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1. Inleiding 

 

Paulus versus Jakobus? 

- In de afgelopen maanden hebben wij verschillende keren nagedacht over de verhouding 

van (Nieuw-Testamentische) gelovigen ten opzichte van de wet. Wij hebben bij Paulus 

gezien dat hij zich sterk afzet tegen het judaïsme, dat een strenge naleving voorstond van 

de wet, ook voor Messiasbelijdende joden en zelfs voor gelovigen uit de heidenen. De 

opvatting van Paulus hierover is kort samengevat (zie ETS0303 Titus en Filemon) dat 

gerechtigheid nooit op grond van werken van de wet verkregen kan worden, maar 

uitsluitend op grond van geloof. Dit geloof valt samen met de genade van God. Net zoals 

genade een gave is, zo is het geloof een gave van God (Ef 2:8). Gerechtigheid kan alleen 

bereikt worden door het geloof in de genade die God aan mensen aanbiedt in de Heer 

Jezus.  

- Paulus trekt in verschillende brieven flink van leer tegen de invloed van de judaïsten, 

omdat hij dit beschouwt als een rechtstreekse aanval op het afdoende verlossingswerk van 

de Heer Jezus (zie bijvoorbeeld Rm 1-8; Gl 2-3). Alsof onze werken nog iets zouden 

kunnen bijdragen aan het verlossingswerk dat de Heer Jezus heeft volbracht.  

 

- In de brief van de Jakobus lijkt er een ander geluid te klinken. 

- Vergelijk Rm 3:28 met Jk 2:24 (maar vergeet het woord ‘alleen’ (Grieks monon) niet 

in dit laatste vers).  

- Jakobus legt zoveel nadruk op geloof én werken dat ons een onbehagelijk gevoel zou 

kunnen bekruipen dat de gerechtigheid toch van onze werken afhankelijk is. Is geloof 

alleen dan toch niet genoeg? Is ons heil toch afhankelijk van onze werken? Wij zullen 

deze brief goed moeten lezen en ons moeten inspannen om de boodschap van Jakobus te 

begrijpen. De context waarin en de achtergrond waartegen deze brief is geschreven, 

spelen een belangrijke rol voor het juist verstaan van de boodschap van deze brief. Vragen 

over het auteurschap, de geadresseerden, datering en doel zullen eerst beantwoord moeten 



 

Evangelische Toerusting School  ETS0306 Jakobus  

J.M. Zwart Pagina 2 van 15 februari 2009 (v 1.0)  

worden. Deze vragen moeten vooraf gaan aan de exegese (uitleg), die pas dan gevolgd 

kan worden door de toepassing. 

 

Gezaghebbend? 

- De grote moeite die sommigen met de brief van Jakobus hebben, blijkt wel uit het 

beruchte citaat van Luther die het een ‘strooien brief’ noemde. Luther vond het geen 

apostolische brief en nam hem slechts als bijlage op in zijn vertaling.1 Hieruit blijkt wel 

hoe mensen geneigd zijn om hun interpretatie van het Woord van God uit te laten stijgen 

boven het Woord zelf.  

- Hiermee worden we direct geconfronteerd met de vraag naar de canoniciteit van de brief 

van Jakobus. Toch citeerde Origenes (derde eeuw) de brief al als gezaghebbend.2 

Eusebius (vierde eeuw) zegt: ‘toegegeven aan de authenticiteit wordt getwijfeld (…) maar 

het feit blijft dat deze twee [de brief van Jakobus en van Judas, JMZ], zoals de andere 

[brieven], regelmatig zijn gebruikt in zeer veel kerken’.3 De acceptatie van een geschrift 

door de vroegchristelijke kerk is een sterk argument voor het gezag en daarmee van de 

betrouwbaarheid van het geschrift. 

- Toch is het goed om na te denken over de vraag of de brief apostolisch gezag heeft. 

 

Relevant? 

- Guthrie zegt in zijn inleiding: ‘Met uitzondering van 1Petrus en 1Johannes hebben de 

katholieke [= algemene, JMZ] brieven slechts een kleine rol gespeeld in het vormen van 

het denken van de christelijke kerk en zijn zij sterk overschaduwd door hun meer illustere 

medebrieven in het Nieuwe Testament, met name door de brieven van Paulus’.4 

- Deze stelling zal objectief gezien en over het algemeen waar zijn, maar dat pleit ons, 

individuele gelovigen, nog niet vrij om geen serieuze aandacht aan de brief te besteden. 

Een belangrijke vraag bij het bestuderen van een afzonderlijk Bijbelboek is: wat zou ik in 

mijn geloofsleven missen wanneer dit boek niet in de Bijbel was opgenomen? Ik ben 

ervan overtuigd dat de brief van Jakobus wel degelijk een grote rol zal spelen in ons 

denken wanneer wij de boodschap verstaan en toepassen. 

 

2. Achtergrond 

 

Wie was de schrijver van de brief? 

- De brief vangt aan met een beknopte aanhef waarin de schrijver zichzelf eenvoudig 

voorstelt als ‘Jakobus’ en zijn geadresseerden aanspreekt met de mysterieuze benaming 

‘de twaalf stammen in de verstrooiing’. De schrijver noemt zich overigens geen apostel 

(zoals Paulus en Petrus bijvoorbeeld wel doen in de aanhef van hun brieven), maar ‘slaaf 

van God en van de Heer Jezus’. 

 

- Wie was Jakobus?5  

- In het Nieuwe Testament ontmoeten wij drie Jakobussen.6 Twee van hen waren 

discipelen (en later apostelen) van de Heer Jezus.  

                                                 
1 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1372)  
2 New Testament Introduction, Guthrie (p 736-737) 
3 The History of the Church, Eusebius (ii.23, p 61) 
4 New Testament Introduction, Guthrie (p 736) 
5 Bijbels Theologische Encyclopedie (OLB, ed. 2005) 
6 Pawson noemt er overigens vijf: naast genoemde drie noemt hij ook nog de vader van Judas (Lk 6:16, Hd 

1:13). Letterlijk staat daar ‘Judas van Jakobus’. SV maakt daarvan ‘Jacobi’. NBG, NBV maken daarvan ‘zoon 

van Jakobus’. Telos vertaalt ‘broer van Jakobus’. Verder ziet Pawson in Jakobus de zoon van Alfeüs en Jakobus 

de jongere twee verschillende personen; Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1355) 
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- De een was Jakobus, de broer van Johannes. Zij waren zonen van Zebedeüs. Niet voor 

niets gaf de Heer Jezus aan deze twee boers de naam ‘zonen van de donder’ (Mk 

3:17). Zij waren het die het vuur uit de hemel wilden bidden toen de Heer Jezus niet 

werd ontvangen in Samaria (Lk 9:54). Zij waren het ook die vroegen om later 

voorrang te krijgen in de hemel (Mk 10:35-37). Samen met Petrus waren deze twee 

broers de meest vertrouwde discipelen van de Heer Jezus. Jakobus en Johannes waren 

kleurrijke volgelingen van de Heer Jezus. Jakobus werd één van de eerste martelaren 

van de christelijke kerk (Hd 12:2), terwijl Johannes juist zeer lang leefde en de 

Openbaring ontving (vgl. Jh 21:23 waarin wordt gezegd dat sommigen hem zelfs 

‘onsterfelijkheid’ toedichtte). 

- De andere discipel die Jakobus heette, was de zoon van Alfeüs en had de bijnaam ‘de 

jongere’ of ‘de kleine’ (Mt 10:3, Mk 15:40, Hd 1:13). Van hem weten wij verder 

niets. 

- Naast deze twee Jakobussen vinden we in het Nieuwe Testament ook een broer van de 

Heer Jezus met de naam Jakobus. Uit Mt 13:55 en Mk 6:3 kunnen we concluderen dat 

de Heer Jezus vier (half)broers had. Jakobus was één van hen (zie ook Gl 1:19). Net 

als zijn broers geloofde Jakobus niet in de Heer Jezus tijdens Diens leven op aarde (Jh 

7:5). Toch speelt hij later een leidende rol in de eerste gemeente te Jeruzalem. 

Wanneer hij precies tot geloof is gekomen weten we niet, maar al in het begin van 

Handelingen hebben de (half)broers van de Heer Jezus zich aangesloten bij de 

apostelen (Hd 1:14). Mogelijk is de verschijning van de Heer Jezus na Zijn opstanding 

aan Jakobus het omslagpunt geweest (1Kor 15:7). Het is ontroerend om te bedenken 

dat ondanks hun weerstand tijdens Zijn leven de Heer Jezus is verschenen aan de 

oudste van zijn (half)broers en dat zij zich bevonden temidden van de eerste 

gemeente. 

- Sommigen willen in Jakobus de jongere en Jakobus de broer van de Heer Jezus 

dezelfde persoon zien. Misschien wordt dit ingegeven door het feit dat we zo 

weinig weten van Jakobus de jongere. Toch is het een onhoudbaar standpunt. 

Zowel de afstamming van Jakobus de jongeren (‘zoon van Alfeüs’) en de 

afzonderlijke vermelding van twee Jakobussen in Hd 1:13 en de broers van de 

Heer Jezus in het vers daarna, spreken dit standpunt tegen.  

 

- Apostolisch gezag van Jakobus 

- Het belangrijk om vast te stellen dat Jakobus (de broer van de Heer Jezus) géén 

apostel was. De Bijbels Theologische Encyclopedie stelt dat hij dit ook niet kon zijn 

omdat hij niet in de Heer Jezus geloofde tijdens Diens leven op aarde.7 Dit was 

inderdaad een voorwaarde voor de apostel die de lege plaats van Judas Iskariot zou 

innemen (Hd 1:21-22).  

- Dit argument zou ook tegen het apostelschap van Paulus kunnen worden ingebracht, 

maar zijn roeping wordt niet voor niets tot vier keer in het Nieuwe Testament 

beschreven (zie zijn eigen pleidooi in Gl 1). Van de roeping van Jakobus (buiten 

eventueel 1Kor 12:7) lezen we niets. Overigens zouden we kunnen zeggen dat 

Jakobus wellicht in naam geen apostel was, in functie was hij het wel degelijk (zie 

bijvoorbeeld zijn optreden in Hd 15, 21:17 e.v.). Let ook op de wijze waarop Paulus 

hem wel degelijk als één van de apostelen beschouwt in Gl 1:19 (‘niemand anders van 

de apostelen dan Jakobus’) en Gl 2:9 (samen met Kefas (= Petrus) en Johannes is hij 

één van de steunpilaren). 

 

                                                 
7 OLB (ed. 2005) 
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- Welke Jakobus schreef de brief?8  

- Naast bovengenoemde Jakobussen zullen er vast nog meer Jakobussen geweest zijn. 

Het was een veel voorkomende naam. Toch is het waarschijnlijk dat we de schrijver 

van deze brief moeten identificeren aan de hand van de gegevens die we vinden in de 

rest van het Nieuwe Testament. Als we afgaan op deze gegevens, dan komen eigenlijk 

slechts twee Jakobussen in aanmerking: Jakobus de discipel en Jakobus de (half)broer 

van de Heer Jezus. Beiden hadden grote bekendheid onder de eerste christenen. De 

apostel Jakobus vanwege zijn vertrouwde omgang met de Heer Jezus, tijdens Diens 

leven op aarden. De andere Jakobus omdat hij de eigenlijke leider van de gemeente in 

Jeruzalem werd.  

- De apostel Jakobus werd echter al vroeg gedood door koning Herodus (rond 44 nC, 

zie Hd 12:2). Dit gegeven maakt het onwaarschijnlijk dat hij de brief heeft 

geschreven. Hierdoor houden we eigenlijk alleen Jakobus de (half)broer van de Heer 

Jezus over als waarschijnlijke auteur. Hiervoor zijn verschillende argumenten. 

- Ondanks het feit dat sommigen menen dat het Grieks te goed is voor een Galileese 

boer, zijn in de brief toch wel degelijk sporen van de Joodse achtergrond van de 

schrijver te vinden. Er zijn vijf rechtstreekse citaten uit het Oude Testament te 

vinden (1:11; 2:8, 11, 23 en 4:6), maar ook verschillende indirecte aanhalingen 

(zie bijvoorbeeld 2:21, 25; 3:9; 5:11, 17-18). Ook zijn adressering ‘aan de twaalf 

stammen …’ getuigt van de Joodse achtergrond. 

- Naast de kennis van het Oude Testament, is in de brief ook veel van het onderwijs 

van de Heer Jezus terug te vinden. 

- Uit Hd 15, 21:17 e.v.; Gl 1:19, 2:9 kunnen we concluderen dat Jakobus een 

gezaghebbende (zo niet apostolische) positie bekleedde in de gemeente van 

Jeruzalem. Dit gezag spreekt ook uit de brief. 

- Een belangrijk tegenargument lijkt te zijn dat Jakobus zich nergens beroept op zijn 

gezag als (half)broer van de Heer Jezus. Maar het lijkt er eerder op dat hij hier 

bewust van afziet en zich voorstelt als slechts ‘een slaaf van de Heer Jezus’ (Jk 

1:1). Interessant is in dat verband dat Paulus betoogt dat het kennen van Christus 

‘in het vlees’ (dus in Zijn aardse bestaan) niet meer belangrijk is (2Kor 5:16). 

- Als we aannemen dat de schrijver van de brief van Judas ook de (half)broer van de 

Heer Jezus was, is het mooi om op te merken dat zowel Judas als Jakobus zich niet 

beroepen op hun broederschap met de Heer Jezus, maar zich voorstellen als slaaf van 

(de Heer) Jezus (Christus) (Jk 1:1; Jd 1:1). 

 

Wie waren de ‘twaalf stammen in de verstrooiing’? 

- Het is dus zeer waarschijnlijk dat Jakobus, de (half)broer van de Heer Jezus, de brief heeft 

geschreven, maar aan wie schreef hij de brief? Er zijn verschillende aanwijzingen in de 

brief de vinden die de doelgroep identificeren. 

- In de aanhef waarin de lezers aangesproken worden met ‘de twaalf stammen in de 

verstrooiing’. Dit wijst duidelijk op een Joodse doelgroep. Er is alleen onduidelijkheid 

over wat precies met ‘de verstrooiing’ (Grieks diaspora) wordt bedoeld. Er hebben 

namelijk verschillende diaspora’s plaatsgevonden. In 70 nC werd Jeruzalem verwoest 

en sindsdien tot 1948 hebben de (meeste) Joden in de verstrooiing geleefd over heel 

de wereld. Maar ook al voor de verwoesting van Jeruzalem in 70 nC leefden er Joden 

verspreid over het Romeinse rijk (zie bijvoorbeeld Hd 6:9). 

- Guthrie oppert overigens dat ‘de verstrooiing’ mogelijk geestelijk moet worden 

opgevat. Zijn argument hiervoor ontleent hij aan de eerste brief van Petrus, die 

                                                 
8 New Testament Introduction, Guthrie (p 740-749) 
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ook gericht is aan gelovigen ‘in de verstrooiing’ maar die zeer waarschijnlijk een 

heidense afkomst hadden (1Pt 1:1 ‘vreemdelingen’, 1:14, 18; 4:3-40).9 Hiermee 

blijft echter staan dat Jakobus ‘de twaalf stammen’ aanschrijft, wat duidelijk wijst 

op een Joodse doelgroep. 

- Het is helemaal niet onwaarschijnlijk dat de verstrooiing ten gevolge van de 

verdrukking na de dood van Stefanus bedoeld wordt (Hd 8:1; 11:19). 

- De Joodse achtergrond van de lezers wordt benadrukt door het feit dat hun plaats van 

samenkomst de ‘synagoge’ wordt genoemd (Jk 2:2). Abraham wordt ‘onze vader’ 

genoemd (Jk 2:21) en ook de Joodse geloofsbelijdenis wordt aangehaald (Jk 2:19). 

- Uit Jk 2:1 kunnen we concluderen dat de geadresseerden Joodse christenen zijn.  

 

- In dit verband is het interessant om op te merken dat sommigen menen dat de brief 

eigenlijk een Joods (dus voorchristelijk) geschrift is. Er is namelijk geen (specifieke) 

christelijke doctrine in de brief te vinden en de naam van Jezus Christus (Jk 1:1; 2:1) zou 

later zijn toegevoegd om de brief te ‘verchristelijken’. Guthrie voert hiertegen enkele 

belangrijke argumenten aan. Waarom zou de brief bijvoorbeeld zo mager ‘verchristelijkt’ 

zijn?  Jakobus baseert zijn brief duidelijk op het onderwijs van de Heer Jezus. De brief 

wordt ook niet gekenmerkt door onderscheidend Joods onderwijs, maar ademt juist een 

christelijke geest uit.10  

- Er is dus geen enkele aanleiding om dit standpunt te aanvaarden. Toch is het belangrijk 

om vast te stellen dat de brief een Joods karakter heeft, omdat dit ons meer zicht geeft op 

het auteurschap, op de doelgroep, op de datering en daarmee ook op de bedoeling van de 

brief. 

- De opvatting dat de brief gericht is aan Joden wordt bijvoorbeeld ook ondersteund 

door het feit dat er nergens in de brief wordt gesproken over slaven en meesters (wat 

verwacht zou kunnen worden aangezien er wel over de sociale ongelijkheid tussen 

arm en rijk wordt gesproken), noch wordt afgoderij ergens in de brief veroordeeld.11 

 

Wanneer en waarom is de brief geschreven? 

- Het feit dat deze brief, geschreven door Jakobus, de leider van de gemeente in Jeruzalem, 

is gericht aan Joodse christenen zou ons iets kunnen zeggen over de tijd waarin wij de 

brief moeten plaatsen. Hiervoor moeten we de ontwikkelingen in Handelingen eens 

vluchtig de revue laten passeren. 

- Het sleutelvers om de gebeurtenissen in Handelingen te overzien is Hd 1:8. Daarin 

voorzegt de Heer Jezus dat de discipelen door de kracht van de Heilige Geest zullen 

getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan het eind van de aarde. Zoals een 

steen die in een vijver wordt gegooid steeds grotere cirkels van golven maakt, zo zou 

de prediking van het evangelie zich over de aarde verspreiden.  

- In Hd 1-7 zien we inderdaad hoe de gemeente in Jeruzalem ontstaat en groeit. 

Vervolgens lezen we hoe na de dood van Stefanus dat er een grote vervolging van de 

gemeente is en dat de gelovigen worden verspreid over Judea en Samaria (Hd 8:1). 

- In Hd 8-10 lezen we hoe niet-Joodse mensen daarna deel uit gaan maken van de 

gemeente. Filippus leidt de kamerling uit Ethiopië tot de Heer Jezus. Saulus de 

vervolger van de gemeente, maar later Paulus, de apostel voor de heidenen, komt tot 

bekering. Petrus ontvangt een bijzondere openbaring van God dat hij niet langer 

datgene onheilig mag verklaren wat God gereinigd heeft (Hd 10:15). Dit is voor 

                                                 
9 New Testament Introduction, Guthrie (p 759, 794) 
10 New Testament Introduction, Guthrie (p 756) 
11 New Testament Introduction, Guthrie (p 746-747) 
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Petrus de bevestiging dat hij het huis van de heidense Romein Cornelius mag 

binnengaan, met tot gevolg dat deze met zijn hele huis tot geloof komt. 

- In Hd 11:19 e.v. lezen we dat de gelovigen die verstrooid waren inderdaad getuigden 

van hun geloof maar aanvankelijk alleen tot de Joden. Toch zijn er in Antiochië 

enkele Cyprische en Cyreneïsche mannen die tot Grieks sprekende inwoners getuigen 

van de Heer Jezus. In Antiochië ontstond hierdoor een grote gemeenschap van 

gelovigen en daar worden de volgelingen van de Heer Jezus (discipelen) voor het 

eerst ‘christenen’ genoemd (Hd 11:26). Vanuit deze gemeente in Antiochië beginnen 

Barnabas en (toen nog) Saulus hun eerste zendingsreis. Ook zijn andere twee 

zendingsreizen heeft Paulus vanuit Antiochië gemaakt.  

- Teruggekomen van hun eerste zendingsreis merkten Paulus en Barnabas dat er 

sommigen uit Judea waren gekomen die in de gemeente van Antiochië leerden dat 

ook gelovigen uit de heidenen zich moeten besnijden volgens het gebruik van Mozes. 

Dit was volgens hen zelfs een noodzaak tot behoud (Hd 15:1). Paulus en Barnabas 

verzetten zich sterk tegen deze leer en er ontstond een heftige strijd over dit punt. Om 

het geschil te slechten werden Paulus en Barnabas met enige anderen naar de 

apostelen in Jeruzalem gestuurd om daar de raad van de apostelen te vragen. In 

Jeruzalem blijkt ook een gedeelte van de gemeente dezelfde overtuiging aan te hangen 

(Hd 15:5). Op de bijeengeroepen vergadering pleit Petrus echter dat de basis voor het 

behoud slecht het geloof in de genade van de Heer Jezus moet zijn (Hd 15:11). 

Uiteindelijk is het Jakobus, de (half)broer van de Heer Jezus, die de vergadering 

besluit met de beslissing – samen met de Heilige Geest genomen (Hd 15:28)! – dat 

aan de gelovigen uit de heidenen geen andere last moet worden opgelegd dan dat zij 

zich onthouden van verontreinigingen van de afgoden, van de hoererij, van het 

verstikte en van het bloed (Hd 15:20, 28-29; 21:25). 

-  In Hd 21:1-26 vinden we nog een opvallende ontmoeting tussen Jakobus en Paulus. 

Jakobus en enkele anderen zijn onder de indruk van de bijzondere dingen die God 

heeft gedaan door de bediening van Paulus onder de volken. Toch binden zij Paulus 

en de zijnen op het hart om aan de Joden duidelijk te maken door middel van het 

ondergaan van de reiniging dat zij wandelen in het onderhouden van de wet. Daarbij 

bevestigen Jakobus en de zijnen overigens nogmaals dat zij blijven staan achter het 

besluit voor de gelovige volken, namelijk dat van de vier verboden. Paulus houdt zich 

aan het advies van Jakobus en de oudsten, maar toch menen de Joden – onterecht –  

dat Paulus een heiden in de tempel heeft gebracht. De verwikkelingen die dan volgen 

(en al waren voorzegd, zie Hd 20:22-23; 21:11) leiden uiteindelijk tot Paulus’ 

gevangenschap in Rome. 

- Als Jood was het voor Paulus helemaal geen probleem om zich te houden aan de 

Joodse wetten. Sterker nog, hij was de ‘joden een Jood’ en ‘hen die onder de wet 

zijn als onder de wet’ (1Kor 9:20). Zonder dat hij er overigens van wilde weten 

dat dit een reden tot behoud zou zijn of dat de gelovigen uit de heidenen zich om 

die reden aan de wet moesten houden. 

- Er zijn afschriften gevonden die waarschuwen dat heidenen die de tempel 

betraden ter dood zouden worden gebracht. Ook de geschiedschrijver Flavius 

Josephus schrijft hierover.12 Dit als achtergrond bij de gebeurtenissen in Hd 21. 

- In Handelingen zien we de worsteling waarbij het evangelie zich los begint te maken van 

de Joodse wet. Aan de ene kant zien we hoe de eerste Joodse gelovigen zich gewoon aan 

de wet blijven houden. Deze groep wordt als het ware vertegenwoordigd door Jakobus. 

Aan de andere kant zien we hoe de gelovigen uit de heidenen zonder zich te houden aan 

                                                 
12 Pontius Pilatus, Paul Maier (p 117, 404) 
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de Joodse wet gewoon deel uit gaan maken van de Gemeente. Vooral de apostel Paulus is 

een pleitbezorger voor deze groep.  

- De rol van Jakobus in deze strijd is bijzonder. Hij is niet weg te zetten als een wettische 

judaïst. Daarvoor is zijn beslissing (die in overeenstemming is met de Heilige Geest) in 

Hd 15 te genuanceerd. Hij blijft zich inzetten voor het handhaven van de Joodse wet voor 

Joden, zoals we kunnen zien in Hd 21. Uit Gl 2:11-14 kunnen we ook concluderen dat 

Jakobus en de zijnen een strikte naleving van de Joodse wet voorstonden. Dit had zelfs 

invloed op Petrus en Barnabas. Toch proef ik in Hd 21 dat hij dezelfde gesteldheid als 

Paulus heeft: voor de gelovigen uit de heidenen gelden slechts de vier opgelegde 

verboden, maar ter wille van de Joden zouden de Joodse gelovigen zich moeten houden 

aan de wet. 

 

- Hebben we daarmee de intentie van de brief van Jakobus in beeld? Ik denk het niet 

helemaal. De brief is volgens mij in de eerste plaats geen pleidooi om Joden, of Joodse 

christenen, aan te sporen zich om die reden aan de wet te houden. Laten we enkele 

mogelijke dateringen bekijken om iets meer te weten te komen over de tijd waarin 

Jakobus de brief heeft geschreven. 

- Uit de traditie weten wij dat Jakobus rond 62 nC is gedood. Eusebius (vierde eeuw nC) 

beschrijft hoe de Joden teleurgesteld zijn in het feit dat hun plot tegen Paulus in die 

zin mislukt is dat hij naar Rome is gestuurd. De Joden zouden daarom hun aandacht 

hebben gericht op Jakobus. Volgens Eusebius vertellen Clement (eerste eeuw nC) en 

Hegesippus (eerste generatie na de apostelen) dat Jakobus, omdat hij niet wilde 

ontkennen dat Jezus de Christus is, van de balustrade van de tempel is geworpen, 

vervolgens gestenigd en daarna met een knuppel is doodgeslagen. Ook Josephus 

bevestigd dat Jakobus door de Joden ter dood is gebracht.13 

- Eusebius vermeldt overigens ook dat Hegesippus vertelt dat Jakobus bekend stond 

als de Rechtvaardige en dat er van hem verteld werd dat hij knieën zo hard als van 

een kameel had, omdat hij zo vaak geknield was om God te aanbidden en 

vergeving te vragen voor het volk.  

- De apostelvergadering uit Hd 15 wordt rond 50 nC gedateerd. Het is opvallend dat 

Jakobus geen enkele verwijzing maakt naar deze gebeurtenis in zijn brief. Hij maakt 

überhaupt geen enkele opmerking over het geschil tussen Joodse gelovigen en 

gelovigen uit de heidenen. Dit is een sterke aanwijzing om aan te nemen dat de brief 

voor of rond 50 nC is geschreven. 

- We hebben dus te maken met een jonge brief die waarschijnlijk aan Joodse gelovigen is 

gericht die zijn verstrooid na de dood van Stefanus.14  

- Dat we te maken hebben met een jonge kerk, zou ook geconcludeerd kunnen worden 

uit de onderontwikkelde organisatie van de gemeente. Guthrie meent dat de 

vermelding van oudsten (Jk 5:14-15) alleen betrekking heeft op ‘faith healing’ en niet 

op kerkelijk bestuur. Ook het bestaan van leraars (Jk 3:1) hoeft volgens hem niet te 

wijzen op een al bestaande ingestelde bediening.15 In dit verband is het overigens 

goed om op te merken dat de plaats van samenkomen (nog steeds) de synagoge is (Jk 

2:2). 

                                                 
13 The History of the Church, Eusebius (ii.23, p 58-61). Ook ONT, Elwell & Yarbrough (p 354) noemen 

Josephus als bron met betrekking tot de dood van Jakobus. Toch breken zij het citaat te vroeg af, want het 

gedeelte gaat verder met te vertellen dat de inwoners ontstemd waren over deze gang van zaken en daarover 

contact zochten met koning Agrippa. Uit het verslag van Josephus is volgens mij niet direct op te maken dat 

Jakobus ook daadwerkelijk naar aanleiding van het bevel van Ananus is gestenigd. 
14 vgl. New Testament Survey, Tenney (p 262) 
15 New Testament Introduction, Guthrie (p 760), vgl. A Theology of the New Testament, Ladd (p 636) 
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- Deze datering van de brief werpt ook licht op de bedoeling van Jakobus. We kunnen 

namelijk niet voorbijgaan aan de tijd waarin de brief geschreven is. Voordat er massaal 

mensen uit de heidenen tot geloof kwamen, was er namelijk nog geen conflict.  

- De inleiding in de Telosvertaling bij de brief aan Jakobus zegt: ‘Het was hier nog niet 

de tijd dat God een eind maakte aan dit sterk judaïstisch gekleurde christendom en dit 

is van belang om Jk te begrijpen.’ 

- Guthrie spreekt over een ‘age of transition’ (een tijd van overgang).16 Tenney zegt: 

‘Het ontbreken van de christologische discussie bij Jakobus, de sterke nadruk op 

ethiek en de duidelijke parallellen met het onderwijs van Jezus geeft klaarblijkelijk 

aan dat de brief is geschreven in een tijd dat de kerk nog binnen de algemene kring 

van het Judaïsme was voordat het een onafhankelijke religieuze beweging werd.’17 

- Voordat we echt iets kunnen zeggen over de bedoeling en de boodschap van Jakobus 

zullen we eerst naar de inhoud van de brief moeten kijken. 

 

3. Inhoud 

 

- Samengevat: Jakobus, de (half)broer van de Heer Jezus, speelt een belangrijke 

leidinggevende rol in de gemeente in Jeruzalem. Na de dood van Stefanus worden de 

gelovigen verstrooid en in die tijd schrijft Jakobus hen een brief. Er is nog geen sprake 

van een massale bekering van gelovigen uit de heidenen. Er heeft zich dus ook nog geen 

conflict voorgedaan tussen voor- en tegenstanders van het houden van de wet.  

- In dit licht is het goed om de inhoud van de brief van Jakobus te bekijken. 

 

Wat er niet in staat 

- Het meest opvallende aan de inhoud van de brief van Jakobus lijkt het ontbreken van 

leerstellingen. Er wordt bijna niets gezegd over het werk en de Persoon van de Heer Jezus, 

afgezien dat Hij wel ‘Heer’, ‘Heer der heerlijkheid’ en ‘Christus’ wordt genoemd, Jk 1:1; 

2:1 en mogelijk ook 5:8, 14. 

- Aan deze enkele gegevens moeten we echter niet zomaar voorbijgaan. Ladd wijst erop 

dat ‘Heer der heerlijkheid’ spreekt van geloof in de verheerlijking, dat is de 

opstanding en hemelvaart (‘ascension’) van Jezus. Ook spreekt ‘Heer’ van het geloof 

in de Goddelijkheid van Jezus.18 

 

Wat er wel in staat 

- Toch kunnen we niet zeggen dat de brief van Jakobus helemaal geen leerstellingen bevat. 

Tussen de regels door vinden we wel degelijk verschillende doctrines.19 

 
- De leerstelling over God 

- God is genereus (1:5) 

- God is heilig (1:13) 

- God is de gever van goede gaven (1:17) 

- God is onveranderlijk (1:17) 

- God is de ene en enige God (2:19) 

- God is Vader (3:9) 

- Naar Gods gelijkenis zijn mensen gemaakt (3:9) 

- God is soeverein (4:15) 

- God is rechtvaardig (5:4; Zebaoth is Hebreeuws voor ‘heerscharen’; NBV vertaalt met ‘hemelse 

machten’) 

                                                 
16 New Testament Introduction, Guthrie (p 736) 
17 New Testament Survey, Tenney (p 261) 
18 A Theology of the New Testament, Ladd (p 636) 
19 NIV Bible Commentary, Barker & Kohlenberger III (p 1019) 
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- God is vol genegenheid en ontferming (5:11) 

 

- De leerstelling over zonde 

- Zonde is universeel (3:2) 

- Zonde bevindt zich in alle mensen (1:14-15) 

- Zonde leidt tot de dood (1:15) 

- Zonde uit zich in boosheid (1:20), onreinheid (1:21), laster (2:7), discriminatie (2:9-11), bitterheid 

en hartstocht (4:1-3), vriendschap met de wereld (4:4), trots (4:6), diefstal en verdrukking (5:4) 

 

- De leerstelling over de laatste dingen (eschatologie) 

- Een dag van beloning (1:12) 

- De komst van het Koninkrijk van God (2:5) 

- De dag van oordeel (2:12; 3:1) 

- De Heer zal terugkomen (5:7-8) 

 

- Met betrekking tot Jakobus’ eschatologische verwachtingen zegt Ladd dat Jakobus 

anticipeert (met zijn vermaningen over rijkdom, Jk 1:10-11; 2:1-7; 5:1-6) op de laatste 

dagen waarin aardse schatten inhoudsloos zullen blijken te zijn. Jakobus heeft een 

levende hoop op de spoedige terugkeer van de Heer (Jk 5:7-9). Deze hoop spreekt 

voor een vroege datering van de brief. Bij de terugkomst van de Heer zal de 

verlossing compleet zijn, beschreven als het ontvangen van de kroon van het leven (Jk 

1:12), de redding van de ziel van de dood (Jk 5:20) en het beërven van het Koninkrijk 

van God (Jk 2:5).20 

 

- Jakobus vangt zijn brief aan met een belangrijk hoofdstuk waarin hij eigenlijk twee wegen 

tegenover elkaar plaatst. Aan de ene kant is er de weg van de volharding (Jk 1:3-4). Aan 

de andere kant is er de weg van de zonde (Jk 1:14-15). Beide wegen zijn als het ware een 

proces dat iets uitwerkt. 

 
1. allerlei verzoekingen  beproefdheid van geloof  volharding  volmaakt werk  volmaakt en 

volkomen  geen gebrek 

 

2. eigen begeerte  verzoeking/verlokking  begeerte bevrucht  zonde gebaard  zonde volwassen 

 dood 

 

De weg van de volharding moet de gelovigen ondergaan in vreugde (Jk 1:2), in 

afhankelijkheid van Gods wijsheid (Jk 1:5) en in geloof (Jk 1:6). 

- Vervolgens vinden we in Jk 1:17-18 de sleutelverzen tot het begrijpen van de brief van 

Jakobus. In de voorafgaande verzen zet Jakobus namelijk uiteen dat de slechte weg zijn 

oorsprong vindt in het hart van de mens. Maar in deze verzen stelt hij dat het goede en het 

volmaakte afkomstig is van de heilige (‘van de lichten’), onveranderlijke Vader. 

Essentieel voor het begrip van de boodschap van Jakobus is volgens mij vers 18 waarin 

Jakobus zegt dat wij (de gelovigen) door het woord van de waarheid zijn voortgebracht 

naar Gods wil. Wij zijn als het ware de eerste van zijn schepselen. Jakobus bedoelt hier 

volgens mij de nieuwe schepselen. Hij spreekt hier dus over de wedergeboorte!  

- Jakobus noemt naast de wedergeboorte ook de redding (Jk 1:21), de vergeving van 

zonden (Jk 5:15) en herstel na bekering (Jk 4:8-10). 

 

- Pas vanuit de positie van de wedergeboren gelovige begint Jakobus met zijn betoog over 

geloof en werken. In dit betoog tipt hij verschillende praktische, ethische onderwerpen 

                                                 
20 A Theology of the New Testament, Ladd (p 636) 
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aan. De wijze waarop hij dat doet, doet soms denken aan de Oud-Testamentische 

wijsheidsliteratuur en ook klinkt het onderwijs van de Heer Jezus er duidelijk in door.21  

- De praktische onderwerpen die Jakobus noemt zijn: 

- Daadkrachtige hulp aan behoeftigen (Jk 1:27; 2:15-16) 

- Geen aanziens des persoons (Jk 2:1-9) 

- Het gevaar van de tong (Jk 1:26; 3:1-12) 

- Geen twist, jaloersheid of laster (Jk 3:13-18; 4:1-3; 4:11-12) 

- Geen vriendschap met de wereld (Jk 1:27; 4:4-5) 

- Het gevaar van de rijkdom (Jk 1:10-11; 2:1-7; 5:1-6) 

- Tegen de hoogmoed (Jk 4:6-10, 13-17) 

 

Waar de nadruk op wordt gelegd 

- Vanuit al deze praktische onderwerpen bepleit Jakobus één ding: écht geloof is geloof dat 

wordt getoond uit werken. Dit is de belangrijkste leerstelling die Jakobus uiteenzet in zijn 

brief, met als kerngedeelte Jk 2:14-26. 

- Geloof alleen is niet genoeg en feitelijk inhoudsloos. In Jk 2:19 neemt Jakobus de 

geloofsbelijdenis van het Joodse volk (vgl. Dt 6:4) en stelt dat dit geloven wel goed maar 

niet voldoende is, want zelfs de demonen geloven dit. Werken zullen uit het geloof 

moeten voortkomen. 

 

4. Boodschap 

 

Jakobus versus Paulus? 

- Moeten we nou concluderen dat de boodschap van Jakobus strijdig is met de boodschap 

van Paulus? Nee! We hebben te maken met een andere tijd. Er was waarschijnlijk nog 

geen conflict geweest over de vraag of gelovigen uit de heidenen zich ook aan de Joodse 

wet moeten houden. Uit de gegevens in Hd 15, 21 en Gl 2 kunnen we overigens helemaal 

niet concluderen dat Paulus en Jakobus tegenover elkaar stonden, integendeel zelfs. 

- Ladd zegt dat het duidelijk is dat Paulus en Jakobus vanuit andere concepten spreken. 

Paulus spreekt over geloof waarmee hij bedoelt het aanvaarden van en gecommitteerd zijn 

aan het evangelie, terwijl Jakobus spreekt over het monotheïstisch geloof (Jk 2:19). Paulus 

bestreed het idee van de rechtvaardigmaking door eigen werken, terwijl Jakobus de dode 

orthodoxie bestreed.22 

 

- Met betrekking tot een eventuele strijdigheid met de brief aan de Hebreeën geldt eigenlijk 

hetzelfde. De schrijver van de brief aan de Hebreeën richtte zich ook tot uitsluitend Joodse 

gelovigen, maar hij wilde aantonen dat door het aannemen van het heil in Christus het 

Jodendom volledig heeft afgedaan. Hij waarschuwde daarmee (mogelijke) afvalligen die 

wegens verdrukking wilden terugkeren naar hun oude geloof.  

Jakobus richt zich ook tot Joodse gelovigen, maar hij lijkt juist te willen voorkomen dat 

Joodse gelovigen in de verstrooiing wegens verzoekingen (zondige verleidingen? of ook 

verdrukkingen?) opgaan in een wereldse manier van leven (vgl. Jk 4:4). Maar was dit 

eigenlijk ook niet de opvatting van Paulus (vgl. Rm 6:14; Tt 1:16)? 

 

 

 

 

                                                 
21 Zie voor voorbeelden: NIV Bible Commentary, Barker & Kohlenberger III (p 1017-1018) en het Werkboek 

NT ETS (p 26) 
22 A Theology of the New Testament, Ladd (p 639) 
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Relevant voor ons? 

- Zoals gezegd in de inleiding is de conclusie getrokken dat de brief van Jakobus weinig 

heeft bijgedragen aan de vorming van het christelijke denken. Deze stelling is misschien 

waar, maar dan is het nu hoog tijd om hier verandering in aan te gaan brengen.  

- Volgens mij brengt Jakobus ons namelijk een wezenlijke leerstelling onder de aandacht. 

Geloof zonder werken is dood. Hij sluit hierbij aan op het onderwijs van de Heer Jezus, 

zoals wij dat vinden in de Bergrede (Mt 5-7). Dit onderwijs wordt ook wel de grondwet 

van het Koninkrijk genoemd. Wie zou willen beweren dat dit onderwijs niet relevant voor 

ons is? 

- Het onderwijs over geloof én werken (of vruchten) is volledig in lijn met het onderwijs 

van de Heer Jezus. Zie bijvoorbeeld Mk 4:20 ‘het woord horen, ontvangen en vrucht 

dragen’, Mt 7:24 ‘die mijn woorden hoort en ze doet zal lijken op een verstandig man’ 

of de krachtige beloften in Jh 15:7, 16. 

 

- Paulus heeft gepredikt dat werken van de wet nooit iemand rechtvaardig kunnen maken. 

Jakobus spreekt echter niet over de werken van de wet, maar de werken van het geloof. 

Alleen geloof schenkt het heil, maar dit geloof zal daarna werken gaan voortbrengen en 

nogmaals niet uit eigen kracht, maar afkomstig van God (Jk 1:17-18). 

- Over welke wet spreekt Jakobus? De volmaakte wet, die van de vrijheid (Jk 1:25; 

2:12), de koninklijke wet (‘je naaste liefhebben als jezelf’, Jk 2:8) 

- Zoals Darby het zegt: ‘Wij vinden in deze brief de aard van het werk van God in ons 

en niet zijn werk voor ons – de verlossing door het kostbaar bloed van Christus. (…) 

hij wil dat het praktische, uitwendige leven van de christen in overeenstemming zij 

met zijn goddelijk, inwendige leven en dat de wil van God een wet van vrijheid voor 

hem zij.’23 

 

- Samengevat is de boodschap van Jakobus de volgende.24 

 

Jk 1:1-18  Inleiding:  levend geloof volhardt in beproeving 

Jk 1:19-27  Eerste toets: levend geloof hoort en doet het Woord van God 

Jk 2:1-13  Tweede toets: levend geloof handelt zonder aanziens des persoons 

Jk 2:14-26  Derde toets: levend geloof brengt werken voort 

Jk 3:1-18  Vierde toets: levend geloof brengt zelfbeheersing voort 

Jk 4:1-5:12 Vijfde toets: levend geloof is geen vriend van de wereld 

Jk 5:13-20  Zesde toets: levend geloof neemt de toevlucht tot gebed 

 

5. Uitgelicht: ziekenzalving 

 

- Voor mijn gevoel is Jk 5 de laatste jaren herontdekt. In Pinksterkringen is gebedsgenezing 

en ziekenzalving al veel langer gebruikelijk, maar in het laatste decennium komt dit ook 

op in meer traditionele kerken en gemeenten. Te denken valt aan het verschijnen van het 

boek ‘Vergeving en genezing’ van de hervormde predikant Paul of de (relatief recente) 

ontwikkeling van Willem Ouweneel in de genezingsbediening. Mogelijk stammen de 

aanvankelijk protestantse reserves over dit onderwerp uit een afkeur van het katholieke 

gebruik van het laatste oliesel. Of stond de inmiddels teleurstellende praktijk zo in 

                                                 
23 Beschouwing over de brief van Jakobus, Darby (p 2); Deze beschouwing is te downloaden op 

www.bodedesheils.nl. 
24 Overgenomen uit de Docentenhandleiding NT ETS (p 188). Daar wordt geciteerd uit: The Epistle of James: 

Tests of a Living Faith, Edmond 
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tegenstelling met de stelligheid van Jakobus dat de zieke behouden zal worden en dat de 

Heer hem zal oprichten (Jk 5:15). 

- Toch geeft Jk 5 heel gewone en praktische voorschriften die betrekking hebben op 

ziekenzalving. Aan de hand van het artikel van Paul (zie werkboek NT ETS p 27-28) en 

het boek ‘Geneest de zieken!’ van Ouweneel wil ik enkele korte opmerkingen maken over 

dit onderwerp.25 Ik heb niet de pretentie volledig te zijn over dit onderwerp, maar ik wil 

graag een paar (voor mij) uitdagende aspecten van Jk 5 bekijken.  

 

Symbolische handelingen 

- Het zalven met olie werd ook gedaan door de discipelen (Mk 6:13). Uit Js 61:1 en Zc 

4:1-6 kunnen we concluderen dat de olie een beeld is van de Heilige Geest. Het zalven 

met olie gebeurt in de naam van de Heer. De autoriteit van de Heer is er dus aan 

verbonden. 

- In Jk 5:14 wordt gezegd dat de oudsten over (en niet voor, zoals NBV vertaalt) de 

zieke moeten bidden. Volgens sommige uitleggers wijst dit op handoplegging.26 Paul 

geeft in zijn boek een uitgebreide opsomming van voorbeelden van handoplegging in 

de Bijbel. Enkele hiervan zijn: zegenen van kinderen in het Oude Testament (Gn 

27:27,29; 48:19-20), aanstelling van priesters (Nm 8:10) en van Jozua (Nm 17:18-20), 

de Heer Jezus zegende de kinderen met handoplegging (Mt 19:13), in enkele 

(mogelijk uitzonderlijke) situatie wordt de Heilige Geest geschonken door 

handoplegging (Hd 8:17; 9:17; 19:6), het aanstellen van oudsten en gemeentewerkers 

gebeurde met handoplegging (Hd 6:6; 13:3; 14:23; 1Tm 4:14; 2Tm 1:6), ook wordt 

handoplegging voor genezing door de Heer Jezus genoemd (Mr 8:23, 25; Lk 4:40; 

13:10-17), maar dit geldt ook voor de gelovigen (Mk 16:17, 18)27 zie mogelijk ook Hd 

5:18; 14:3; 19:11. 

 

Het gebed van geloof 

- Allereerst plaatst Paul Jk 5 in het bredere kader van de hele brief en daarin ziet hij de 

belangrijke rol van het gebed. In hoofdstuk 5 wordt dit al zeven keer genoemd. Paul 

wijst erop dat Jakobus met het ‘gelovige gebed’ in 5:15 teruggrijpt op 1:5-6 waarin 

ook wordt opgeroepen te bidden in geloof en zonder twijfel. Hij haalt ook 4:2-3 waar 

Jakobus spreekt over een juiste gebedshouding.  

- Samenvattend zegt Paul vervolgens: ‘Om te kunnen bidden in geloof is het nodig eerst 

God te kennen om te weten wat wij aan Hem hebben. We mogen bidden om zaken die 

Hij beloofd heeft. Daarbij is de intentie van ons hart van het grootste belang: gaat het 

om een leven in wijsheid en toewijding aan God of gaat het slechts om eigen 

genoegens?’ 

- Let overigens op: het is het geloofsgebed dat de oudsten over de zieke uitspreken. Dus 

ook de oudsten moeten geloof hebben voor deze bediening. 

 

- Opvallend is de rol van gebed in de genezingsbediening. Ouweneel wijst erop dat de 

discipelen de opdracht ‘geneest’ kregen (Mt 10:8) en in de praktijk brachten (Mk 

6:13; 16:17-18). Hij wijst er op dat de Heer Jezus nergens voor zieken heeft gebeden, 

noch aan Zijn discipelen deze opdracht heeft gegeven. Vervolgens geeft hij 

verschillende voorbeelden van gesproken machtswoorden (slechts twee voorbeelden: 

Mk 1:41 en Hd 3:6).  

                                                 
25 Geneest de zieken!, Ouweneel (p 348-379) 
26 Geneest de zieken!, Ouweneel (p 361) 
27 Vergeving en genezing, Paul (zoals opgenomen in OLB, ed. 2005) 
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Er zijn maar twee gevallen waarbij spraken is van bidden bij de genezingsbediening. 

Het eerste geval is Hd 28:8, waarbij het gebed alleen een voorbereiding is op de 

eigenlijke gebedshandeling. Het tweede geval is Jk 5:14 e.v., waarin Ouweneel de 

zalving als het hoofdelement van de bediening ziet. Hij ziet ook een principieel 

onderscheid tussen een gebed om genezing en een gebed dat geneest.28 Let op: het 

gebed van geloof zal de zieke behouden (Jk 5:15). 

 

De wil van God 

- Geloof en kennis horen samen. Levend geloof vertrouwt zich helemaal toe aan de 

geopenbaarde (dus ‘gekende’) wil van God. Volgens mij hebben wij hiermee een 

kernvraag te pakken: kennen wij God en Zijn wil goed genoeg om in ons gebed 

aanspraak te maken op Zijn beloftes?  

 

- Is berusting de dooddoener van geloof? Paul wijst er op dat ‘Uw wil geschiedde’ uit 

het Onze Vader betekent ‘laat uw wil geschieden!’. Daar is geen sprake van gelaten 

berusting, maar van een activerende gebed, waarvan het gebed om genezing onderdeel 

van uitmaakt. Vergelijk overigens ook het bidden naar Gods wil (1Jh 5:14). 

- Pinkstertheologen Duffield en Van Cleave stellen zelfs: ‘De grootste belemmering 

voor Gods kinderen om de zegen van goddelijke genezing deelachtig te worden, is 

gebrek aan kennis aangaande Gods wil in deze.’29 

- Ouweneel schrijft: ‘Het steeds weer herhaalde ‘als U wilt’ of ‘als het naar Uw wil is’ 

klinkt heel vroom maar is dikwijls een gebed uit pure onwetendheid of zelfs 

ongeloof.’30 

- Ouweneel stelt het heel scherp: ‘In onze westerse wereld denken wij onwillekeurig dat 

onze ziekten normaal zijn en dat lijden voor de naam van Christus abnormaal is. Strikt 

genomen is het precies omgekeerd: een leven zonder ziekte is de normale gang van 

zaken voor de gelovige, maar een leven zonder lijden is een abnormale zaak voor een 

gelovige’.31 (Hiervoor heeft Ouweneel overigens uiteengezet dat nergens in het 

Nieuwe Testament  ‘lijden’ voor ziekte wordt gebruikt. Lijden heeft in het Nieuwe 

Testament betrekking op lijden om Christus’ wil.) 

 

- Laten we eens twee genezingen bekijken waarin de wil van de Heer Jezus en het 

geloof van de zieke (of de bij de zieke betrokkene) een rol spelen. 

- Mk 9:22-24. De vader van deze maanzieke jongen legt de verantwoordelijkheid 

bij de Heer Jezus (‘als U iets kunt’). Maar de Heer Jezus legt deze 

verantwoordelijkheid direct weer terug: ‘Als U kunt! – alle dingen zijn mogelijk 

voor hem die gelooft.’. De vader van deze jongen reageert hier vervolgens 

prachtig op: ‘ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’. 

- Lk 5:12-13 (Mt 8:2-3; Mk 1:40-41). Ouweneel zegt hierover: ‘In plaats van het 

antwoord van de Heer tot geloofsregel te maken – ‘Ik wil’ – heeft men de vraag 

van de melaatse tot geloofsregel verheven’ (namelijk ‘als U wilt…’).32 

 

- Aan de andere kant zijn er ook enkele genezingen waar wordt gevraagd naar de wil 

van de zieke.  

                                                 
28 Het plan van God, Ouweneel (p 191-193) 
29 Woord en Geest, Duffield & Van Cleave (p 395) 
30 Geneest de zieken!, Ouweneel (p 84) 
31 Geneest de zieken!, Ouweneel (p 364-365) 
32 Geneest de zieken!, Ouweneel (p 84) 
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- Mk 10:51, waar de Heer Jezus aan de blinde Bartimeüs vraagt ‘wat wilt u dat Ik u 

doe?’. 

- Jh 5:5, waar de Heer Jezus vraagt aan de zieke te Bethesda ‘wilt u gezond 

worden?’. 

 

De relatie tussen zonde en ziekte 

- Geloof en het kennen van Gods wil zijn dus wezenlijke punten in het onderwerp over 

gebedsgenezing of ziekenzalving. Maar soms staat er zonde tussen ons en de wil van 

God in. Daar spreekt Jakobus ook over: belijdt dus elkaar de zonden en bidt voor 

elkaar, opdat u gezond wordt (5:16).  

- Dit roept direct de volgende vraag op: is er in geval van ziekte altijd zonde in het spel? 

Laten we allereerst vaststellen dat we de relatie tussen zonde en ziekte niet kunnen 

ontkennen, o.a. Jh 5:14 (‘zondig niet meer’) en 1Kor 11:30 (‘Daarom zijn er … 

zieken’) bevestigen dit. Maar uit bijvoorbeeld Jh 9:3 (‘noch deze heeft gezondigd, 

noch zijn ouders’) kunnen we concluderen dat dit niet altijd het geval is. 

- Wij moeten heel voorzichtig zijn met dit onderwerp. Paul en Ouweneel wijzen er 

beiden op dat een ziekbed wel tot zelfonderzoek moet leiden. Wat wil God hiermee 

tot mij zeggen? Dit hoeft niet altijd te maken hebben met zonde. Jakobus voert zelf 

het voorbeeld van Job aan (Jk 5:11). Job bleef volhouden dat het lijden dat hem 

overkwam onrechtvaardig was, terwijl zijn vrienden met allerlei vrome theorieën 

kwamen. Toch weigerde Job om God in zijn worsteling los te laten (vgl. Jb 13:15 ‘wil 

Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen’). Uiteindelijk was het Job, en niet zijn 

vrienden, die recht had gesproken van God (Jb 42:7). 

 

Kunnen wij God verbidden? 

- Job is een prachtig geloofsvoorbeeld voor ons. Ook gebedshelden als bijvoorbeeld 

Abraham en Mozes, die door hun gebed God op andere gedachten brachten 

(respectievelijk Gn 18 en Ex 33), moeten ons tot voorbeeld zijn. Er zijn nog 

verschillende andere voorbeelden te geven die laten zien dat God zich laat verbidden: 

de ongedaan gemaakte onvruchtbaarheid van Rebekka (Gn 25:21), de pest werd van 

Israël weggenomen (2Sm 24:15) en Js 19:22 waar God belooft dat Hij zich laat 

verbidden. (Zie ook 1Kr 5:20; 2Kr 33:13; Ezr 8:23 of denk aan de afgewende ziekte 

van Hizkia, Js 38). 

- Te vaak staat ons beeld (theologie) van God onze relatie met God in de weg. In zijn 

boek Het plan van God zoekt Ouweneel een weg tussen twee van die beelden van 

God: het determinisme en het open theïsme.  

- Het determinisme (dat vooral wordt aangehangen in hypercalvinistische kringen) 

stelt dat God alles wat ooit gebeurt van eeuwigheid af bepaald heeft. Het (relatief 

jonge) open theïsme leert dat God weliswaar alle mogelijkheden vooraf heeft 

voorzien, maar zelf ook niet precies weet wat er werkelijk gaat gebeuren. God laat 

ruimte voor de vrije wil van de mens, die mede de toekomst bepaalt. Ouweneel 

pleit voor het viatorische benadering (Latijnse viator betekent ‘hij die een 

bepaalde weg gaat’), waarin hij onderscheid aanbrengt tussen Gods eeuwige raad 

en Zijn niet van tevoren vastliggende wegen om deze raad te verwezenlijken.  

- Het determinisme wil vooral recht doen aan de soevereiniteit van God (want hoe 

kan de vrije wil van een mens invloed hebben op het plan van de Almachtige 

God?), terwijl het open theïsme vooral recht wil doen aan de rechtvaardigheid van 

God (want wat betekent een vrije wil werkelijk als God alles al van tevoren heeft 

bepaald?).  
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- Ik zou niet in één van beide extremen willen vervallen. Volgens mij moeten we 

onze persoonlijke relatie met God centraal stellen. Hierbij zijn gebed en luisteren 

naar Zijn stem (in gebed en Bijbelstudie) essentieel. Daardoor zullen blokkades 

die tussen ons en God in staan ook duidelijk naar voor komen.  

- Zonde, dat feitelijk niets anders is dan ongehoorzaamheid aan God, zal ons 

blokkeren in het verstaan van Gods wil. Naar aanleiding van het Onze Vader 

zegt Paul: ‘de wil van God gebeurt reeds in de hemel en nu is ons gebed of die 

wil ook op aarde zal plaatsvinden. Juist omdat Gods wil vaak tegengestaan 

wordt door de zonde is hier het gebed om de doorwerking van Gods wil.’. De 

eerste stap die wij moeten zetten om Gods wil op aarde te realiseren is breken 

met de zonde, dat wat ingaat tegen Zijn wil (bekering). 

- Onkunde, door gebrek aan Bijbelstudie en gebed of doordat wij niet openstaan 

voor de leiding van de Heilige Geest, zal ons blokkeren in het kennen van 

Gods wil. 

- Overgave aan God is het in overeenstemming brengen van onze wil met de wil 

van God. Dit kan alleen door de radicale vernieuwing waarin onze oude, zondige 

natuur met Christus is gekruisigd en onze nieuwe, Goddelijke natuur (2Pt 1:4) met 

Hem is opgestaan. 


