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De uitgewerkte Bijbelstudies met vragen jongeren (versie 1 en versie 2) zijn ook een goede 

aanvulling. Zie downloads op de website. 

 

Inleiding  

We gaan luisteren naar een strenge, maar hartelijke brief. In een uiterst korte aanhef 

introduceert de schrijver zich: Jakobus, een slaaf van God en van de Heere Jezus Christus. 

Dan volgen de geadresseerden: aan de twaalf stammen in de verstrooiing. En dan - zonder 

een seconde te verliezen - gaat het er op los: Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, 

wanneer gij in verlerlei verzoekingen valt. Dat is meer dan ‘met de deur in huis vallen’. Dat is 

de preekstoel beldimmen met een bom! ‘Geliefde gemeente, laat het een feest zijn als u veel 

ellendige dingen meemaakt!’ Welke dominee zegt zoiets? Drie verzen later is het weer raak. 

Jakobus spreekt dan over het gebed (een onderwerp waarop hij telkens zal terugkomen). Hij 

zegt: als u bidt, mag u in geen enkel opzicht twijfelen. Dat is stug! Wie twijfelt er nu nooit?? 

En nog wel ‘in geen enkel opzicht’? Het lijkt er op dat Jakobus hier harder overkomt dan de 

Heere Jezus. Die bestrafte ook kleingelovigen, maar Hij deed het teer: Zal de hemelse Vader 

jullie niet veel meer kleden, kleingelovigen?, Mt. 6,30. Maar Jakobus zegt: Als u ook maar 

even twijfelt, krijgt u niets!  

Dat is kras! Zo gaat het door. In vers 11 heeft hij het over rijken: zo zal de rijke met zijn 

ondernemingen verwelken. Dat is niet bepaald opwekkend voor broeders die door God 

gezegend zijn met veel geld en in zaken zitten! Kan daar dan nooit zegen op rusten? Dat 

Jakobus zich zo kras uitdrukt is echt joods. Hij spreekt masjalachtig. Een masjal is een 

wijsheidsspreuk, eenzijdig, compact, zwart-wit, nooit uitvoerbaar of toepasbaar als een 

spoorboekje, alleen te vatten door de wijsheid zelf. Geloof maar dat de vijf zonen van Jozef 

en Maria, als goede leerlingen van de rabbijnenschool, elkaar de loef afgestoken hebben in 

het spreken in masjals. De Heere Jezus zelf zei: Ik zeg u de boze niet te weerstaan, Mt. 5,39. 

Er zijn altijd weer gelovigen geweest die dat letterlijk genomen hebben. De boze niet 

weerstaan! Het staat er toch! En - zei Jezus - als uw rechteroog u ergert, ruk het uit, Mt. 5,29. 

Dus hebben ze hun oog uitgerukt en hun hand afgekapt. De Heer zei het toch! Een duidelijk 

voorbeeld van een masjal-achtig woord bij Jakobus is het veelbesproken woord over de 

zieke. Hij moet de oudsten laten roepen, die moeten hem zalven en het gelovige gebed zal 

de zieke genezen. Dus zieken moeten genezen. De Heer wil de ziekte niet. Het staat er toch! 

We hopen er later uitvoerig op terug te komen. Maar nu al mag duidelijk zijn, dat er ook toén 

veel gemeenteleden gestorven zijn. Zo was het, zo is het en zo zal het zijn, tot de Heer 

terugkomt.  

  

De stijl van de brief  

Terug naar de apodictische stijl van Jakobus. Hij gebruikt veel gebiedende wijzen. Eén 

uitlegger telt er 47, een andere 54, een derde zelfs 60. Op een totaal van 100 verzen, komen 

er 50 bevelen ios. Ze fluiten ons om de oren als kogels. Bij voorbeeld in hoofdstuk 4 vers 

710, tegen de rijken: tien bevelen in vier verzen: onderwerpt u aan God - biedt weerstand 

aan de duivel - nadert tot God - reinigt uw handen, zondaars - zuivert uw harten, 

dubbelhartigen - beseft uw ellende - treurt - weent - laat uw gelach veranderen in treurigheid 

- vernedert u voor de Here. Ik moet de dominee nog ontmoeten die zó durft te striemen en 

de gemeente die dat accepteert. Intussen moet ik mezelf haastig herzien. Ik ben nu toch 

bezig een karikatuur te schetsen van Jakobus. Want hij is streng, maar ook heel hartelijk. 

1. Zondag: Jakobus  1:1-27 

(iig lezen) 

2. Maandag Jacobus  2: 1-13 

3. Dinsdag Jacobus  2:14-26 

4. Woensdag Jacobus 3:1-18 

5. Donderdag Jacobus 4:1-16 

6. Vrijdag Jacobus  5:7-20 



Vier keer spreekt hij de gemeenteleden aan als ‘broeders’, acht keer als ‘mijn broeders’, en 

drie keer heel innig als ‘mijn geliefde broeders’. Hij striemt kerkmensen die keihard zijn, 

maar hij is heel bewogen als hij zich richt tot armen, ontrechten, zieken en beproefden. Ik 

kan me voorstellen dat Kohlbrugge de brief een ‘gouden kleinood’ noemde. Hij schrijft: 

‘Jakobus is een goede, trouwe geneesheer, en laat niet in de wonde zitten, wat later den 

patiënt den dood zoude aandoen, maar snijdt weldadig diep, opdat de wonde behoorlijk 

gezuiverd worde en zoo de genezing volkomen zij”.  

  

Wie was Jakobus?  

De schrijver stelt zich voor als Jakobus Zondermeer. Natuurlijk waren er duizend Jakobussen 

in die tijd. Maar deze brief werd geschreven door DE Jakobus zoals er maar één was. In het 

Nieuwe Testament komen we vijf Jakobussen tegen. De eerste is de zoon van Alfeüs. Hij was 

één van de Twaalf, maar van hem weten we verder niets. Dan Jakobus, die de bijnaam ‘de 

mikros’ kreeg. Het Nederlands Bijbelgenootschap vertaalt ‘de jongere’, Mk. 15,40, maar dat 

moet zijn ‘de kleine’, de mikrosJakobus. Dan een Jakobus die de vader was van de discipel 

Judas. De vierde is de bekende broer van Johannes, één van de zonen van Zebedeüs. Hij 

behoorde tot de intimi van Jezus. Maar hij werd al in het jaar 44 vermoord en vermoedelijk 

is de brief iets later geschreven. Tenslotte de Jakobus die genoemd wordt ‘de broeder des 

Heren’. Dat zal hem zijn! Waarschijnlijk, want zeker weten doen we het niet. De Heere Jezus 

heeft vier broers gehad: Jakobus, Jozef, Simon en Judas. Toen Jezus optrad, bleven ze 

ongelovig. Maar na zijn opstanding verscheen de Heere aan Jakobus, 1 Kor. 15,7. Denkelijk 

is dt het omslagpunt geworden, want vanaf d.t moment horen de broers er allemaal bij.  

Jakobus groeit uit tot de leider van de gemeente van Jeruzalem. Als Petrus bevrijd wordt uit 

de gevangenis, zegt hij: ‘Bericht dit aan Jakobus en aan al de broeders’. Paulus gaat na zijn 

bekering naar Jeruzalem en spreekt daar niemand anders dan Jakobus, de ‘broeder des 

Heren’. Als hij terugkomt van de derde zendingsreis, gaat hij naar Jeruzalem om Jakobus te 

bezoeken. In Gal. 2,12 vertelt hij dat drie mannen golden als zuilen voor de gemeente: 

Jakobus, Cephas en Johannes. Zij gaven gedrieën Paulus en Barnabas de broederhand. In Gal. 

2 vertelt Paulus dat ‘sommigen uit de kring van Jakobus’ spanningen opriepen, doordat ze 

niet met heiden-christenen aan één tafel wilden eten. Deze ‘valse broeders’ dachten in 

Jakobus hun leider te vinden. Maar dat pakte anders uit, want Jakobus stond in de vrijheid 

waarmee zijn Heere Jezus Christus hem vrijgemaakt had. Hij werd zoiets als de voorzitter 

van zoiets als de eerste synode, het apostelconvent te Jeruzalem. Onder zijn leiding sprak de 

vergadering uit, dat heidenen zich niet hoefden te laten besnijden. Ze werden behouden sola 

gratia, door genade alleen.  

Dit plaatje past precies op de schrijver van de Jakobusbrief. De traditie heeft hem vrijwel 

unaniem gezien als de auteur. Floor schrijft: ‘De beschikbare gegevens zijn toch wel 

overweldigend ten gunste van Jakobus, de broer van Jezus, als schrijver van deze brief’.  

  

Problemen  

Maar er zijn geleerden die beweren dat een dorpsjongen uit Nazareth niet zulk magnifiek 

Grieks heeft kunnen schrijven. Best leuk dat ze zo hoog opgeven van het literaire gehalte van 

dit stukje van de Bijbel. Maar vanwaar dat negatieve oordeel over het timmermans-gezin uit 

Nazareth? Op 7 km. afstand, in Sephoris, was Grieks de omgangstaal. Waarom kunnen de 

jongens niet tweetalig opgegroeid zijn? En mogen de zonen van Maria en Jozef soms ook 

pientere knapen geweest zijn? En vergeet niet, dat het Joodse volk het meest geletterde was 

van alle volken uit het Midden-Oosten.  

Uit een totaal andere hoek komt de bewering dat Jezus’ broers geen broers maar neven zijn 

geweest. Verbazend dat zelfs de Kanttekenaars van de Statenvertaling die mening steunen. 

Daar moet wel een stukje onderwaardering van de seksualiteit achter gezeten hebben! Maria 

kon niet de heilige maagd blijven, als ze later normale omgang heeft gehad met Jozef. Voor 

het gemak vergeten we dan maar, dat het Griekse woord ‘adelfos’ broer betekent en nooit 

neef. Sommigen gaan de tussenweg: de jongens zijn halfbroers geweest, zonen uit een 

eerder huwelijk van Jozef. Maar dat is constructie. Nee Jozef en Maria zijn gewoon getrouwd 

geweest. Hun eerstgeborene, Jezus, heeft vaak voor zijn moeder en voor zijn jongere 

broertjes en zusjes moeten zorgen als zij weer in verwachting was. Zo werd Jezus onze 

broeder. En zo werd Jakobus de broer van de Heer. Dat hij zich nergens in de brief als 



zodanig aandient, pleit voor hem. Jakobus’ zelfpresentatie munt uit door soberheid en 

nederigheid: slaaf van God en van de Heere Jezus Christus.   

  

Geen verdenking tegen Jakobus a.u.b.  

Nu volgt nog een interessant punt. Vanouds waren er critici, die zeiden: Het is verdacht dat 

Jakobus de naam van onze Heiland maar twee keer noemt. En dat hij geheel voorbijgaat aan 

het verzoenend lijden en sterven van Christus. En dat hij zelfs de opstanding niet vermeldt! 

Nota bene: het boek Handelingen noemt de opstanding 25 keer! Uit het feit dat Jakobus de 

grote heilsfeiten niet vermeldt, trokken ze de conclusie, dat we te maken hebben met het 

vrome traktaat van een joods-christelijke schrijver, die zich - zoals toen gebruikelijk - 

aandient onder de naam van een beroemd voorganger.  

Calvijn reageert hierop heel nuchter. Hij zegt: een dominee hoeft in één preek toch niet alles 

te zeggen! Daarmee kiest Calvijn stelling in een kwestie die nog steeds actueel is. Moet een 

dominee bij elke tekst spreken over het verzoenend lijden en sterven van onze Heiland, ook 

als de tekst samentrekt op een ander punt? Ik ben van oordeel dat scherpe concentratie op 

de tekst soms beperkingen met zich brengt, als gevolg waarvan de prediker niet 

uitdrukkelijk te spreken komt over het kruis. Dat het kruis van onze Heiland het rustpunt is 

van ons hart zal dan toch wel blijken, zoals dat ook bij Jakobus het geval is. Hij spreekt vaak 

en nadrukkelijk over Gods Vaderlijke goedheid en barmhartigheid over zondaren: dat is 

duidelijk genoeg! Maar als hij deze brief schrijft, beperkt hij zich tot één onderwerp: het 

‘geen woorden, maar daden!’. En daarmee punt uit! Geen sterveling zal het toch in zijn 

hoofd halen om Jakobus daarom te veroordelen. Dan moeten we het ook elkaar niet doen!  

  

Er zijn nog meer pruttelaars  

Maar er zijn nog meer pruttelaars. Sommigen vinden het vreemd dat Jakobus zich zo sterk 

oriënteert op het Oude Testament. Als Jakobus voorbeelden kiest, dan altijd uit de helden 

van oud-Israël:  

Abraham, Rachab de hoer, Elia, Job. Maar waarom - zo vragen de critici - waarom kiest hij 

nooit de Heere Jezus als voorbeeld, zoals de Hebreeënbrief doet, Hebr. 12,1. Hun conclusie 

is dat de schrijver van de brief maar een zwakke binding aan Jezus heeft gehad. Maar laat ik 

u dan vertellen, dat in geen enkel geschrift uit het Nieuwe Testament zoveel woorden van 

Jezus staan als in de brief van Jakobus. Meer dan in heel het Nieuwe Testament bij elkaar. 

Ds. Plooy geeft een lijstje van 30 teksten met overeenkomsten en parallellen met de 

Bergrede. Drie voorbeelden. Jezus zegt: Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen kinderen 

Gods genoemd worden, Mt. 5,9 Jakobus zegt: gerechtigheid is een vrucht die in vrede wordt 

gezaaid door hen die vrede stichten, 3,18. Jezus zegt:  

Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren, bij de hemel niet en bij de aarde niet en bij 

Jeruzalem niet. Laat het ja dat gij zegt ja zijn en het neen, neen. Wat daar bovenuit gaat is 

zonde, Mt. 5,33. En Jakobus: Maar vooral, mijn broeders, zweert niet, noch bij de hemel, 

noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij 

niet onder het oordeel valt, 5,12. Tenslotte: Jezus zegt: Men leest toch geen druiven van 

doorns of vijgen van distels? Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of een 

slechte boom goede vruchten dragen, Mt. 7,16 en 17. En Jakobus zegt: Kan soms, mijn 

broeders, een vijgeboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren? Evenmin kan een zilte 

bron zoet water leveren, 3,12. Zo gaat het door: 30 keer achter elkaar. Wie kan nu echt 

volhouden dat Jakobus geen binding had aan Jezus?  

  

Eerste lezers en datering  

Nog een heel interessant punt: Waarschijnlijk hebben we in de brief van Jakobus te maken 

met het oudste geschrift van het Nieuwe Testament, te dateren van vóór de brieven van 

Paulus en vóór de evangeliën. Het valt op, dat de citaten die Jakobus uit de Bergrede geeft, 

nergens letterlijk komen uit het evangelie van Matteüs. Jakobus had zijn eigen bronnen. Hij 

heeft het evangelie van Matteüs niet gekend; het was nog niet geschreven. Verder ontbreekt 

in de Jakobusbrief elke aanwijzing van de aanwezigheid van christenen uit de heidenen. Het 

gaat om een exclusief joodse gemeente. De mannen uit Cyprus en Cyrenaica die de vrijheid 

grepen om het evangelie ook aan de heidenen te brengen, waren nog niet opgestaan, Hdl. 

11,20. Ook dat wijst op een heel vroege datering. Veel geleerden denken aan de tweede helft 



van de jaren veertig. Wat de regio betreft: het valt op dat Jakobus spreekt over vroege en 

spade regen. Dat doet denken aan de klimatologische omstandigheden van de Syrische 

gebieden waarheen de christenen tijdens de vervolging door Saulus waren gevlucht. Dan nog 

iets: Er hebben in de Jakobus-gemeente blijkbaar extreem rijke broeders gezeten. Ze 

maakten lange zakenreizen en bleven vrolijk een jaar weg. Rijke landheren betaalden het 

loon van hun arbeiders niet uit. Zulke verhoudingen zijn nauwelijks denkbaar in een jonge 

christengemeente uit de heidenen. Toch moet worden erkend, dat Jakobus de harde rijken 

aanspreekt als mensen die bij de gemeente hoorden. Dat wordt enigszins begrijpelijk als we 

mogen denken aan joodse gemeenten, uit de allereerste tijd, toen de wegen van voor- en 

tegenstanders van Messias Jezus nog niet uiteengegaan waren. Hoe verschillend ook, ze 

voelden zich door hun jood-zijn nog aan elkaar verbonden.  

Tenslotte nog één argument voor een heel vroege datering. Schijnbaar spreekt Jakobus zijn 

medebroeder Paulus vierkant tegen. We zullen daar later uitvoeriger over spreken. Paulus 

zegt: een mens wordt gered door geloof. Jakobus: een mens wordt gered door de werken. 

Nu van tweeën één: OF Jakobus bedoelt heel bewust zijn broeder Paulus te bestrijden. Dat 

lijkt onbestaanbaar: ze konden veel te goed met elkaar, in Christus. OF de Romeinenbrief 

bestond nog niet. Dat laatste lijkt heel waarschijnlijk. Daarmee komen we weer op een 

vroege datering. Dat wil zeggen, dat we in deze brief een kijkje krijgen achter de schermen 

van de alleroudste joods-christelijke gemeente van heel kort na de vervolging door Saulus. Is 

dat interessant of niet?  

  

Luther  

Wie de geschiedenis kent, weet dat Luther de Jakobusbrief maar een strooien epistel vond. 

Weliswaar prees hij de brief omdat ze geen menselijke leer ontwikkelt, maar Gods wet ‘hart 

treybt’. Maar, naar mijn mening — zo vervolgt hij — gegeven zonder vooroordeel, ‘acht ich 

sie fur keyns Apostel Schrift’! Hij houdt de brief dus niet voor apostolisch. Om twee redenen: 

(a) omdat Jakobus Paulus tegenspreekt, door te beweren dat Abraham door de werken 

gerechtvaardigd is, wat in strijd is met Romeinen 4 en (b) omdat de rechte proefsteen voor 

alle Bijbelboeken gelegen is in de vraag of ze ‘Christum treiben’, ja of neen. Maar Jakobus 

drijft de wet. Luther vergelijkt de brief bij een monnik, die moet leren paardrijden op een 

paard zonder stijgbeugels. Op het protest dat Jakobus toch in de Bijbel staat, zegt Luther: 

‘Jaapje kan me wat! Ik maak met Jaapje de kachel aan’. Gelukkig is de christelijke kerk Luther 

niet bijgevallen. Ze heeft de brief aanvaard als canoniek. Intussen moeten we toegeven dat 

Luther ergens een beetje gelijk heeft. Jonge christelijke kerken zitten niet te springen om de 

Jakobus-brief. Wel om de evangeliën. Als ik behoorde tot een jonge christelijke kerk en ik 

had geen bijbel en ik moest kiezen tussen óf één van de evangeliën, óf de Jakobusbrief, dan 

koos ik een evangelie. Dan maar geen Jakobusbrief! Maar nu ik behoor tot een oude 

christelijke kerk, ben ik buitengewoon dankbaar voor de Jakobusbrief. Want hoeveel 

innigheid en diepgang in de oude kerk ook gevonden wordt, in haar leven vaak nog de oude 

zonden die Jakobus bestrijdt: het niet in toom houden van de tong, mensen naar de ogen 

zien, hard en onbarmhartig zijn, elkaar beroddelen, partijvorming, een vriend van de wereld 

zijn, goede zaken doen, maar er niet mee rekenen dat we binnen het uur voor Gods 

rechterstoel kunnen komen te staan. De zonden van de oude kerk... Jakobus zet het mes er 

diep in. Jonge christenen kunnen soms zonder deze brief. Maar de oude kerk heeft dringend 

nodig te luisteren naar de bewogen oproep van de apostel: ‘Dit moet mijne broeders alzoo 

niet geschieden’  

  

(Uit: “De brief van Jakobus”, ds. G. van den Brink,  

in 2002 verschenen bij Uitg. Kok, Kampen)  


