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Inleiding op Jakobus 
Jakobus die broer van Jesus 

Die brief van Jakobus is waarskynlik geskryf deur Jakobus, die broer van Jesus. Hy was waarskynlik 
die oudste seun naas Jesus, en het ook drie ander broers gehad: Joses, Judas (skrywer van die brief 
van Judas) en Simon. Hy het natuurlik ook susters gehad (Mrk. 6:3). Hoewel hy aanvanklik, soos sy 
ander broers, negatief was oor die bediening van Jesus (Joh. 7:3-5), het die Here Jesus ná sy 
opstanding persoonlik aan hom verskyn (Paulus verwys daarna in 1 Kor. 15:7), waarna hy nie net die 
Pinkstergebeure met die uitstorting van die Heilige Gees beleef het nie (Hand. 1:14), maar ook 
daarna ’n sterk leiersrol in die gemeente en vroeë kerk gespeel het.  

Beide Paulus (Gal. 1:19; 2:9) en Lukas (Hand. 15:13; 21:18) beskryf hom as ’n leier, een van die 
“pilare” van die vroeë kerk, wat spesifiek ’n leidende rol in die insluiting van die gelowiges uit die 
heidene gespeel het. Dit is ook hy wat die brief aan die gelowiges uit die heidene voorgestel het 
asook die inhoud daarvan (Hand. 15:13-21). Hy het egter self gefokus op die evangelisering van Jode 
(Gal. 2:9) soos ’n mens ook uit die aanhef van sy brief kan aflei (Jak. 1:1). 

Daar was wel ook twee van die dissipels van Jesus wat die naam Jakobus gehad het en moontlik kon 
kwalifiseer as skrywer van die brief. Die eerste was Jakobus, die seun van Sebedeus (Mrk. 3:17), wat 
ook die broer van die geliefde dissipel Johannes was, die twee Boanerges, “seuns van die donder”. 
Hierdie Jakobus het egter vroeg as martelaar gesterf aan die hand van Herodes (Hand. 12:2 – dit was 
voor 44 n.C., omdat Herodes self toe gesterf het). Hy kon dus nie dié brief geskryf het nie. Die 
tweede was Jakobus, die seun van Alfeus (Mrk. 3:18), wat moontlik ook klein-Jakobus genoem is 
(Mrk. 15:40), maar waarvan ons niks verder weet nie en ook nie verder genoem word in die NT nie. 
Dit is ook onwaarskynlik dat hy dié brief geskryf het. 

Dit is daarom dat Jakobus, die broer van Jesus, deur die vroeë kerk tradisie as die skrywer beskou 
word (bv. Hegesippus, Klement van Alexandrië, Origines, Eusebius). Hy was volgens hulle ’n 
gerekende leier wat ’n groot invloed uitgeoefen het, meer as wat ons uit die res van die NT 
boodskap kan aflei. ’n Mens sou graag meer van hom wil weet! Al wat ons egter verder weet, is dat 
hy volgens die geskiedskrywer Josefus ’n marteldood sterf in 62 n.C. Ons het natuurlik ook dié brief. 

Fokus op die praktiese Christelike lewe 

Jakobus noem homself “’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus” en rig sy brief “aan die 
twaalf stamme in die Diaspora”. Dié woord Diaspora is gebruik om die “verstrooiing” van die Jode 
buite hulle land aan te dui, sommige weens ekonomiese redes, ander weens politieke redes. Dié titel 
word nou op hierdie Jode in verstrooiing, maar wat intussen in die Here Jesus Christus begin glo het, 
van toepassing gemaak. 

Uit die brief lei ons af dat die meeste van hulle arm was, maar dat daar wel ook enkele rykes in hulle 
geledere was, hoewel Jakobus nie te positief oor hulle was nie. Hy spreek hulle skerp aan asook dié 
wat deur hulle wêreldse invloed meegesleur word (Jak. 1:9 – “Laat die broer wat gering is, hom op 
sy hoë aansien beroem, 10en die ryke in sy geringheid, want soos 'n veldblom sal hy vergaan.”; vgl. 
Jak. 2:2; 5:1-6). Hy maak veral melding van die uitdagings waaraan hierdie Christen Jode blootgestel 
is – allerlei beproewings (Jak. 1:2, 12), versoekings (Jak. 1:13), uitbuiting wat hulle uitgelok het tot 
negatiewe reaksies (Jak. 1:19-21; 2:6; 5:4), vooroordele (Jak. 2:2 vv) en erge onderlinge konflikte (Jak. 
4:1 vv) wat hulle tot kwaadpratery (Jak. 4:11 vv) en klagtes verlei het (Jak. 5:9). Hulle het ook 
geworstel met die problematiek van die werklik armstes van die armes en hoe sulke mense gehelp 
moes word (Jak. 2:13-17). 

Jakobus fokus dus op die praktiese sake van die Christelike lewenswandel en moedig hulle aan om 
hulle geloof prakties uit te leef. Deur te fokus op die praktyk van hulle geloof sal hulle geestelik 
volwasse kan word om te volhard in die geloof. Die uitdagings waarvoor hulle te staan kom, is dus 
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juis die boublokke van hulle geloof wat deur die toetsing daarvan tot volledige ontwikkeling kan 
kom: “sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks tekort skiet nie.” (Jak. 1:2-4).  

Interessant is die ooreenkomste met die Bergrede van die Here Jesus, Jakobus se broer, wat ’n mens 
kan raaksien in sy leringe oor vreugde in versoekings (Vgl. Jak. 1:2, 12-15: “Geseënd is die man ...” en 
Matt. 5:3-12 en Matt. 5:27-30), gebedsverhoring (vgl. Jak. 1:5-8 en Matt. 7:7-11), die relatiwiteit van 
rykdom (vgl. Jak. 1:9-11 en Matt. 6:19-34), hoor en doen (Jak. 1:19-27 en Matt. 7:21-23), die hulp aan 
armes (vgl. Jak. 2:14-17 en Matt. 6:1-4), respek en nie-veroordeling (vgl. Jak. 4:11-12 en Matt. 5:38-
42; 7:1-6), aardse skatte (vgl. Jak. 4:13-17 en Matt. 6:19-21), en eedswering (vgl. Jak. 5:12 en Matt. 
5:33-37) om maar net ’n paar duidelike ooreenkomste te noem. 

Dit is ook ’n boek wat ooreenkomste toon met die wysheidstradisies van die OT, veral Spreuke.  

Die wysheid is volgens Jakobus ook iets wat van God af kom en nie maar net uit die somtotaal van 
aardse wysgere se leringe nie. Vgl. bv. Jakobus 1:5: “As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat 
hom dit vra van God, wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom 
gegee word,” met Spreuke 2:6: “Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en 
die insig.”.  

Wysheid moet ook getoon word deur goeie gedrag en dade net soos ons dit lees in Spreuke. Vgl. bv. 
Jakobus se tekening van die “vrug van geregtigheid” wat volg op dié wat hulle wysheid wys deur 
hulle goeie gedrag en dade (Jak. 3:13-18) met Spreuke se beskrywing van die wysheid: “waar ek 
gaan, is daar geregtigheid, my pad is dié van die reg” (Spr. 8:20). 

Lees – luister – leef 

Ons lees die deur aan die hand van die breë praktiese sake wat in die brief aangeraak word: 

• Jakobus 1:1-18 – Volhard in versoekings 
• Jakobus 1:19-2:26 – Volhard in gehoorsaamheid 
• Jakobus 3 – Tree sagmoedig op 
• Jakobus 4 – Tree met respek op  
• Jakobus 5 – Volhard in gebed 

Gebruik die volgende metodiek vir jou stiltetyd of kleingroep. 

LEES 
Wat tref jou? Wat sê dit van God? Wat sê dit van mense? Wat sê dit van die wêreld? 
LUISTER 
Hoe raak hierdie gedagtes jou lewe in die praktyk? Watter insigte kry jy? Watter beloftes is daar? Watter 
opdragte is daar? Wat moet jy daarmee doen? 
LEEF 
Besluit hoe jy daarop gaan reageer. Skryf dit in jou joernaal. Praat daaroor met die Here in gebed.  
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Jakobus 1:1-18 – Volhard in versoekings 
Jakobus begin sy brief deur sy geestelike band met Jesus Christus te beklemtoon as motivering vir 
wat hy hierdie Joods-Christelike gehoor gaan deel. Hy bemoedig hulle vreal om te volhard in 
versoekings met die krag en wysheid wat God verleen.  

’n Mens kan die eerste deel van sy brief soos volg indeel: 

• Jakobus 1:1 – Jakobus, ’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus 
• Jakobus 1:2-4 – Beskou versoekings as ’n groot vreugde 
• Jakobus 1:5-8 – God gee wysheid sonder voorbehoud en sonder verwyt 
• Jakobus 1:9-11 – Die konflik tussen ryk en arm 
• Jakobus 1:12-18 – Die verleiding van versoekings versus God se gawes 

Jakobus 1:1 – Jakobus, ’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus 

11Jakobus, 'n dienskneg van God en die Here Jesus Christus, 

aan die twaalf stamme in die Diaspora: 

Gegroet! (2020-vertaling) 

Jakobus noem homself “’n dienskneg van God en die Here Jesus Christus”. Daarmee kies hy om sy 
geloofsbande met Jesus te beklemtoon, nie sy familiebande nie. Hy rig sy brief “aan die twaalf 
stamme in die Diaspora”. Dié woord Diaspora is, soos reeds genoem, gebruik om die “verstrooiing” 
van die Jode buite hulle land aan te dui. Dié titel word nou op Christen Jode in verstrooiing van 
toepassing gemaak. 

Jakobus 1:2-4 – Beskou versoekings as ’n groot vreugde 

GELOOF EN WYSHEID 
2Beskou dit as 'n groot vreugde, my broers, wanneer allerhande versoekings julle oorval, 3omdat 
julle weet dat, as julle geloof getoets (beproef) word, dit volharding meebring. 4Maar julle volharding 
moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen 
opsig tekort skiet nie. (2020-vertaling) 

Hy is baie besorg daaroor dat hierdie gelowiges van die waarheid in Jesus sal afdwaal (vgl. Jak. 5:19-
20), veral wanneer hulle aan allerhande versoekings blootgestel word. Daarom moedig hy hulle aan 
om uit ’n ander perspektief daarna te kyk. Beskou versoekings as ’n groot vreugde, want dit beproef 
julle geloof.  

Hoekom?  

• In die eerste plek: “Omdat julle weet dat as julle geloof getoets (beproef) word, dit 
volharding meebring.” Beproewings bewerk beproefdheid.  

• In die tweede plek: “Julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom.” Geestelike 
volwassenheid ontwikkel in die hantering van die uitdagings van die lewe, nie deur dit te 
vermy nie. Sonder geestelike volwassenheid sal hulle altyd te kort skiet en gebrek ervaar. 

Jakobus 1:5-8 – God gee wysheid sonder voorbehoud en sonder verwyt 
5As enigiemand van julle wysheid kortkom, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder 
voorbehoud en sonder verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 6Maar hy moet in die geloof vra, 
sonder om enigsins te twyfel, want wie twyfel, is soos 'n golf van die see wat deur die wind 
rondgeruk en voortgesleep word. 7Want so 'n mens moenie dink dat hy enigiets van die Here sal 
ontvang nie. 8Hy is 'n dubbelhartige mens, onstandvastig in alles wat hy doen. (2020-vertaling) 
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Hy weet egter dat hulle wysheid nodig het om die uitdagings te hanteer, en daarom bemoedig hy 
hulle met die feit dat God meer as bereid is om hulle daarmee te help. Soos beproefdheid en 
volwassenheid eintlik geskenke uit God se hand is, só is wysheid dit ook. Daarom spoor hy hulle aan 
om wysheid van God te vra: “wat aan almal gee sonder voorbehoud en sonder verwyt.” Gebed is die 
geheim van ’n wyse lewe – soos hy nog twee keer sal beklemtoon (Jak. 4:1-10; 5:13-18). 

God vra nie vrae nie, by wyse van spreke, soos ons so baie keer geneig is om te doen! Hy wil ons op 
die regte pad kry. Daarom spandeer Hy nie tyd aan verwyte nie, en gee wysheid sonder voorbehoud. 
Hy is vrygewig (sonder voorbehoud) en genadig (sonder verwyt). Wat Hy wel soek, is geloof en 
vertroue, sowel as die bereidheid om sy wysheid te aanvaar en na te volg. Anders sal ’n mens soos ’n 
golf van die see deur wind rondgeruk en voortgesleep word. En Jakobus waarsku, só ’n weifelende 
mens, een wat twyfel in God en sy wysheid, sal onbestendig wees in alles wat hy doen. 

Ná hierdie beklemtoning van wysheid, bring hy twee praktiese sake na vore waarvoor dié wysheid 
nodig is: die konflik tussen ryk en arm (9-11), die verleiding van versoekings versus God se gawes (12-
18).  

Jakobus 1:9-11 – Die konflik tussen ryk en arm 

RYK EN ARM 
9Laat die broer wat gering is, hom op sy hoë aansien beroem, 10en die ryke in sy geringheid, want 
soos 'n veldblom sal hy vergaan. 11Want die son met sy hitte kom op en verdor die veld, en die blom 
val af, en sy skoonheid gaan tot niet. Net so sal die ryke verwelk in alles wat hy doen. (2020-
vertaling) 

Let op dat die arme as ’n broer geteken word, en die ryke nie. Dit kan dus beteken dat hier ’n 
kontras tussen arm gelowiges en ryk ongelowiges getrek word. Jakobus se boodskap is dat die arm 
gelowiges verby hulle armoede sal kyk en hulle hoë aansien in God se oë sal raaksien. Die 
omgekeerde is waar vir die rykes wat sonder God se sorg tot niet sal gaan. Dit sou natuurlik ook 
waar wees van ryk gelowiges dat hulle nie in hulle rykdom moet roem nie, maar in hulle aansien 
voor God. Hulle rykdom is onbeduidend in God se oë.  

Jakobus sal nog verder op hierdie tema uitbrei (Jak. 2:2-4 oor bevoordeling, 5-12 oor uitbuiting, 15-
16 oor suinigheid; 4:13-17 oor afhanklikheid; 5:1-6 oor uitbuiting en oordadige weelde). 

Jakobus 1:12-18 – Die verleiding van versoekings versus God se gawes 

BEPROEWING EN VERSOEKING 
12Gelukkig is die man wat versoeking deurstaan, want as hy die toets slaag, sal hy die 
oorwinningskrans van die lewe ontvang, wat God beloof het aan hulle wat Hom liefhet. 13Laat 
niemand wat versoek word, sê: “Ek word deur God versoek” nie, want God kan nie deur kwaad 
versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. 14Elkeen word versoek wanneer hy deur sy eie 
begeerte meegevoer en verlei word. 15Dan, wanneer die begeerte bevrug is, gee dit geboorte aan 
die sonde, en wanneer die sonde volgroei is, gee dit geboorte aan die dood. 

GOEIE GAWES VAN GOD 
16Moenie mislei word nie, my geliefde broers. 17Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe kom van 
bo af, van die Vader van die hemelligte, by wie daar geen afwyking of skadu van verandering is 
nie. 18Volgens sy wil het Hy ons verwek deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van 
sy skepsels kan wees. (2020-vertaling) 

In hierdie gedeelte is God se voorsiening in die gedrang. Dit is ook die tema wat die gedeelte 
saamsnoer. 
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• Aan die een kant bring volharding in versoekings ’n groot seën. Sulke gelowiges ontvang die 
kroon van die lewe as hulle die toets deurstaan. Dit het hy reeds in vers 2-4 beklemtoon. 

• Aan die ander kant kan versoekings gelowiges verlei om God daarvoor te verkwalik, terwyl 
versoeking eintlik net vanuit jou eie begeertes na vore kom. As ’n mens boonop daarop 
reageer, bring dit die sonde voort en kan dit jou dood kos. Die skuld daarvoor kan nie voor 
die deur van God gelê word nie. 

Daarom beklemtoon Jakobus dat God se gawes daarteenoor ’n hemelse karakter het en ons ’n 
uitkoms gee. Hy help ons om nie af te wyk van sy wil nie. Daarom moet ons nie mislei word nie en 
leef as sy skepsels wat deur sy voorsiening gevoed word, net soos Hy dit aanvanklik by die skepping 
gedoen het. 

Die geheim van volharding in beproewings en versoekings lê in die wag op die geskenke en gawes 
van God. Dit is goed en dit is volmaak. Dit bevat geen donker kante nie en verduister nie jou lewe 
nie. 

Boodskap 

Dit is belangrik om Jakobus se beskrywing van God se karakter in dié gedeelte ter harte te neem. Dit 
dra die res van die boodskap van hierdie brief. Drie goed van God staan uit. 

• God is vrygewig. 
• God is genadig. 
• God voorsien net die beste. 

Daarop kan ons staatmaak. Daarvoor kan ons bid. Daarvoor kan ons wag. Daarmee sal ons die lewe 
in oorvloed kan geniet! 
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Jakobus 1:19-2:26 – Volhard in gehoorsaamheid 
As God vrygewig is, as Hy genadig is en as Hy die beste voorsien, veral wanneer mens van hom 
wysheid vra (Jak. 1:5), dan is dit net logies dat Hy kan verwag dat ’n mens sal doen wat Hy sê. Die 
wysheid wat Hy gee, is bedoel vir optrede en gehoorsaamheid. Ons moet doen wat Hy sê. 

Jakobus pas hierdie waarhede van God nou toe op ’n aantal praktiese maniere wat soos volg 
gekategoriseer kan word: 

• Jakobus 1:19-27 – Doen wat die woord sê 
• Jakobus 2:1-12 – Moenie volgens die uiterlike beoordeel nie 
• Jakobus 2:13-26 – Doen wat jy glo 

Let veral op hoe die twee liefdegebooie – om God lief te hê en jou naaste soos jouself – verweef 
word regdeur hierdie gedeelte. Dit is twee kante van dieselfde munt. 

Jakobus 1:19-27 – Doen wat die woord sê 

OM TE HOOR EN TE DOEN 
19Let op, my geliefde broers, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om 
kwaad te word. 20Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. 21Doen 
daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedy, en ontvang 
die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle siele te verlos. 22Wees doeners van 
die woord, en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie. 23Want wie 'n hoorder van die woord is en 
nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. 24Hy sien homself, gaan weg en 
vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. 25Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en 
daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n 
doener. 26As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy homself; so 
'n mens se godsdiens is vergeefs. 27Dít is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader: 
om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende, en jouself onbesmet van die wêreld te 
hou. (2020-vertaling) 

FLINK OM TE LUISTER: Om te kan doen wat die woord sê, moet ‘n mens uiteraard in die eerste plek 
die woord van God kan hoor. Hoor gaan doen vooraf. Dit is waarom Jakobus klem lê op drie dinge: 
dat ‘n mens 1) “flink (moet) wees om te luister,”2) “stadig om te praat, en 3) “stadig om kwaad te 
word.”  

In alles wat met jou en rondom jou gebeur, moet jy jou dus instel om agter te kom wat aan die gang 
is, en veral wat die Here besig is om te doen. In alles is Hy besig om wysheid te gee, uitkoms te gee 
en sy voorsiening te laat gebeur. Daarom moet jy nougeset luister en nie te gou wees om te praat 
nie, en veral nie kwaad te word oor wat gebeur nie. Dit is al manier waarop ons die woord van God 
“wat in ons geplant is” kan hoor.  

• ‘n Mens het ore nodig om te luister – dus flink om te luister.  
• Jy het ‘n wag voor jou mond nodig om genoeg tyd te hê om jou woorde te weeg voor jy dit 

sê – dus stadig om te praat.  
• En jy moet veral jou humeur oor en ongeduld met wat gebeur bedwing, sodat jou emosies 

oor wat gebeur nie God se stem uitdoof en jy uiteindelik net jou eie stem hoor nie – dus 
stadig om kwaad te word.  

God se woorde (wette) word immers in die nuwe verbond in ons harte gegee, en op ons verstand 
neergeskryf (Jer. 31:33; Hebr. 8:10; 10:16). Dit veronderstel ‘n innerlike proses wat baie meer subtiel 
en intuïtief is as iets wat ‘n mens doodgewoon uit die eksplisiete gebeure om jou kan aflei.  

Soms is die luisterproses ook ‘n pynlike proses, want die “woord van God is lewend en kragtig en 
skerper as enige tweesnydende swaard. Dit dring deur tot by die raakpunt tussen siel en gees, tussen 
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gewrig en murg, en beoordeel die hart se voornemens en gedagtes.” Alles is immers oop en bloot 
voor God en dit is aan Hom wat ons ons moet verantwoord (Hebr. 4:12-13). 

Oor woede leer Jakobus ons dat dit nie “geregtigheid voor God” bewerk nie. Dit stel dinge nie reg 
nie. Trouens dit vererger meesal dinge. Daarom is sy raad dat hulle: “in sagmoedigheid afstand van 
alle morele besoedeling en die kwaad wat gedy.” Die bron van die kwaad, hulle sondige natuur, 
moet afgelê word, sodat hulle (en ander) nie daardeur besoedel en verlei word nie. Die gevolge 
daarvan is ongebreideld (dit gedy), d.w.s. dit kan nie beheer word nie. Soos Paulus aan die Efesiërs 
skryf: “dat julle, wat julle vroeëre lewenswandel betref, die ou mens moet aflê wat as gevolg van sy 
drang na dwaling vergaan. Julle moet eerder deur die aard van julle denke vernuwe word. Ja, trek die 
nuwe mens aan wat in geregtigheid en ware heiligheid na God se beeld geskep is.” (Ef. 4:22-24). 

Dan sal hulle die “ingeplante woord” van God kan hoor, en dié woord sal hulle red. Dit is hoe God 
liefgehê word. 

DOEN DIE WOORD: As ‘n mens flink is om te luister, is daar egter nog iets waarop jy moet fokus as jy 
wil doen wat die woord sê. En dit is, om die woord in jou lewe toe te pas, om dit prakties uit te voer: 
“Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julleself mislei nie.” Anders is jy soos iemand 
wat in die spieël kyk, maar weer gou vergeet hoe jy lyk. 

Jakobus roep hulle dus op daartoe om hulle te verdiep in die “volmaakte wet van vryheid” en daarby 
te bly deur dit uit te voer. God se woord is volmaak en dit maak vry, aan die een kant vry van sonde 
en aan die ander kant vry om die lewende God te kan dien, en spesifiek in deernis teenoor ander te 
kan optree, soos in die laaste verse van die perikoop uitgespel word. 

Dan sal hulle lewens aan God se standaarde beantwoord. Dan kom hulle liefde vir God tot sy volle 
reg. Hulle sal nie net hulle tong kan beheer nie, iets waaroor hy nog verder gaan uitwy, maar ook kan 
omsien na mense wat in ellende is, weeskinders en weduwees, wat suiwer en onbesmette godsdiens 
voor ons God en Vader is. Dit is deel van hulle liefde vir hulle naaste. 

Daarby sal hulle onbesmet deur die wêreldse dinge kan lewe. Let op dat deernis met behoeftige 
mense jou in ‘n sekere sin in staat stel om vry van die besmetting van die wêreld te bly, waarskynlik 
omdat jy dan nie toegee aan die sondige begeerte om net na jou eie belange om te sien nie. Nogal 
iets om oor na te dink. Liefde vir die naaste help jou om lief te bly vir God! 

Jakobus 2:1-13 – Moenie volgens die uiterlike beoordeel nie 

BEOORDELING VOLGENS UITERLIKE 

21My broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees dat 
julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. 2As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by 
julle samekoms aankom, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan, 3en julle kyk na die een 
met die pragtige klere en sê, “Sit u hier op 'n goeie plek,” en vir die arm man sê julle, “Staan jy daar!” 
of, “Sit jy hier onder by my voetbank!” 4het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak, en 
regters met slegte oorwegings geword nie? 
5Luister, my geliefde broers, het God nie die armes in die wêreld gekies om ryk in die geloof te wees 
nie? En om erfgename te wees van die koninkryk wat Hy beloof het aan hulle wat Hom liefhet 
nie? 6Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit, en is dit nie 
hulle wat julle voor die gereg sleep nie? 7Is dit nie hulle wat die goeie Naam belaster wat oor julle 
uitgeroep is nie? 8As julle wel die koninklike wet vervul, volgens die Skrif, “Jy moet jou naaste liefhê 
soos jouself,” doen julle goed. 9As julle egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen julle 
sonde, en word julle deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. 10Want wie die hele wet probeer 
onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. 11Want Hy wat gesê het, “Jy mag nie egbreuk 
pleeg nie,” het ook gesê: “Jy mag nie moord pleeg nie.” As jy dus nie egbreuk pleeg nie, maar wel 
moord pleeg, is jy 'n oortreder van die wet. 12Praat so, en tree so op, asof julle deur die wet van 
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vryheid geoordeel gaan word. (2020-vertaling 13Die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle 
wat nie ontferming betoon het nie. Ontferming triomfeer oor die oordeel. (2020-vertaling_ 

LEEF ONPARTYDIG EN IN DEERNIS: Dit is só belangrik, omdat in die proses om die woord van God te 
doen en daaraan gehoorsaam te word, kan juis dié deernis met mense in gedrang kom as ‘n mens 
verlei word om met slegte oorwegings, d.w.s. vooroordele of partydigheid, na ander te kyk. Dan kom 
jou naasteliefde in gedrang. Wanneer ‘n mens onderskeid tref tussen rykes en armes net op grond 
van hulle uiterlike, stel jy jouself boonop as ‘n regter oor mense aan. Dit is iets wat net God toekom. 

Jakobus begrond dit in die feit dat die Here Jesus Christus die Here van die heerlikheid is. Hy is die 
kurios, die Here, die soewereine God, die een wat baie hoër in status as die aardse kurios is, die 
keiser. Jesus se heerlikheid bestaan egter, anders as die keiser, in diens aan en deernis met sy 
naaste. Dieselfde diensbaarheid en deernis moet dus die geloofslewe van die geloofsgemeenskap 
kenmerk. Ryk mense mag nie bevoordeel word bó armes nie. 

Trouens, Jakobus gee ‘n verdere rede waarom dit belangrik is. Hy verwys na die uitspraak in Jesus se 
Bergrede waar Hy hulle geleer het: “Geseënd is dié wat geestelik arm is, want hulle behoort die 
koninkryk van die hemele.” (Matt. 5:3). Of soos Lukas dit weergee: “Geseënd is julle wat arm is, want 
die koninkryk van God behoort aan julle.” (Luk. 6:20). Jakobus lê dit uit as aanduiding van God se 
keuse vir armes in die wêreld om ryk in die geloof te wees. Hy bevoordeel dus armes om hulle 
afhanklikheid van Hom beter te besef. Rykes daarenteen is baie keer juis dié mense wat armes 
uitbuit en voor die gereg sleep. Daardeur word die goeie Naam van die Here belaster wat oor hulle 
uitgeroep is. 

Jakobus gee nog ‘n verdere rede. Partydigheid of voortrekkery dwarsboom ook God se wet van 
naasteliefde. En dit is nie iets wat ongestraf sal bly nie. Jakobus is duidelik daaroor dat God se 
oordeel genadeloos is oor wie nie deernis betoon nie. Die voordeel van deernis is daarby dat dit op 
sigself jou gerus kan stel met die oog op die Wederkoms, soos in die gelykenis van die skape en die 
bokke reeds aan die orde gestel is deur Jesus, nog ‘n verwysing wat moontlik agter hierdie gedagte 
lê (Matt. 25:31-46): “Deernis triomfeer oor die oordeel.” 

Jakobus 2:14-26 – Doen wat jy glo 

GELOOF EN DADE 
14Wat baat dit, my broers, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Dié geloof kan 
hom tog nie verlos nie? 15As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, 16en een van julle 
sê vir hulle, “Gaan in vrede, word warm en word versadig,” maar julle gee nie vir hulle wat die 
liggaam nodig het nie, wat help dit? 17So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. 
18Maar as iemand sê, “Jy het geloof en ek het dade,” wys dan vir my jou geloof sonder dade, en ek 
sal jou uit my dade my geloof wys. 19Glo jy dat God Een is? Goed so. Ook die demone glo dit, en hulle 
bewe. 20Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? 21Is Abraham, ons vader, 
nie op grond van sy dade regverdig verklaar, omdat hy sy seun Isak op die altaar geplaas het 
nie? 22Kan jy sien dat die geloof meegewerk het met sy dade, en dat vanuit die dade die geloof 
volkome geword het? 23En die Skrif is vervul wat sê: “Abraham het God geglo, en God het sy geloof 
vir hom as regverdiging gereken, en hy is 'n vriend van God genoem.” 24Julle sien dus dat 'n mens op 
grond van dade regverdig verklaar word, en nie deur geloof alleen nie. 25Is Ragab, die prostituut, nie 
ook net so op grond van dade regverdig verklaar, toe sy die boodskappers gasvry ontvang en met 'n 
ander pad weggestuur het nie? 26Want net soos die liggaam sonder asem dood is, só is die geloof 
sonder dade dood. (2020-vertaling) 

GEE VIR DIÉ WAT NODIG HET: Jakobus gaan verder met sy tema van deernis en koppel dit aan 
geloof. Dade bewys nie net deernis nie. Dade bewys geloof. Trouens: geloof sonder dade is sonder 
meer dood, sonder enige lewe. Geloof moet bevestig word met dade. Dit help nie om vir ‘n broer of 
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suster sonder klere en daaglikse kos – onthou die Ons Vader se bede: “Gee óns vandag ons daaglikse 
brood,” (Matt. 6:11) – weg te stuur met mooi woorde en nie in hulle behoefte te voorsien nie. 

Jakobus illustreer hierdie dooie geloof met die bekende voorbeeld van die duiwels se geloof wat per 
se nutteloos is. Daarby voeg hy twee voorbeelde uit die Skrif – ‘n man en ‘n vrou: Abraham wat 
bereid was om sy seun Isak te offer en Ragab wat die boodskappers gasvry ontvang en beskerm het 
– om te wys hoe geloof meegewerk het met hulle dade en “dat vanuit die dade die geloof volkome 
geword het.” 

Abraham het die voorreg ontvang om ‘n vriend van God genoem te word, en Ragab, die prostituut, 
het een van die voorouers van Jesus geword: “Want net soos die liggaam sonder asem dood is, só is 
die geloof sonder dade dood.” 

Boodskap 

Jakobus onderstreep vir my twee sake in dié gedeelte.  

• Luister met volle aandag tot jy weet wat God sê sodat jy dit kan doen. As jy te gou praat of 
te gou kwaad word, sal dit in jou pad staan om regtig te kan luister. WEES FLINK OM TE 
LUISTER EN DOEN DIE WOORD. 

• Leef in deernis met alle mense, maar veral teenoor weeskinders, weduwees en armes, 
mense wat nie vir hulleself kan sorg nie. LEEF ONPARTYDIG EN IN DEERNIS EN GEE VIR DIÉ 
WAT NODIG HET. 

Dit is ‘n wonderlike opsomming van die twee tafels van die wet van God – liefde vir God, en liefde vir 
ons naaste – dié wet wat ons aan die een kant vrymaak van sonde en aan die ander kant vrymaak 
om God te en ons naaste met aandag en deernis te dien. Dit is die evangelie in ‘n neutedop. 
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Jakobus 3 – Tree met sagmoedigheid op 
Die feit dat ‘n mens flink moet wees om te luister en stadig om te praat, beteken nie dat ‘n mens 
stom deur die lewe moet gaan nie. Inteendeel. Daarom wy Jakobus uit oor hoe belangrik dit is om op 
die regte wyse die tong te gebruik – om te seën eerder as te vervloek. Só werk die tipe sagmoedige 
wysheid wat Jakobus voorstel. 

’n Mens kan hierdie deel soos volg indeel: 

• Jakobus 3:1-12 – Die krag van woorde 
• Jakobus 3:13-18 – Die vredemakende krag van sagmoedige wysheid 

Jakobus 3:1-12 – Die krag van woorde 

BEHEERSING VAN DIE TONG 

31Moenie almal leermeesters wil wees nie, my broers, omdat julle weet dat ons strenger geoordeel 
sal word. 2Almal van ons struikel tog dikwels. As iemand nie met woorde struikel nie, is hy 'n 
volmaakte man, en ook daartoe in staat om sy hele liggaam in toom te hou. 3Ons sit stange in perde 
se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam, en daarmee stuur ons hulle hele liggaam. 4Kyk, selfs skepe, 
hoewel hulle so groot is en deur hewige winde aangedryf word, word met 'n baie klein roer gestuur 
na waar die stuurman wil. 5So is die tong ook 'n klein ledemaat wat op groot dinge roem. Kyk watter 
klein vuurtjie steek 'n groot hoop hout aan die brand! 6Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld van 
ongeregtigheid. Die tong is deel van ons ledemate, maar besoedel die hele liggaam. Dit steek die 
hele lewensloop aan die brand, en word uit Gehenna aangesteek. 7Want elke soort wilde dier en 
voël, en kruipende dier en seedier, word en is getem deur die mensdom. 8Maar geen mens kan die 
tong tem nie; dit is 'n onbestendige kwaad, vol dodelike gif.9Daarmee loof ons die Here en Vader, en 
daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God geskep is.10Uit dieselfde mond kom seën en 
vervloeking. Dit, my broers, behoort nie so te wees nie. 11'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog 
vars én bitter water uitborrel nie? 12'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra, of 'n druiwestok 
vye nie? 'n Brak fontein kan ook nie soet water gee nie. (2020-vertaling) 

‘n Mens sou met Jakobus kon saamstem dat almal van ons dikwels struikel met woorde. En dink dat 
dit ‘n algemeen menslike kwaal is, iets wat verstaanbaar en daarom verskoonbaar is. Jakobus 
herinner ons egter daaraan hoe ‘n groot invloed die tong kan hê. Met twee metafore dui hy die 
positiewe rigtinggewende krag van woorde aan – soos ‘n stang in die bek van ‘n perd en soos die 
roer van ‘n boot – asook met ‘n derde negatiewe metafoor die destruktiewe krag van woorde – soos 
‘n klein vuurtjie wat ‘n groot hoop hout aan die brand steek. 

Hy is eintlik meer bekommerd oor die laaste negatiewe tekening van die krag van woorde, omdat 
die tong “’n wêreld van ongeregtigheid” is. Dit steek die hele lewensloop aan, soos “’n onbestendige 
kwaad, vol dodelike gif.” Dit kom veral na vore in die dubbelsinnige karakter van ons woorde: 
“Daarmee loof ons die Here en Vader, en daarmee vervloek ons mense wat na die beeld van God 
geskep is.” Dít, sê Jakobus, kan tog nie. Dít hoort tog nie só nie. 

Met vier verdere metafore wys hy die onhoudbaarheid van só ‘n manier van praat uit:  

• ‘n fontein kan nie vars én bitter water gee nie,  
• ‘n vyeboom kan nie olywe dra nie,  
• ‘n druiwestok kan nie vye dra nie, en  
• ’n brak fontein kan nie soet water gee nie.  

Die manier van praat moet pas by die karakter van die mens wat praat. Daar moet koherensie wees 
tussen wat ons sê en hoe ons is en doen. 

Dié vermaning is uiteraard op al die gelowiges van toepassing, maar veral op die leermeesters. Hulle 
sal nie net strenger geoordeel word in terme van die ooreenkoms tussen hulle woorde en dade nie, 
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maar spesifiek ook aan die rigtinggewende of destruktiewe krag van hulle woorde. Daarom is só ‘n 
roeping nie iets wat ‘n mens aanvaar sonder om goed daaroor na te dink nie. Dit is nie almal beskore 
nie. 

Jakobus 3:13-18 – Die vredemakende krag van sagmoedige wysheid 

HEMELSE EN AARDSE WYSHEID 
13Wie onder julle is wys en verstandig? Laat hy deur goeie gedrag sy dade met sagmoedige wysheid 
toon. 14Maar as daar bittere afguns en selfsug in julle harte is, moet julle dan nie op wysheid 
beroem, en teen die waarheid lieg nie. 15Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar aards, nie-
geestelik en demonies. 16Want waar afguns en selfsug heers, kom wanorde en allerlei gemene dade 
voor. 17Maar die wysheid van bo is in die eerste plek suiwer, en verder ook vredeliewend, 
bedagsaam, inskiklik, vol deernis en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. 18En die vrug van 
geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. (2020-vertaling) 

Jakobus brei vervolgens uit oor die bron vanwaar dié rigtinggewende of destruktiewe kragte 
ontspring. Die wysheid van bó af, d.w.s. van God af, kan met agt byvoeglike naamwoorde beskryf 
word as suiwer, vredeliewend, bedagsaam, inskiklik, vol deernis, vol goeie vrugte, onpartydig en 
ongeveins. 

Die wysheid wat aards is, kan beskryf word as niegeestelik en demonies, en kom na vore in bittere 
afguns en selfsug, leuens, wanorde en allerlei gemene dade. 

Die wyses en verstandiges onder die geloofsgemeenskap wys in hulle goeie gedrag en dade die 
sagmoedige karakter van hulle wysheid. Die ander die teendeel daarvan in die afguns en selfsug, 
wanorde en gemeenheid wat hulle lewens kenmerk. 

Jakobus wys daarop dat hierdie sagmoedige wysheid ‘n vredemakende krag het wat geregtigheid tot 
gevolg het. Iets om te onthou in die luister na wat God se ingeplante woord ons wysmaak oor die 
lewe. 

Boodskap 

Woorde het ongelooflike krag. Dit kan rigting gee. Dit kan ook vernietig. Die geheim lê in die gebed 
om wysheid wat van bó af kom, van dié God wat vrygewig en genadig voorsien (Jak. 1:5). Waar God 
se wysheid die deurslag gee, kom daar vrede en geskied reg en geregtigheid. Waar dit nie die 
deurslag gee nie, daar heers wanorde en allerlei gemene dade. 
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Jakobus 4 – Tree met respek op 
Jakobus gaan dieper in op die bron van die destruktiewe kragte wat in ‘n hele aantal van die 
gemeentelede aan die werk is en wat in die oorloë en gevegte te siene is wat onder hulle voorkom. 
Dié onmin en konflik kom van die “begeertes wat in julle ledemate oorlog voer.” 

Hy raai hulle dus aan om op drie maniere daarmee te handel: 

• Jakobus 4:1-10 – Vertrou God vir sy voorsiening 
• Jakobus 4:11-12 – Moenie van mekaar kwaadpraat nie 
• Jakobus 4:13-17 – Leef afhanklik van God 

Jakobus 4:1-10 – Vertrou God vir sy voorsiening 

ONMIN BINNE DIE GEMEENSKAP 

41Waar kom al die oorloë en gevegte onder julle vandaan? Kom dit nie van julle begeertes, wat in 
julle ledemate oorlog voer nie? 2Julle begeer, maar julle besit niks nie; julle pleeg moord, en is vol 
jaloesie, en julle kan niks bereik nie. Julle veg en maak oorlog, en tog het julle niks, omdat julle nie 
bid nie. 3Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle op die verkeerde manier vra, sodat julle dit in julle 
wellus kan deurbring. 4Egbreeksters! Weet julle dan nie dat vriendskap met die wêreld vyandskap 
teen God beteken nie? Wie ook al 'n vriend van die wêreld wil wees, maak homself 'n vyand van 
God. 5Of dink julle dat die Skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die gees wat Hy in ons 
laat woon het? 6Maar Hy gee groter genade – daarom sê Hy: 

“God staan die hoogmoediges teen, 

maar aan die nederiges gee Hy genade.” 
7Onderwerp julle dus aan God. Weerstaan die Duiwel, dan sal hy van julle wegvlug. 8Nader tot God, 
dan sal Hy tot julle nader. Reinig julle hande, sondaars, en suiwer julle harte, 
dubbelhartiges! 9Weeklaag en treur en huil! Laat julle lag in droefheid verander, en julle blydskap in 
somberheid. 10Verneder julle voor die Here, dan sal Hy julle verhoog. (2020- vertaling) 

Uit Jakobus se beskrywing van die onderlinge oorloë en gevegte onder lede van die 
geloofsgemeenskap, is dit duidelik dat hulle aandag moet gee aan hulle verhouding met God, hulle 
verhouding met hulleself en hulle begeertes en omstandighede, sowel as aan hulle verhouding met 
mekaar . 

Die onderlinge konflik en onmin – metafories beskryf as moord – kom van hulle begeerte na 
besittings wat vererger word deurdat hulle dié wat wel iets het, met jaloesie bejeën. In plaas 
daarvan om die Here te vertrou vir sy voorsiening en van Hom te vra wat hulle nodig het, veg hulle 
met mekaar, en veroorsaak dit vyandskappe en stryd. 

Daarom moet hulle in die eerste plek aandag gee aan hulle verhouding met God. Hulle 
gebedsverhouding met Hom moet herstel word. Hulle tree eintlik as vreemdelinge teenoor God op – 
soos egbrekers – terwyl hulle vriende kan wees! Dit moet hulle bedroef maak en laat huil – nie om 
die situasie só te laat nie, maar om dit reg te stel. Hulle moet as vriende van God leef, tot Hom 
nader, met Hom gemeenskap beoefen.  

In die tweede plek moet hulle aandag gee aan hulle verhouding met hulleself en hulle begeertes. Dit 
sluit in dat hulle op God se voorsiening vertrou en nie net van Hom dinge vra wat eintlik net hulle 
wellus sal bevredig nie. Soos Paulus daaroor geskryf het: “Die Here is naby. Moet oor niks besorg 
wees nie, maar maak in alles julle versoeke aan God bekend deur te bid, te smeek en Hom te dank. 
En die vrede van God wat alle begrip oortref, sal in Christus Jesus oor julle harte en gedagtes waak.” 
(Fil. 4:5-7). 
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Dit sluit in dat hulle die duiwel sal weerstaan, in terme van die versoeking waarvoor hulle eie 
begeertes hulle stel, soos in die Ons Vader verwoord: “bring ons nie in versoeking nie, maar red ons 
van die Bose” (Matt. 6:13). Dit sluit ook in dat hulleself aan God verbind in dade – “reinig die hande” 
– en gedagtes – “suiwer julle harte”. 

En die rede vir dié manier van doen en leef, is dat: “God hunker met besitlikheid (jaloersheid) na die 
gees wat Hy in ons laat woon het.” Hy verwys hier na ‘n redelike algemene Skrifbeginsel, eerder as 
na ‘n direkte aanhaling (vgl. Eks. 34:24; Sag. 8:2). God wil ons vriend wees, nie ons vyand nie. 
Daarvoor kan ons Hom vertrou. 

Jakobus 4:11-12 – Moenie van mekaar kwaadpraat nie 

RESPEK VIR MEKAAR 
11Moenie van mekaar kwaadpraat nie, broers. Wie kwaadpraat van sy broer, of oor sy broer oordeel, 
praat ook kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n doener van die 
wet nie, maar 'n regter. 12Daar is net een Wetgewer en Regter – Hy wat in staat is om te verlos en te 
vernietig. Maar jy, wie is jy om jou naaste te oordeel? (2020-vertaling) 

In die derde plek moet hulle aandag gee aan hulle verhouding met mekaar. Hulle moenie van 
mekaar kwaadpraat nie, veral nie wanneer dit gebore is uit hulle jaloesie oor wat die ander besit nie. 
Dan raak hulle soos regters wat ‘n oordeel uitspreek oor mekaar, en God se voorsiening in ander se 
lewens beoordeel, en selfs veroordeel. Deur mekaar te respekteer, respekteer hulle eintlik vir God 
self. 

Jakobus 4:13-17 – Leef afhanklik van God 

AFHANKLIKHEID VAN GOD 
13Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan, en 'n jaar daar 
deurbring, en handel dryf en wins maak.” 14Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is 
julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie, wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer 
verdwyn. 15Julle moet eerder sê: “As die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen.” 16Maar 
nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. 17As iemand weet om die 
goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. (2020-vertaling) 

Die somtotaal van sy boodskap aan hulle is dat hulle in afhanklikheid van God moet leef. Dit moet so 
wees in terme van hulle beplanning van hulle werkslewe. Dit geld ook in terme van hulle omgee vir 
ander: “As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, geld dit vir hom as sonde.” God 
seën ons immers om tot ‘n seën te wees. 

Boodskap 

Om ‘n vriend van God te wees, is die grootste geskenk wat ‘n mens kan kry. Dít is immers waarom 
Hy sy Gees in ons laat bly, sodat ons onbelemmerde kontak met Hom kan geniet. Al sy voorsiening 
en vrygewige genade kom na vore in dié verhouding met Hom. Daarom kan ons met oorgawe werk 
aan ons verhouding met Hom, kan ons ons begeertes voor Hom bring en van Hom afhanklik lewe. En 
kan ons in deernis teenoor mekaar optree, sonder om in gevegte betrokke te raak oor dít wat ons 
dink ander het wat meer is as wat ons self besit. 
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Jakobus 5 – Volhard in gebed 
Jakobus sluit sy brief af met vier verdere bydraes wat die uitdagings van die lewe met die 
voorsiening van die Here verbind. Hy rig dié boodskappe aan die rykes om hulle te waarsku, aan die 
lydendes om hulle tot geduld in lyding aan te spoor, en aan die hele geloofsgemeenskap om met 
integriteit te lewe, en veral nie op te hou om te bid nie, want dit is kragtig en effektief. Ek deel dit as 
volg in: 

• Jakobus 5:1-6 – Dit is dwaas om skatte te vergader in die laaste dae 
• Jakobus 5:7-11 – Wees geduldig in lyding 
• Jakobus 5:12 – Leef met integriteit 
• Jakobus 5:13-20 – Bid gelowig – dit is kragtig en effektief 

Jakobus 5:1-6 – Dit is dwaas om skatte te vergader in die laaste dae 

WAARSKUWING AAN RYKES 

51Kom nou, julle rykes, huil en weeklaag oor die rampe wat julle gaan tref! 2Julle rykdom het 
vergaan, en julle klere is motgevreet. 3Julle goud en silwer is verroes, en die roes sal teen julle 
getuig, en julle liggame soos vuur verteer. Julle het in die laaste dae skatte opgegaar. 4Kyk, die loon 
wat julle weerhou het van die arbeiders wat julle lande geoes het, roep dit uit, en die geroep van 
diegene wat oes, het die ore van die Here, Heerser oor alle magte, bereik. 5Julle het op aarde 
weelderig en losbandig gelewe. Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag. 6Julle het die 
regverdige veroordeel en vermoor; hy kan hom nie teen julle verweer nie. (2020-vertaling) 

Dit is weereens opvallend dat die rykes nie gekwalifiseer word as noodwendig deel van die 
geloofsgemeenskap nie, soos ook in Jak. 1:9. Die armes wat hier onder uitbuiting lei, word ook nie 
eksplisiet as deel van die geloofsgemeenskap geteken nie, terwyl dit op ander plekke in die brief wel 
die geval is (1:9; 2:15-16). Dié gedeelte het dus ‘n betekenis ook vir die gemeenskap waarbinne die 
gelowiges woon en werk. 

Die punt wat Jakobus hier maak, is dat ‘n mens se houding teenoor jou besittings radikaal beïnvloed 
word deur die feit dat ons in die “laaste dae” lewe. Omdat die Here op pad is met sy wederkoms 
(Jak. 5:7), vra dit van ons om anders met ons besittings om te gaan. 

Om skatte te vergader, meer as wat jy nodig het, is dwaas in die lig van die verganklikheid van 
rykdom sowel as die nabyheid van die wederkoms. In die woorde van Jesus: “Julle kan nie God én 
Mammon dien nie” (Matt. 6:24). Wanneer God gedien word, kan jy staatmaak op sy voorsiening: 
“Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Maar soek bo alles na God se koninkryk en sy 
geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” (Matt. 6:32-33). Meer as dit kan jou in 
die versoeking van onreg, weelde en losbandigheid bring. 

Dit is daarom dubbeld dwaas om dié rykdom op onregverdige manier te bekom deur die loon van 
arbeiders te weerhou en dan weelderig en losbandig daarmee te lewe. Dit kan op die oog af lyk asof 
dié mense geen verweer het nie, maar hulle geroep “het die ore van die Here, Heerser oor alle 
magte, bereik.” Hy sal optree. Hy waarsku hulle: “Julle het julle harte vet gevoer vir die slagdag”! 

Jakobus 5:7-11 – Wees geduldig in lyding 

WAARDE VAN GEDULD 
7Wees geduldig, broers, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op 
die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en laatreëns geval het. 8Wees dan geduldig, 
staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. 9Moenie oor mekaar kla nie, broers, 
sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die Regter staan voor die deur. 
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10Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers, die profete wat in die Naam van die Here gepraat 
het. 11Kyk, ons beskou hulle wat volhard, as gelukkig. Julle het gehoor van Job se volharding, en julle 
het die Here se einddoel met hom gesien, en dat die Here vol medelye en ontferming is. (2020-
vertaling) 

Dat Jakobus egter ook die lydendes in die geloofsgemeenskap in die oog het, raak nou duidelik, want 
hy spel nou uit hoe hulle geduldigheid aan die dag moet lê in die lyding wat hulle ervaar. Hy 
bemoedig hulle met twee eienskappe van God. Die een is die feit dat die wederkoms van die Here 
naby is en dat hulle hul harte met dié gedagte kan staal. Die ander is die feit dat dié Here ook die 
Regter is wat nie net gehoor het wat gebeur nie, maar sal optree en regstel. 

Daarom moet hulle nie die roete van klagtes teenoor mekaar volg nie, maar op die Here se medelye 
en ontferming staatmaak. Hy herinner hulle aan die einddoel van die Here met Job wat in sy 
volhardig seën ervaar het. Dít moet hulle inspireer om geduldig te wees in lyding. 

Jakobus 5:12 – Leef met integriteit 

AFLÊ VAN 'N EED 
12Bo alles, my broers, moenie sweer nie – nie by die hemel nie, en nie by die aarde nie – en moet ook 
geen ander eed aflê nie. Maar laat julle “ja” 'n “ja” wees, en julle “nee” 'n “nee”, sodat die oordeel 
julle nie tref nie. (2020-vertaling) 

In nog ‘n verwysing na die Bergrede raai Jakobus sy mense aan om met integriteit te lewe (vgl. Matt. 
5:33-37). Dit is nooit nodig om te sweer nie, want ‘n mens se ja’s en nee’s moet bedoel word. 

Jakobus 5:13-20 – Bid gelowig – dit is kragtig en effektief 

GELOWIGE GEBED 
13As iemand van julle swaarkry, moet hy bid. As iemand opgeruimd is, moet hy psalms sing. 14As 
iemand van julle siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente roep, sodat hulle vir hom kan bid, 
nadat hulle hom in die Naam van die Here met olyfolie gesalf het. 15Die gelowige gebed sal die 
sieke gesond laat word,en die Here sal hom weer oprig. En as hy sonde gedoen het, sal hy vergewe 
word. 16Bely dan julle sondes teenoor mekaar, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die 
gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. 17Elia was 'n mens net soos ons, en hy het 
vurig gebid dat dit nie moet reën nie, en dit het drie jaar en ses maande lank nie op die aarde gereën 
nie. 18Toe het hy weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug opgelewer. 
19My broers, as enigeen van julle afdwaal van die waarheid, en iemand hom laat terugdraai, 20moet 
hy weet dat wie 'n sondaar van sy dwaalweg laat terugdraai, sy siel uit die dood sal red en 'n 
menigte sondes sal bedek. (2020-vertaling) 

Jakobus sluit af met ‘n uitbreiding van die gedagtes oor gebed waarmee hy sy brief begin het. Daar 
het hy klem gelê op die wysheid wat van God gevra moet en kan word. Hier brei hy daarop uit en 
betrek gebed op ‘n verskeidenheid situasies in die geloofsgemeenskap se lewe: 

• As jy swaarkry, moet jy bid. 
• As jy opgeruimd is, moet jy sing. 
• As jy siek is, moet die ouderinge gelowig bid vir genesing en vergifnis. 
• As jy sondig teenoor mekaar, moet dit bely en voor gebid word, sodat dit uitgesorteer, 

“gesond”, kan word. 

Dié oproep word ondersteun met ‘n skets van Elia – “’n mens net soos ons” – wat vurig gebid het vir 
die weer, en God het hom telkens geantwoord. “Die gebed van ‘n regverdige is kragtig en effektief.” 
‘n Voorbeeld wat ons kan, trouens, móét navolg. 
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Boodskap 

Dit tref my hoe Jakobus sy brief afsluit met ‘n opeenstapeling van eienskappe van die Here as 
motivering waarom hy hulle tot geduld, volharding, integriteit en gebed oproep. En onthou, Jesus is 
die Here, soos Jakobus reeds in Jak. 1:1 bevestig het: 

• Jesus is dus die Here – die een wat gesag het oor alles.  
• Jesus is die Heerser oor die magte – die een wat mag het oor alles.  
• Jesus is die een wat weer kom – wat ons geduld sal beloon.  
• Jesus is die Regter – die een wat nie net hoor nie, maar sal optree om dinge reg te stel.  
• Jesus is die een wat vol medelye en ontferming is – die een wat na ons luister.  
• Jesus is die een wat genesing gee – daarom kan daarvoor gebid word.  
• Jesus is ook die een wat vergewe – daarom kan ons ons sondes teenoor mekaar bely en vir 

mekaar bid, want só ‘n gebed is kragtig en effektief. 

Met dié Here Jesus Christus kan ‘n mens enduit gaan. Op Hóm kan ‘n mens wag en Hom vertrou vir 
uitkoms in alles. Sela. 
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