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Beste luisteraars en meelezers, jongeren en ouderen, we zijn begonnen met lezen in de Brief van Jakobus. 

Gisteren hebben we Jakobus 1 vers 6-12 gelezen. Jakobus schrijft in de voorafgaande verzen over de 

beproeving van het geloof door verzoekingen van de duivel, door verdrukkingen en tegenslagen. Juist dan is 

geestelijke wijsheid nodig: onderwijs en ware wijsheid van Boven. Want ons ontbreekt alle wijsheid. Jakobus 

schrijft in vers 5 dat we dus God om die wijsheid moeten bidden. In de volgende verzen benadrukt hij dat we 

dit moeten bidden in geloof, zonder twijfel.   

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

In vers 6 leert God dat we die wijsheid, die ons ontbreekt, moeten ‘begeren in geloof, niet twijfelende; want 

die twijfelt, is een baar (een golf) der zee gelijk, die van den wind gedreven en op en neder geworpen wordt.’ 

Als eerste leren we over God dat die ware, geestelijke wijsheid alleen bij Hem te verkrijgen is. Als tweede dat 

Hij het wil schenken. Daarom moeten we het alléén van de Heere verwachten. Hoe? In geloof, zonder twijfel. 

Wie twijfelt wordt vergeleken met de golven van de zee, die door de wind heen en weer geworpen worden. 

Dan ben je ook als één van die golven. Die gaan op en neer. Als u of jij tot God bidt zonder geloof, dan is er 

in die grote aanvechtingen geen rust, geen kalmte en geen vrede in het hart. En nog veel erger, zo leert God 

ons ten derde in vers 7, ‘Want die mens mene niet dat hij iets zal ontvangen van den Heere.’ Waarom niet? 

Omdat God geen andere goden naast Zich kan verdragen, waar wij ons vertrouwen op stellen. Als wij ons 

vertrouwen op geld stellen (naast God) of op onze bezittingen, zoals de rijke jongeling, dan zegt de Heere: 

‘Gij kunt niet God dienen en de Mammon (geldgod)’. Jongeren: je kunt niet God dienen en de wereld. Kies 

heden wie je dienen zult. Eens moet je de wereld loslaten en de wereld zal jou loslaten. Jongeren en ouderen, 

waar stellen wij ons vertrouwen op? Niets (!) kan standhouden in verzoekingen en bij aanvallen van de duivel. 

Want wij zullen wankelen en ten ondergaan. Het kan alleen met het gebed in geloof, zoals in Psalm 43: 

         Mijn God, ik steun op Uw vermogen, 

         Gij zijt de sterkte van mijn hart! 
 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In vers 8 staat: ‘Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen.’ Iemand met een ‘dubbel hart’, zo legt 

de kanttekening uit, is als het ware in tweeën gedeeld: ‘tussen God en zijn (eigen) begeerlijkheden. En hij wil 

beiden dienen, zoals de Israëlieten hun hart gedeeld hadden tussen den HEERE en Baäl.’ Daarvan zei Elía: 

‘Hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Zo de HEERE God is, volgt Hem na, en zo het Baäl is, volgt hem na. 

Maar het volk antwoordde hem (Elía) met niet één woord.’ Misschien doe jij dit ook. Niets terugzeggen. Want 

je kunt niet kiezen. Eigenlijk wil je niet kiezen. Want tijdens onze zondeval in het Paradijs hebben we gekozen: 

vóór de duivel, tegen God. De dood verkozen boven het leven. Maar we willen tóch leven: een ‘dubbel hart’. 

Misschien wil je best Godsdienstig zijn en mee naar de kerk, maar níet de oprechte keuze maken zoals Ruth: 

‘Uw God is mijn God’. Dan ben je dubbelhartig. Dan ontbreekt je de wijsheid uit vers 5 en zullen onze gebeden 

niet worden verhoord (vers 6-7). Zonder wedergeboorte en geloof: een dubbelhartig mens heeft niets. Niets! 

Dat is het ernstige onderwijs uit vers 8 over de mens. Dubbelhartig. Ons hart is verdeeld tussen God en geld, 

tussen waarheid en leugen, Christus of onszelf. Welke persoonlijke toepassing kunt u en jij maken? Zo gaan 

we als watergolven op en neer, de eeuwigheid tegemoet. Een aangrijpende werkelijkheid.  

Wat leert dit gedeelte nog meer over de mens? Uit de gehele brief van Jakobus blijkt dat de verzoekingen 

ook te maken hebben met geld en bezit, rijkdom en armoede. 

Daarom zegt de Heere in vers 9: ‘Maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid.’ Wat betekent dit? 

De kanttekening wijst op iemand die arm is. Die moet leven van hetgeen gegeven wordt. Of iemand die door 

kruis en verdrukking in een nederige (ellendige) toestand terecht is gekomen. Dit kan ontevredenheid geven 

en mopperen bij tegenslagen... een grote verzoeking! Maar wie mag leren: ‘Werp uw zorg op den HEERE, en 

Hij zal u onderhouden’ (Psalm 55:23) kan arm zijn, maar is tegelijk onuitsprekelijk rijk. Dát is geloof, wat de 

kanttekening leert: ‘Door het geloof een erfgenaam van God’, dán mag je ‘roemen in hoogheid’, in Hem alleen. 



Tegenover de arme staat in vers 10-11 de rijke: ‘En de rijke (roeme) in zijn vernedering; want hij zal als een 

bloem van het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met de hitte, en heeft het gras dor gemaakt, en 

zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan; alzo zal ook de rijke in zijn 

wegen verwelken.’ Dat is een belangrijke les. Je kunt vertrouwen op geld (de Mammon) stellen, maar ‘zoals 

het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem van het veld’. Wij zullen ook zó vergaan. ‘Men vindt en 

kent haar standplaats zelfs niet meer’. Over 100 jaar zijn wij allen niet meer in leven. Wat baat het een mens, 

als je met hard werken en veel geld verdienen, de gehele wereld wint en tegelijk schade lijdt aan je ziel?  

Laat elke rijke, of wie rijk wil worden, zich aan de hand van dit voorbeeld zijn toekomstige vernedering  

ernstig overdenken… zult u en zul jij het doen? 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? 

Het Bijbels thema in dit gedeelte is ‘verzoekingen’ en ‘beproevingen’. Verzoekingen komen van de duivel, 

met als doel om ons tot zonden te verleiden. De eerste verzoeking heeft geleid tot de zondeval. De Heere 

Jezus is echter staande gebleven bij de verzoeking in de woestijn en heeft niet gezondigd. Wij kunnen onszelf 

in verzoekingen brengen. Op internet, op je smartphone. In het alledaagse leven. Als je een moeilijk karakter 

hebt of dwars doet tegen je ouders. Dan kan de sfeer in het gezin zomaar negatief worden en ruzie ontstaan. 

Daarom bidden wij: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze (de duivel)’.  

Daarentegen beproeft de Heere het geloof van Zijn kinderen, met als doel om het geloof te versterken. Zoals 

goud door vuur beproefd wordt: of het echt is (vers 3, kanttekening 9-10). Zo wordt het geloof verzekerd. 

Dat geeft Gods kinderen grote blijdschap. Soms kunnen verzoekingen en beproevingen samen gaan,  

zoals in het leven van Job. Maar altijd is het bidden om die wijsheid (in geloof, niet twijfelend) erop gericht om 

de Heere kinderlijk te vrezen, standvastig te mogen blijven ondanks alle tegenspoed. Niet moedeloos zijn, 

maar een vurig gebed in een waar geloof. (Dordtse Leerregels H5, art.12). Ieder mens heeft dit nodig.  

Of je nu boer bent en heel grote zorgen hebt vanwege de stikstofplannen van de overheid. Of als je werkt in 

een bedrijf waar het slecht gaat en je weet dat jij als eerste ontslag zult krijgen. Maar ook wanneer je nog 

jong bent en al zulke grote zorgen hebt, waarbij geen enkele oplossing zichtbaar lijkt. 

Welke raakvlakken heeft dit gedeelte met andere gedeeltes uit de Bijbel? 

Het geloof van Abraham is zwaar beproefd. De HEERE had een kind beloofd, maar het was onmogelijk dat 

die belofte ooit in vervulling zou komen. En tóch is Izak geboren. We lezen in Romeinen 4:18 dat Abraham 

‘tegen hoop op hoop geloofd heeft.’ Heeft Abraham nooit getwijfeld? Jazeker, denk maar aan de geschiedenis 

met Hagar en Ismaël. En toch lezen we in vers 17 dat hij ‘geloofd heeft’ in ‘God, Die de doden levend maakt, 

en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren.’ En in vers 19-20 dat Abraham ‘niet (is) verzwakt in het geloof’, 

hij ‘heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende 

God de eer.’ Want daar is dat gebed om wijsheid in de verzoekingen en beproevingen op gericht. In geloof, 

niet twijfelende. De kanttekeningen bij Romeinen 4:17-22 wijzen op twee ‘steunsels’ van het geloof. Als eerste 

steunsel de almacht van God: Hij is almachtig en kán het doen. Als tweede steunsel de belofte van God:  

Hij is getrouw en vast, standvastig in Zijn beloften. Hij geeft het ware geloof en Hij schenkt de belofte. In de 

Heere Jezus Christus, ‘de overste Leidsman en Voleinder des geloofs’. Zullen wij ons persoonlijk gebedsleven 

onderzoeken, of u, jij en ik om déze ware wijsheid bidden, in geloof, niet twijfelende?  

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In vers 12 zegt de Heere: ‘Zalig is de man die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, 

zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen die Hem liefhebben.’ Dat is 

de gezegende uitkomst van verzoeking en beproeving: de kroon des levens. Dat betekent: het eeuwige leven 

in de hemelse heerlijkheid, waar Christus is, ter rechterhand Gods. Dat heeft de Heere belooft aan al degenen 

die Hem liefhebben. Het staat op veel plaatsen in de Bijbel. Zoals in Openbaring 2:10: ‘Gij zult een verdrukking 

hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.’ Vind u en jij dit 

geen onuitsprekelijk groot wonder? Want Jeremía klaagt: ‘De kroon onzes hoofds is afgevallen; o wee nu 

onzer, dat wij zo gezondigd hebben’ (Klaagliederen 5:16). Laten we onszelf persoonlijk onderzoeken, of wij 

in het geloof zijn en Christus kennen als onze Borg en Zaligmaker. 



Precies 607 jaar geleden is Johannes Hus (1373-1415) in de Duitse stad Konstanz verbrand. Zijn sterfdag 

was ook zijn 42e verjaardag: 6 juli 1415. Hij heeft veel verzoekingen en beproevingen gekend. Zelfs een actie 

van zijn vrienden, een aangeboden ontsnappingsmogelijkheid, wees hij af. Waarom? Omdat hij de verzoeking 

wilde verdragen. Hij was bang dat het schade zou toebrengen aan de zaak van het Evangelie, die hij diende. 

De ochtend dat hij naar de brandstapel gebracht zou worden, stond Hus vroeg op om Psalmen te zingen. Hij 

vroeg zijn bewakers om brood en wijn. Ook vroeg hij om nog even alleen te mogen zijn. Hij viel op zijn knieën 

en bad luid en snikkend tot God. Hij dankte Hem voor zijn leven, voor de vreugden en de beproevingen (!), 

beleed zijn zonden, bad om een zegen voor zijn vrienden, vroeg vergeving voor zijn vijanden. Toen zegende 

hij het brood en de wijn en sprak de instellingswoorden van het Heilig Avondmaal.  

Later op die dag zou Johannes Hus nog veel verzoekingen moeten meemaken, een ondragelijk lijden, spot 

en smaad. Maar hij mocht juist in die laatste zware verzoekingen biddend en zingend in geloof, niet 

twijfelende, de brandstapel op gaan: met blijdschap de Heere tegemoet. Om de kroon des levens te 

ontvangen. Zult u, zul jij daar ook zijn?  

De HEER’ wild’, op mijn ker-men, 

Zich over mij ontfermen; 

Hij heeft mijn stem verhoord; 

De HEER’ zal, op mijn smeken, 

Geen hulp mij doen ontbreken; 

Hij houdt getrouw Zijn Woord. 

We hopen, ‘Indien de Heere wil en wij leven zullen’ (Jakobus 4:15), tot de volgende keer. 


