hun plannen, rekenden ze niet met God. 

 
Studievragen: 

17. Welke zonde wordt er beschreven in vers 17? Maak dit concreet met voorbeelden.  
 
 

18. In andere vertalingen maar ook in de kanttekeningen vind je een variatie op de bekende woorden uit vers 15, 
namelijk: Als de  Heere wil, zo zullen wij leven en dit of dat doen. Wat is het verschil en welke variatie vind jij 
beter? 
 

Gespreksvragen: 
19. In veel aankondigingen kun je de bekende afkorting D.V. vinden.  

Stelling: Veelvuldig gebruik van de afkorting D.V. gaat ten koste van de 
inhoud en kan daarom beter achterwege gelaten worden.  
 

20. Bespreek met elkaar hoe jullie staan in dit leven met betrekking tot de 
eeuwigheid.  

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. jMaar wie bent u, die over de ander oordeelt? 

j Rom. 14:4 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Latijn


Reünie. Jacobus 5:7-20 

 

In het laatste gedeelte van zijn brief staat Jacobus stil bij volharding tot de wederkomst (vs. 7-11), eedzweren (vs. 12), leed 
en gebed (vs. 13-18) en het tot inkeer brengen van iemand die afgedwaald is (vs. 19 en 20). Bij vers 7-11 zijn twee 
uitleggingen mogelijk. De eerste is dat wij net als de landman geduld moeten oefenen tot de wederkomst, en dat we dan de 
vruchten mogen maaien. (‘Wie hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vreugde maait’!) De tweede is dat God de 
landman is, en de wereld de akker waar hij op arbeidt. 
 
Vers 7,8 

 
Studievraag: 

1. Voor welke uitleg kies je? Waarom? 
 
Gespreksvraag: 

2. De wederkomst heeft al lang op zich laten wachten. Veel mensen geloven er misschien niet meer zo in. Hoe is het 
met ons geduld gesteld? Zien wij nog volhardend en gelovend uit naar de wederkomst? 

 
Vers 9-11 
‘De winter staat voor de deur’, zeggen we wel eens. In vers 9 zegt Jacobus dat de Rechter voor de deur staat, en dat we 
daarom niet tegen elkaar moeten ‘zuchten’. 

 
Studievragen: 

3. Wat betekent dit ‘zuchten’? 
4. Welke profeten kun je noemen als voorbeeld van lankmoedigheid? 
5. Wat betekent het woord ‘einde’, in vers 11? 

 
Gespreksvraag: 

6. Heb je in een moeilijke situatie wel eens gedacht aan iemand uit de bijbel die net zo iets meemaakte? Zo ja, hielp 
dat je?  

 

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, ewij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van fde volharding van Job en u hebt de uitkomst van de 
Heere gezien, gdat de Heere vol ontferming is en barmhartig. 

e Matt. 5:11; f Job 1:21,22; g Num. 14:18; Ps. 103:8 

Opwekking tot geduld 

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. 



Vers 12 
Vers 12 is een tussenvers waarin Jacobus het eedzweren verbiedt. Hij zegt: laat uw ja ja zijn, en uw neen neen. Volgens 
een joodse uitleg betekent dit dat je hart en je mond hetzelfde moeten zeggen. Dus als je bijvoorbeeld gevraagd wordt of je 
iemand die je niet mag hebt horen liegen, en in je hart weet je dat je hem of haar dat nooit hebt horen doen, moet je met je 
mond geen ja zeggen.  

 
Gespreksvraag: 

7. Geldt dit verbod op eedzweren ook voor bijvoorbeeld een ambtseed? 
 
Vers 13-18  
Dit gedeelte heeft al voor heel wat opheft gezorgd. Moeten we alles letterlijk nemen? Het zwaartepunt ligt in het doel. Wat 
wil Jacobus met dit gedeelte zeggen? Hij benadrukt de kracht van het gebed in relatie tot de belijdenis van zonden. En het 
is nog steeds dezelfde God die op het gebed laat regenen, die op het gebed zieken wil genezen. Voor meer informatie over 
ziekenzalving, zie het grote kader op de volgende bladzijde.  

Studievragen: 
8. Wat bedoelt Jacobus met ‘lijden’ in vs. 13? 

 
9. Waarom moet er een ouderling geroepen worden? (vs. 14) 

 
10. Wat is een gelovig gebed?  

 
11. De woorden ‘zonde’ en ‘overtredingen’ worden in dit gedeelte genoemd. Wat is de relatie tussen zonde en 

herstel? 
 

Gespreksvragen: 
12. Waarom roept Jacobus op om elkaar de zonde te belijden? 

 
13. Hebben jij wel eens een zonde aan een vriend, familielid of kennis beleden? Vinden jullie dat dit moet gebeuren? 

 

12 Maar voor alle dingen, mijn broeders, hzweer 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. 

h Matt. 5:34; 2 Kor. 1:17,18 

De kracht van het gebed 

13 Is iemand onder u in lijden? Laat hij bidden. Heeft iemand goede moed? iLaat hij lofzingen. 

i Efez. 5:19; Kol. 3:16 

14 Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden jen hem 
met olie zalven in de Naam van de Heere. 

j Mark. 6:13 

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 kElia 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. 

k 1 Kon. 17:1; Luk. 4:25 

18 lEn hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. 

l 1 Kon. 18:45 



Vers 19,20 
In de laatste twee verzen zegt Jacobus nog eens kernachtig wat de bedoeling van heel zijn brief is geweest: mensen die 
afdwalen terugroepen naar op het goede pad, de smalle weg.  

 
 
Studievragen: 

14. Welke afdwalingen heeft Jacobus in zijn brief zoal benoemd?  
15. We kunnen elkaar niet bekeren, wordt er vaak gezegd. Wat betekent bekering hier? 
16. Wat betekent: ‘een menigte der zonden bedekken’? 

 
Gespreksvraag: 

17. Wat doen wij om elkaar van dwalingen te bekeren? 
 

 
 

 

 
19 Broeders, mals iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en een ander doet hem terugkeren, 

m Matt. 18:15 

20 weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood nen een menigte van 
zonden zal bedekken. 

n Spr. 10:12; 1 Petr. 4:8 

Ziekenzalving 
 
Tot en met de 12e eeuw was olie een symbool van Gods handen, de werking van de Heilige Geest. Tijdens de zalving 
staat Gods genadige werking centraal. De olie was niet het geneesmiddel, het diende als teken. 
Vanaf de 12e eeuw noemt de Roomse kerk de zalving het sacrament der stervenden, of het laatste oliesel. De dwaling 
was binnengeslopen.  
Niet verwonderlijk dat Calvijn niets van dit sacrament wilde weten (De Roomse kerk telde zeven sacramenten). Calvijn 
besluit daarom tot afschaffing. Een mooi symbool is verworden tot een dwaling. 
De protestantse kerken kennen dit gebruik niet, omdat de Reformatoren het hebben verworpen. De laatste jaren klinkt 
er steeds meer geluid om de zalving met olie in te voeren ‘omdat het zo in de bijbel staat’.  
Wat staat er dan precies in de bijbel? Een korte exegese. Het grondwoord voor ‘zieke’ (kamnoo) in vs. 15 is van andere 
betekenis dan die van ‘krank’ (astheneoo) uit vs. 14. De fundamentele betekenis van ‘zieke’ is fysieke uitputting of 
zwakte en kan zelfs ‘dood’ betekenen. Het woord ‘oprichten’ (egeiroo) uit vs. 15 kan betekenen ‘oprichten van het 
ziekbed’ (Markus 1:31), maar wordt in het Nieuwe Testament ook vaak gebruikt voor opstanding uit de dood. Uit dit 
stukje praktische exegese blijkt wel dat de eerste en meest aannemelijke betekenis is dat zelfs ernstig zieken, door het 
gebed van de ouderlingen, weer opgericht kunnen worden. Het feit dat het zelfs betrekking kan hebben op doden en 
opwekking daarvan, doet vermoeden dat Jacobus hier mee te maken heeft gehad. 
En nu? Olie diende als een teken, een teken van de Heilige Geest. Ook in het Oude Testament had olie verschillende 
betekenissen, vaak symbolisch (denk aan de priesterlijke en Koninklijke zalving, maar ook aan heilging, toewijding 
verzoening enz.) Verder werd olie in het oosten gebruikt als een eenvoudig, verzachtend geneesmiddel. In het 
voorbeeld van Jacobus gaat het juist over ernstige zieken. De olie zelf is dus niets bijzonders, slechts een symbool. 
Daarom is het ook niet noodzakelijk om te gebruiken, maar andersom is het ook waar, er is ook niets op tegen. Vergelijk 
het eens met dopen. Waarom worden de meeste kinderen in het westen niet ondergedompeld? Heel eenvoudig, het is 
niet praktisch.  
We moeten nooit vergeten waar het om gaat, symbolen en riten zijn in wezen bijzaak. God zelf is de Genezer, de grond 
hiervoor is het Offer, gebracht op Golgotha. ‘Zijn striemen is ons genezing geworden’. 

 
 

 


