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Beste jongeren en ouderen, fijn dat jij en ook u voor het eerst of opnieuw meeluistert en meeleest. Gisteren 

hebben we Jakobus 5 vers 1-6 gelezen. In dit gedeelte worden alle onbarmhartige rijken, die hun rijkdom 

voor zichzelf houden, ernstig bestraft. 

Wat leert dit gedeelte mij over God? 

Allereerst wil de Heere, door deze brief van Jakobus, alle lezers wijzen op de noodzaak van een christelijke 

levenswandel. Daarom is in de vorige hoofdstukken gewezen op het grote gevaar van wereldsgezindheid, de 

onzekerheid van dit leven en de zonden die wij bedrijven met onze tong. En deze eerste zes verzen van 

hoofdstuk 5 zijn een ernstige bestraffing tegen rijke mensen die op oneerlijke manier rijk zijn geworden óf hun 

rijkdommen misbruiken, zo blijkt aan het einde van dit gedeelte, in vers 4-6. Deze rijken zijn oneerlijk rijk 

geworden. Dat kan God niet ongestraft laten. Daarom lezen we in vers 1: ‘Welaan nu, gij rijken, weent en 

huilt over uw ellendigheden, die over u komen.’ Dat zal de rijken straks tot groot verdriet zijn. Al ín dit leven, 

maar zeker straks, ná dit leven. De kanttekening verwijst naar de gelijkenis van de rijke man en Lázarus. De 

rijke stierf en sloeg zijn ogen op in de hel... Ouderen en jongeren: dít is een ontzettende werkelijkheid als wij 

niet rijk zijn in God. Dat wil zeggen: als we de Heere Jezus niet kennen. Als we géén nieuw hart hebben. 

De Heere houdt ons de spiegel voor, hoe het met alle rijkdom en bezittingen zal aflopen, vers 2-3: ‘Uw rijkdom 

is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden;’ Er zitten al gaten in je kleding! ‘Uw goud en 

uw zilver is verroest, en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt 

schatten vergaderd in de laatste dagen (in de eindtijd).’ Ze hadden van hun bezit en rijkdom moeten delen 

met de armen, maar hebben het voor zichzelf gehouden. Wat houdt jij voor jezelf? En wat geeft u de armen? 

God ziet je hart aan! Zoals de arme weduwe in de tempel, kun je met €1 méér geven dan de ander met €100. 

Maar deze rijken houden het meeste voor zichzelf. Nu spreekt God het oordeel uit alsof het al is voltrokken! 

Alle ‘vergaderde schatten’, dat wil zeggen: alle bezittingen zijn kwijt of verbrand. We zien op dit moment de 

bosbranden in Europa. Vakantiehuisjes en bezittingen worden door het vuur verbrand. Alles gaat in rook op. 

Als dít ‘alles’ is wat je bezit in dit leven, dan heb je ook echt niets meer. Wat ben je dan arm! Niet rijk in God. 

Hoe vaak en hoe ernstig moet de Heilige Geest door het Woord aandringen dat wij naar Zijn stem luisteren?  

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? 

In vers 4 staat: ‘Zie, het loon der werklieden die uw landen gemaaid hebben, hetwelk van u verkort is, roept; 

en het geschrei (het huilen van verdriet door) dergenen die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren des 

Heeren Zebaoth.’ Al dat onrecht wat die onbarmhartige rijken de arme, gelovige mensen hebben aangedaan, 

al die zonden roepen om Gods wraak en oordeel. Dit leert ons over de mens hoeveel verdriet wij als mensen 

elkaar kunnen aandoen. Wat een groot verschil met de eerste christelijke gemeenten. Zij hadden alle dingen 

gemeenschappelijk, de rijken deelden van hun overvloed aan de armen. Maar in die tijd en in onze tijd gebeurt 

het helaas ook andersom. Hoeveel onrecht en schade kunnen mensen aanrichten door hun daden! 

Wat is nu het punt? Jakobus 1 begon met de verzoekingen, waarin Gods kinderen kunnen vallen. Maar, wee 

diegenen die deze verzoekingen veroorzaken! Die zullen Gods oordeel ontvangen. Dat blijkt uit dit gedeelte. 

Want de werklieden die de landen gemaaid en de oogst hebben binnengehaald, krijgen veel te weinig loon. 

Mogelijk hebben deze arme mensen zich beklaagd bij de rechters, maar die bleken te zijn omgekocht. Maar 

hun geroep, hun huilen van verdriet, heeft de Heere wél gehoord. Hij duldt geen onrecht, maar zal het voor 

Zijn kinderen opnemen en hun vervolgers streng straffen. Dat blijkt uit Zijn Naam: ‘des Heeren Zebaoth’, wat 

volgens de kanttekening betekent: ‘HEERE der Heirscharen’, de God van de legermachten, die tienduizenden 

engelen. Wat leert dit nog meer over de mens? Dat het oordeel van God over de goddelozen vreselijk is. 

Zoals we zingen in de laatste regel van Psalm 119 vers 60: ‘Uw oordeel HEER’, kan niet dan vrees’lijk wezen.’  

Tegelijk leren we dat God Zijn kinderen beschermt tegen het geweld van de vijanden. Denk aan Psalm 68:18, 

‘Gods wagens zijn tweemaal tienduizend, de duizenden verdubbeld.’ Gods oordeel over de vijanden is dus 

ook tot troost voor mensen die verdrukt worden. De Heere Zebaoth met Zijn heirscharen van engelenmacht 

bemoedigt Zijn kinderen: ‘Vrees niet; want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn’ (2 Koningen 6:16).  

 



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

Het Bijbels thema zien we heel duidelijk in vers 5: ‘Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde en wellusten gevolgd; 

gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting.’ Zoals de kanttekening helder aangeeft gaat het hier 

om alle ‘overdadige verkwisting van rijkdom’ terwijl je de armen honger laat lijden zoals in de genoemde 

gelijkenis van de rijke man en Lázarus. Rijkdom is op zichzelf geen zonde. Het kan een zegen van God zijn, 

zoals we zien bij Abraham en Sálomo. Armoede kan óók een zegen zijn, als het ons heel dicht bij God brengt 

én houdt. Maar dit gedeelte gaat over mensen die op een oneerlijke manier rijk zijn geworden. En God bestraft 

in Zijn Woord alle overdaad en gulzigheid, gierigheid en verkwisting. Dan is dit gedeelte uit de Bijbel voor u, 

jou en mij, in onze Westerse samenleving een belangrijke spiegel om onszelf te onderzoeken. Zeker nu ook 

de vakantieperiode is aangebroken. Hoe brengen wij onze tijd door? Waar voeden wij onze harten mee? 

Zullen we deze vakantietijd ingaan met de bezinning op dit gedeelte uit het Woord? Dan kunnen we bedenken 

hoeveel mensen op de wereld sterven van de honger en wegkwijnen van dorst. Jongeren, kinderen, reken 

eens mee: elke 6 seconden sterft een jong kind aan ondervoeding. Elke minuut sterven ongeveer 11 kinderen. 

Elk uur sterven wereldwijd dus ruim 600 kinderen. Elke dag sterven meer dan 15.000 kinderen. Elk jaar dus 

zeker 5,6 miljoen. Ongeveer 1,4 miljard mensen leven in extreme armoede. 

Daartegenover: hoeveel miljoenen mensen leven in de wereld alléén voor het hier en nu. En hebben overvloed 

en luxe. Maar denken alléén aan hun lichaam. Misschien ook aan hun smartphone. Maar nooit aan hun ziel. 

Hoe zit dat met ons? Denken wij na over onze ziel? En over onze eeuwige toekomst? Hebben wij toekomst? 

Jongeren en ouderen, zullen wij onszelf aan de hand van dit vijfde vers onderzoeken?   

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

Niet alleen Jakobus, ook vele anderen waarschuwen voor deze gevaren. Paulus schrijft aan zijn jonge vriend 

Timótheus: ‘Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in den strik, en in vele dwaze en schandelijke 

begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is de 

wortel (!) van alle kwaad, tot dewelke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof, en hebben 

zichzelven met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vlied (vlucht weg van) deze dingen, en jaag 

na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijdt den goede strijd des 

geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt 

voor vele getuigen.’ (1 Timótheus 6:9-12). Wij zijn geroepen tot een ándere, betere en volmaakte Rijkdom. 

Dat is de diepte van de overvloedige rijkdom van Gods genade. Dat is de onnaspeurlijke rijkdom van Christus: 

de onbevattelijke en onpeilbare overvloed van genade. Die is te koop zonder geld en zonder prijs. Want God 

is rijk in barmhartigheid. En Hij zegt in Jesaja 55:3: ‘Hoort en uw ziel zal leven.’ Zullen wij in deze vakantietijd 

het verschil uitrekenen tussen aardse rijkdom en de hemelse schatten?  

Bedenk daarbij ook wat de Heere Jezus zegt in Matthéüs 6:19-21: ‘Vergadert u geen schatten (bezittingen, 

geld, rijkdom) op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar dieven doorgraven en stelen; Maar 

vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven 

noch stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’ Waar is uw schat? Waar is jouw hart?   

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven?  

In vers 6 lezen we de laatste aanklacht in dit ‘wee’ tegen onbarmhartige rijken: ‘Gij hebt veroordeeld, gij hebt 

gedood den rechtvaardige (…).’ De kanttekening legt uit, dat die rijke mensen (dat zijn ook de rijke overheden) 

‘met geweld en wreedheid de onschuldigen vervolgd’ en gedood hebben: geacht als schapen der slachting. 

Vers 6 vervolgt: ‘en hij wederstaat u niet.’ Dat betekent volgens de kanttekening: ze doen niets terug!  

‘Ze laten zich door u onderdrukken, zonder iets daartegen te doen’ zoals bijvoorbeeld Naboth en Stéfanus. 

Zo was het ook met Asja Germanjoek (1930-1987) uit Oekraïne. Haar leven, in de tijd van communisme en 

vervolging, is een indrukwekkend getuigenis van onvoorwaardelijke navolging van de Heere Jezus. Aan het 

eind van haar studie op de universiteit stelde de geheime dienst (KGB) haar voor de keus: ‘U moet kiezen: 

God of een diploma.’ Asja twijfelde geen seconde en zei: ‘Uw diploma is te goedkoop (!) om daarvoor de 

Heere te verloochenen. Als ik morgen sterf met mijn diploma in de hand, wat heb ik dan? Nee, ik zal mijn God 

trouw blijven.’ Vanaf dat moment kelderden haar cijfers. Die werden in opdracht van de KGB veranderd. En 



ze kreeg geen diploma. Maar de Heere gaf haar op een wonderlijke wijze tóch een diploma. Zo werkt God… 

Later heeft Asja veel tegenslagen en een diepgaand lijden ervaren. Haar man werd veroordeeld tot 

gevangenisstraf en verbanning naar Siberië. Zelf kwam ze in een strafkamp. Midden in het strafkamp is de 

Heere Jezus aanwezig, hun oudste Broeder, Die in het lijden is voorgegaan. Hoewel Asja alle aardse ‘rijkdom’ 

en bezittingen kwijt was, mocht ze belijden: ‘Mijn leven is in goede handen. In de milde handen van mijn 

liefhebbende Heere. Hij is mijn Rots, mijn Beschermer.’ Diep onder haar kleding verbergt ze haar kleine Bijbel. 

Haar leven eindigt na een onmenselijke behandeling in het strafkamp.  

Toen mocht Asja Thuiskomen. Want ook haar ‘geschrei is gekomen tot in de oren des Heeren Zebaoth.’ Die 

troost wil Hij uit de Jakobusbrief leren. Zoals ook Paulus beschrijft in Romeinen 8: ‘Wie zal ons scheiden van 

de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of 

zwaard? (Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood; wij zijn geacht als 

schapen der slachting.) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem Die ons liefgehad heeft.’ 

Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden, 

In eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, 

En zingen van geslachten tot geslachten 

Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten. 

(Psalm 79 vers 7) 

 

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


