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Jacobus: de broeder des Heren (deel 1) en zijn brief (deel 2)  

Herbergdiensten: 17 dec. 2006 (nr. 116) en 28 januari 2007 (nr. 121) 

 

Inleiding: 

In de vorige meditatie
1
 heb ik stilgestaan bij de profeet Micha en bij diens woorden over het 

thema ‘gerechtigheid’. Ik heb toen ook verwezen naar woorden uit de brief van Jacobus. In 

deze brief komt het thema ‘gerechtigheid’ uitgebreid aan bod in allerlei praktische 

uitwerkingen. 

Al snel was na de vorige dienst het idee geboren om een volgende keer een dienst te houden 

over deze Jacobusbrief. Ik heb het thema echter in twee delen opgedeeld. Deze dienst zal 

meer gaan over de persoon van Jacobus. Tijdens een volgende dienst hoop ik dan stil te staan 

bij een aantal onderwerpen uit diens brief. 

De naam van Jacobus komen we o.a. tegen als Jezus in zijn vaderstad Nazareth is. Vanuit die 

geschiedenis staan we ook dicht bij de Here Jezus Christus als Hij spreekt in de synagoge. 

Vorige week kwam Jacobus al even naar voren in de dienst van Jan Noordzij toen hij stil 

stond bij de persoon van Jozef
2
, de stiefvader van Jezus en de vader van Jacobus. Nazareth 

komt natuurlijk als dorp ook naar voren in de Kerstgeschiedenis als Jozef en Maria uit 

Nazareth vertrekken naar Bethlehem, de stad van Koning David. Dit gebeurde in het kader 

van een volkstelling, in de tijd van keizer Augustus
3
; in de tijd dat Quirinius het bewind over 

Syrië voerde. En dan zitten we midden in de Adventstijd. De liederen
4
 die we zingen hebben 

merendeels te maken met onderwerpen uit de brief van Jacobus. 

 

MEDITATIE. 
Beste vrienden van de Herberg en gelovigen in de Here Jezus Christus. 

Vanmiddag staan wij stil bij de persoon van Jacobus, de (half)broer of (stief)broer van de 

Here Jezus. Wie was deze persoon? Wat heeft hij van Jezus meegemaakt? Hoe was hij in de 

gemeente van Jeruzalem en wat heeft hij ons op schrift nagelaten? Wat wilde hij ons leren en 

wat kunnen wij van hem leren? Over zijn brief vertel ik een volgende keer. Nu staan wij stil 

bij de persoon van Jacobus. 

 

De persoon van Jacobus: 

Jacobus noemt zichzelf een dienstknecht van God en van de Here Jezus Christus. Dat is een 

belangrijk vertrekpunt als christen. Eigenlijk zou je dat met het woord ‘slaaf’ kunnen vertalen 

of ondergeschikte; met Jezus als de Heer (Kurios). Jacobus stelt dus dat hij ondergeschikt is 

aan Jezus Christus en dat hij in dienst van Jezus Christus staat. Afhankelijk zijn van deze 

Heer. Leven in een dienstbetrekking des geloofs. Daar draait het om. Zo staan wij als 

gelovigen in de wereld. Dat is de opdracht die wij van Jacobus meekrijgen: als christenen zijn 

wij dienaren onder Jezus Christus. Zijn wij als gelovigen op deze manier dienstknechten voor 

Jezus? Bij Jacobus is dat niet zonder slag of stoot gegaan. Dat was niet van zelfsprekend. 

 

Jacobus groet de twaalf stammen in de verstrooiing. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld? 

Dat zijn de Joden- en de heidenchristenen die over de wereld verspreid zijn, samengevat 

onder de naam van de twaalf stammen; als beeld van het komende rijk van Christus; het 

nieuwe Israël, zoals we dat in het boek ‘Openbaring’ tegenkomen. 

                                                 
1
 Herbergdienst van 15 oktober 2006; thema: Micha, een kleine profeet met grote woorden: Gerechtigheid, 

getrouwheid en ootmoedigheid”. N.a.v. de Micha-zondag en de Micha-Campagne. Zie voor tekst en 

luisterdienst: www.sdgdienstenverlening.nl Dienst is op CD verkrijgbaar. 
2
 Herbergdienst 115: “Jozef, de man van Maria”, door Jan Noordzij (10-12-2006). 

3
 Zie: Lucas 2:1-7. 

4
 Liedboek voor de Kerken (1973), pag. 783. 
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Wie is deze Jacobus? 

Over deze Jacobus is niet heel veel bekend. Je moet de informatie over hem hier en daar in de 

Bijbel bij elkaar sprokkelen en dan kom je verrassende feiten tegen. 

Men neemt aan dat het gaat om de ‘Rechtvaardige’ of ‘Broeder des Heren’ (Marcus 6:3
5
, 

Galaten 1:19
6
), die het hoofd was van de gemeente te Jeruzalem; na een periode dat Petrus de 

leiding in de gemeente had. Hij deed mee aan het apostelconvent (Handelingen 15:13
7
). Hij 

was een steunpilaar in de jonge kerk (Galaten 2:9
8
). Verder wordt hij genoemd in: 1 

Corinthiërs 15:7
9
; Hand. 12:17

10
; Hand. 21:18

11
 en Mattheüs 13:55

12
. Als deze Jacobus de 

schrijver van deze brief is, dan moet de brief geschreven zijn vóór 65 jaar na Chr., want in 

64/65 stierf deze Jacobus
13

 de marteldood
14

,
15

 (Dahlby 1973), vlak voor de Joodse opstand 

tegen de Romeinen in het jaar 66 na Chr. 

Wij komen de naam van Jacobus ook tegen op het moment dat Jezus Christus in de synagoge 

van Nazareth preekt. Daarom sta ik bij deze geschiedenis stil, omdat Jacobus er misschien bij 

geweest is. Dan heeft hij opmerkelijke woorden gehoord en een indrukwekkend optreden van 

Jezus meegemaakt. 

 

Jezus in de synagoge van Nazareth
16

 

In Marcus 6:1-6a en in Lucas 4: 16-30 lezen wij dat Jezus in zijn vaderstad komt: Nazareth, 

een dorpje ten zuid-westen van het Meer van Galiléa; ongeveer 30 kilometer ver gelegen van 

dat meer. Zijn discipelen zijn bij Hem. Jezus heeft dan in die streek al van zich doen spreken: 

het dochtertje van Jaïrus is genezen, een bezetene is genezen en de storm op het Meer van 

                                                 
5
 Marcus 6:3: “Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en 

Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem”. Jezus is in zijn vaderstad 

Nazareth en houdt een toespraak in de synagoge.  
6
 Gal. 1:19: ..” en ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren”. Bijzonder is dat 

Jacobus hier ‘apostel’ genoemd wordt, terwijl hij niet bij de twaalven, de eerste twaalf discipelen hoorde. 
7
 Handelingen 15:13:  “En nadat dezen (Paulus en Barnabas) uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en 

zeide: Mannen broeders, hoort naar mij!”   
8
 Gal. 2: 9: “- en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jacobus, Céfas en Johannes, die 

voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand; ….”.  
9
 1 Cor. 15:7: “Vervolgens is Hij verschenen aan Jacobus, en daarna aan al de apostelen, ….”. De verschijning 

aan Jacobus wordt niet alleen hier verteld. Ook in het apocriefe evangelie aan de Hebreeën wordt deze 

verschijning van Jezus aan Jacobus verhaald (bron: Bijbel met kanttekeningen, deel 8; pag.177). 
10

 Hand. 12:17 > “En hij (dat is Paulus) wenkte met zijn hand, dat zij zwijgen moesten, en verhaalden hun, hoe 

de Here hem uit de gevangenis had geleid en hij zeide: Bericht dit aan Jacobus en de broeders”. Ook hier blijkt 

weer welke vooraanstaande plaats Jacobus in de gemeente vervulde. 
11

 Hand. 21: 18 > “En de volgende dag ging Paulus met ons Jacobus bezoeken, en alle oudsten waren daarbij 

aanwezig”.  
12

 Matt. 13:55 > “Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten? Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet 

zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas?”  Zie in: Bijbel met 

kanttekeningen, deel 7; pag. 49. 
13

 Jacobus, de broeder des Heren en Judas, de briefschrijver zijn broers; zie Marcus 6: het verhaal in Nazareth.  
14

 Pag. 582: P.A. de Rover (1943) – Naar ’t heilig blad  - Bijbelvertelling en –verklaring voor de jeugd; derde 

deel – Wageningen: H. Veenman & Zonen. 
15

 Klijn verwijst naar de joodse geschiedschrijver Flavius Josephus in Antiquitates Judaicae XX9.1 als hij 

vermeldt dat Jacobus door joden is gestenigd vanwege een wetsovertreding (p.165). M.b.t. Flavius Josephus: zie 

in Marijnen (1960): pag. 175. Deze geschiedschrijver leefde in de eerste eeuw na de geboorte van Christus en is 

van grote betekenis geweest om de joodse geschiedenis van die tijd te beschrijven. Zie via Google: Flavius 

Josephus: veel hits en veel historisch materiaal: http://nl.wikipedia.org/wiki/Flavius_Josephus , 

www.allaboutthejourney.org/dutch/flavius-josephus.htm , www.vergadering.nu , www.livius.org/jo-

jz/josephus/josepphus.htm ; over het Jodendom: www.eo.nl/portals/themes/article.jsp?theme  
16

 Zie ook in: Matt. 13:53-58 en in Lucas 4:16-30. 
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Galiléa is ook reeds bedwongen. Als Jezus in Nazareth komt, valt dat op en komen de mensen 

op Hem af.  

Op de sabbath ging Jezus, zoals gebruikelijk, naar de synagoge. Dat had hij in de plaats 

Kapernaum ook reeds gedaan. De synagoge is de gebruikelijke (ontmoetings)plaats om de 

Joodse wet te lezen en te horen. Daar was geen vaste voorganger, dus op die manier is het niet 

vreemd dat Jezus naar voren stapt om een lezing uit de Schrift te verzorgen. Het gedeelte 

dat wij gelezen hebben, vertelt niet welk verhaal Jezus voorlas. Dat staat wel vermeld in 

Lucas 4: 16-30. Jezus leest een stuk uit de profeet Jesaja; uit het Oude Testament. Voor zich 

heeft Hij hoofdstuk 61, de verzen 1 en 2. Daarin staat: “De Geest des Heren Heren is op mij 

(“Mij”, in Lucas), omdat de Here mij (“Mij) gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een 

blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen (“om armen het evangelie te brengen en Hij 

heeft Mij gezonden”), om te verbinden gebrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating 

(loslating) uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis; om uit te roepen een 

jaar van het welbehagen  des  Heren ..”. Als Jezus deze tekst gelezen heeft, geeft Hij het boek 

aan de dienaar van de synagoge terug. Alle ogen zijn dan op Hem gericht. En wie zouden daar 

in die synagoge zitten? Inwoners van Nazareth natuurlijk! Ja, dat denk ik ook. Zeer goed 

mogelijk dat directe familieleden van Jezus Hem deze woorden hebben horen spreken. Goed 

mogelijk dat Jacobus (en ook Judas en Jozef en Simon) onder het gehoor van Jezus was. Wat 

zou Jacobus van deze woorden gedacht hebben? De profeet Jesaja had het over iemand anders 

dan zichzelf. Jesaja sprak over de komende Messias, de Christus, de komende koninklijk 

Wereldheerser, de grote Vreugdebode van de Toekomst, de Heilbode. Jesaja geeft zoveel 

namen aan de komende Koning Jezus. Jezus spreekt in Nazareth echter over zichzelf. Met 

autoriteit over zichzelf. Hoor maar: “Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld”. Daar 

konden de luisteraars nog wel mee instemmen. Jezus sprak verder. Over de stelling dat een 

profeet in zijn eigen vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis niet geëerd is. In Lucas 

lezen wij dat Jezus verwees naar het verhaal dat de profeet Elia
17

 tijdens een hongersnood 

opgevangen werd door een weduwe
18

 in een heidens gebied (Sarfath, Sidon; een kustplaats in 

Phoenicië, grenzend aan Galilea), terwijl er in het joodse land ook weduwen waren. Ook 

verwijst Hij naar het verhaal van de melaatse Naäman
19

 die uit Syrië komt om genezen te 

worden, door de profeet Elisa; terwijl er in het land zelf ook melaatsen aanwezig waren. 

Waarom wel een buitenlander (een heiden, een niet-Jood)? 

De luisteraars in de synagoge verbazen zich over de wijsheid van Jezus. Zij vallen bijna van 

hun stoel van verbazing. Dit kan toch eigenlijk niet. “Waar heeft Hij deze dingen vandaan en 

wat is dat voor een wijsheid, die dezen gegeven is? En zulke krachten, als door Zijn handen 

geschieden? 

Hoe zal Jacobus deze woorden gehoord en verstaan hebben? Kon hij  dat hebben van zijn 

halfbroer of vond hij dat Jezus maar beter op z’n woorden kon passen, want met zulke 

uitspraken sta je gauw op iemands tenen? Jacobus komt later in zijn brief terug op thema’s als 

‘rijkdom’, zorgen voor armen, weduwen en wezen’, ‘wijsheid’ en ‘het zalven van zieken’. 

Wie weet heeft Jacobus dat uit Jezus’ toespraak in de synagoge te Nazareth onthouden? 

 

Jezus claimde “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft , om aan 

armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden”. Vier belangrijke aspecten! Hij 

zei dat Hij de vervulling van deze woorden van Jesaja is. Klip en klaar! Geen speld tussen te 

krijgen. Daar kun je het mee doen, als inwoners van Nazareth, als mensen die je van vroeger 

kennen. De reactie volgt dan ook: “Is dit niet de zoon van Jozef? (Lucas) Is dat niet de 

timmerman, de zoon van Maria (Marcus), en de broeder van Jacobus en Jozef en Judas en 

                                                 
17

 Overigens doet Jacobus dat ook in Jac. 5:17-18 
18

 1 Kon.17: 9, 10-16. 
19

 2 Kon. 5:15. 
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Simon? En behoren zijn zusters niet bij ons? De aanwezigen nemen aanstoot aan Jezus. Dit 

kan Hij niet zomaar zeggen. Jezus staat in deze synagoge om de aanwezigen te leren en dat 

maakt deze gebeurtenis heel bijzonder. De mensen in de synagoge kennen hem nog wel. 

Misschien weten zij dat Hij in Bethlehem geboren is, jaren geleden tijdens de grote 

volkstelling. Zij weten het bijzondere verhaal dat Maria plotseling zwanger was en dat Jozef 

haar trouw gebleven is. Zij weten dat Jozef zijn zoon ‘Jezus’ heeft genoemd; een naam door 

de engel gegeven, met de betekenis van: Jahwe, de Here redt
20

. Sommigen weten misschien 

ook nog wel dat Jozef en Maria met hun kind naar Egypte moesten vluchten en daar gewacht 

hebben op de dood van koning Herodes. Toen was de kust bij wijze van spreken veilig om 

naar Nazareth terug te keren. 

Jezus was in hun dorpje opgegroeid, had daar buiten gespeeld, had daar onderwijs gehad, voor 

dieren gezorgd, had het vak van timmerman geleerd, was één van hen geweest, zo gewoon; en 

dan nu deze woorden? Kan dat? Laten wij dat ons gezeggen? 

 

Er ontstaat zelfs een gevaarlijke situatie rondom Jezus; een benauwde situatie zelfs.  

Jacobus hoort misschien het gemompel en ziet dat het niet goed gaat. De mensen in de 

synagoge nemen aanstoot aan Jezus. Zij worden met toorn/woede vervuld. Zij staan op en 

werpen Hem de stad uit. Zij brengen Hem aan de rand van de berg, bij de afgrond om Hem 

van de steilte af te gooien. Zou Jacobus daar bij geweest zijn? En zijn andere broers? Zat de 

angst in hun keel? 

Het verhaal geeft daar geen informatie over. Zou het niet erg verwarrend en bedreigend voor 

Jacobus en diens broers geweest zijn? De sfeer sloeg zo snel om! Van instemming naar haat! 

 

Dan ziet Jacobus dat Jezus krachtig wordt: dat Hij midden tussen de mensen in de menigte 

doorloopt en vertrekt. Niemand houdt Hem tegen. Jezus is echter niet in staat om in Zijn 

vaderstad wonderen en krachten te verrichten, behalve dat Hij enige zieken genas door 

handoplegging. Hij verwondert Zich over het ongeloof van de inwoners van Nazareth. 

Zou dat ongeloof ook gegolden hebben voor Jacobus, aangezien Jezus sprak over het niet 

geëerd zijn “in zijn vaderstad, onder zijn verwanten en in zijn huis”. In Marcus 3:21, Marcus 

3:31 vv en in Johannes 7:5 wordt verteld dat zij (zijn broeders) eerst niet in Hem geloofden. 

Dat werd anders na de opstanding van Jezus.  

Het tekent het proces dat Jacobus door heeft moeten maken, voordat hij als gelovige krachtig 

zijn plaats in de gemeente van Jeruzalem in kon nemen. 

 

 

 

Interieur en buitenkant 

van de dijksynogoge te 

Sliedrecht
21

. Als 

voorbeeld van een 

hedendaagse synagoge 

dicht bij huis. 

 

 

                                                 
20

 Zie in: Matth. 1:21. 
21

 Dijksynagoge te Sliedrecht. Zie: www.dijksynagoge.nl  De stichting Dijksynagoge heeft i.s.m. Phoenix 

Uitgevers het boekje uitgegeven In het net gevangen; een Joods gezin in de Tweede Wereldoorlog; Ridderkerk, 

Rotterdam, Westerbork, Polen. Een aangrijpend verhaal, geschreven door Janneke de Moei (2003). Een bezoek 

aan de dijksynagoge te Sliedrecht is zeer de moeite waard. Ik ben daar een keer met een catechisatiegroep 

geweest en vond het een indrukwekkend gebouw met een boeiende historie. 
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Knipsel uit het Nederlands Dagblad; d.d. 3 dec. 2006 (bewaker 

ontbreekt op deze afbeelding, want het gaat mij om de afbeelding van 

Jacobus) 

 

 

En ik zelf? Wat spreekt mij aan bij de persoon van Jacobus? 

Tijdens de voorbereiding van deze preek werd ik er bij bepaald dat de schrijver van de brief 

van Jacobus de (half)broer van Jezus is geweest. 

Jacobus heeft dus heel dicht bij Jezus gestaan en geleefd. Daar was ik mij eerst weinig van 

bewust. Het verhaal van Jezus in de synagoge van Nazareth bracht de bloedband tussen 

Jacobus en Jezus meer naar voren. Daardoor ging ik het verhaal van de preek/lezing in 
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Nazareth meer lezen als een gebeurtenis die Jacobus zelf meegemaakt zou kunnen hebben. 

Dat hij de preek van Jezus d.w.z. de woorden van de profeet Jesaja 61 goed in z’n oren 

geknoopt heeft als de woorden die Jezus over zichzelf sprak. 

Na de dood en de opstanding van Jezus werden deze woorden uit Jesaja helemaal waarheid 

voor Jacobus. De moeite die hij aanvankelijk had met zijn broer verdween. Hij zag zijn broer 

toen als Zoon van God, als de Gezondene, de Gezalfde, de Verlosser, de Christus. 

Jezus verwees naar Jesaja en citeerde de volgende worden: “De Geest des Heren is op Mij, 

daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen en Hij heeft Mij 

gezonden”. Dat is Kerstfeest: dat Christus in de wereld gekomen is! God met ons: Immanuel! 

Die wijsheid, dat inzicht, dat centraal stellen van Jezus in de brief van Jacobus spreekt mij om 

praktische redenen aan. Daarin leer ik Jezus Christus en de Here God weer beter kennen. 

De geschiedenis van Jezus in Nazareth geeft een diepere betekenis aan de woorden van 

Jacobus in zijn brief. 

Amen. 

 

Liturgie Herbergdienst op 17 dec. 2006: 

1. Orgelspel en daarna zingen: Psalm 150: 1 en 2 

2. Mededelingen   

3. Inleidende woorden op het thema van de dienst 

4. Stil gebed en openingsgebed 

5. Zingen Gezang 465: 1, 2 en 5 (Liedboek) 

6. Lezingen uit de Bijbel: Jac. 1: 1, 19-26; Jac. 5:7-9; Marcus 6:1-6; Hand. 15:12-13 

7. Zingen Gezang 117: 1, 5 en 7 (Liedboek) 

8. Meditatie: Jacobus, de broer des Heren (deel 1) 

9. Zingen Gezang 139: 1 en 3 (Liedboek) 

10. Gebeden 

11. Geloofsbelijdenis: 

 Jacobus van Nazareth – Jezus in Nazareth
22

 
 

Jacobus zit in de synagoge van Nazareth 

En hoort zijn (half)broer spreken 

Woorden van wijsheid; woorden met gezag: 

 

De Geest des Heren is op Mij 

het ‘Ik en mijn Vader’ zijn één 

wij horen bij elkaar 

Zijn gedachten, krachten en macht 

Zijn liefde, bewogenheid en levenslust 

die Geest is op Mij. 

 

Daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft 

gezalfd met koninklijke olie 

in een beeld van een duif 

komend uit de Hemel 

gezalfd voor een eeuwige heerschappij: de Christus 

in hemel, op aarde: het Messiaans Vrederijk. 

 

                                                 
22

 Gepubliceerd in Herbergmaandblad, jan. 2007. 
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Om aan armen het evangelie te brengen 

armen van geest, armen in geld 

zonder zicht op de Verlosser 

zonder een bodem in het dagelijks bestaan 

Hij deelt uit: brood en vis 

liefde, aandacht en genezing 

verzoening en verlossing van zonden: genade. 

 

En Hij heeft Mij gezonden 

dat is Kerst: Christus komst in een noodgebouw 

uit de vertrouwde Hemel, naar een kille aarde 

met een duidelijke opdracht: 

heb Mijn Vader lief boven alles 

en de naaste als uzelf 

verspreid de blijde boodschap van Leven en Licht 

en volg Mij; zoals Jacobus deed.  

 

© Bob de Raadt, 15-12-2006 

 

12. Zingen Lied 44 (Bundel Opwekking) 

13. Afsluiting en zegen 

14. Zingen Gezang 456:1 (Liedboek) 

15. Uitleidend orgelspel 
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HERBERGDIENST 28-1-2007. 

 

Inleiding 

De vorige twee diensten die ik in De Herberg geleid heb, ging het over de profeet Micha en 

over de (half)broer van Jezus: Jacobus, de latere apostel. Het centrale thema bij deze twee 

personen is: (sociale) gerechtigheid. Ook in onze tijd staat dit onderwerp hoog op de politieke 

agenda. Vandaag ga ik verder met het onderwerp: Jacobus, de persoon en zijn brief. Vandaag 

dus met name over de brief die hij geschreven heeft. Voor alle duidelijkheid: geen 

gemakkelijk onderwerp en dat heeft vooral te maken met het karakter van Jacobus’ brief. Je 

zou dit geschrift ook kunnen noemen: de ‘Spreuken van het Nieuwe Testament’. Het is een 

verzameling van allerlei wijsheden en adviezen voor het christelijk leven van elke dag. 

Ik licht een drietal onderwerpen uit de brief van Jacobus toe: 

a. volharding 

b. het gebed 

c. het spreken (zonden van de tong). 

 

   

MEDITATIE: 

Algemeen: 

Jacobus en zijn brief: 
Jacobus waarschuwt in zijn brief vooral tegen wereldgelijkvormigheid, tegen dood geloof. 

Geloof in Jezus Christus de Heer brengt vruchten voort. Komt tot uiting in het dagelijks leven, 

bij voorbeeld in de omgang met geringe personen en in ons taalgebruik (ons tong). Ook 

schuldbelijdenis krijgt een belangrijke plek in het persoonlijk leven en in gemeente. De brief 

is een opeenvolging van uitspraken, als een verzameling kalenderblaadjes, een bloemlezing 

van preekfragmenten. Hier en daar doet het aan het boek Spreuken denken. Deze 

spreukmatige stijl komt vaak in de Joodse en Griekse literatuur voor. 

Bijzonder is dat in deze brief slechts tweemaal de naam van Jezus Christus genoemd wordt. 

Van Maarten Luther (de hervormer) is bekend  dat hij deze brief maar dunnetjes vond: “een 

brief van stro”. Bij Jacobus gaan geloof en daden hand in hand samen. Vandaar dat het boek 

van de profeet Micha
23

 en de brief van Jacobus vaak met elkaar verbonden worden. Beiden 

spreken over gerechtigheid
24

,
25

,
26

. 

 

                                                 
23

 Bob de Raadt (2006) – Micha, een kleine profeet; grote woorden: gerechtigheid, getrouwheid en 

ootmoedigheid; meditatie van 15 okt. 2006, vanwege de Micha-campagne; zie op: www.sdgdienstenverlening.nl  

Zie ook de column in het Herbergmaandblad, nov. 2006: Micha 6:8 : gerechtigheid, getrouwheid en 

ootmoedigheid (pag. 14-15). 
24

 Rozema, H. (2006) – Tussen onkunde en utopie; zoeken naar de juiste keuzes in een warme herfst; in: 

Nederlands Dagblad ; 25-11-2006, ZoZ, pag.1. Drie christenen proberen hun geloof concreet te maken in het 

dagelijks leven en geven daar voorbeelden van. Thema’s: rentmeesterschap, ecologie, levensheiliging, ethische 

keuzes, het leren genieten van de schepping als kenbron van God en zondebesef. De volgende uitspraak van 

Christus wordt geciteerd: “Niet de vrede van de wereld geef ik u, maar mijn vrede”. Dat is ook een realiteit voor 

christenen. 
25

 Vermeulen, M. (2006) – Geen kwaad woord over de voedselbank; in: Nederlands Dagblad, 25-11-2006, ZoZ, 

pag. 3; over o.a. het feit dat “armoede gebureaucratiseerd is’. 
26

 Gerritsen, G. (2006) – Altijd, overal, alcohol; Wim van Dalen, 30 jaar verzet tegen alcoholmisbruik; in:  

Nederlands Dagblad, ZoZ, pag. 5, 25-11-2006. Van Dalen is sinds 6 jaar directeur van STAP, Stichting Alcohol 

Preventie. 
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Indeling van de brief op grond van de volgende onderwerpen: 

� het op de proef gesteld worden/verzoeken (Jac. 1:2,3; 1:12-15) 

� de volharding (Jac. 1:3; 5:7-11) 

� wijsheid (Jac. 1: 5; 3:13-18)
27

 

� het gebed (Jac. 1:5-8; 4:2-3; 5:13-18) 

� het geloof (Jac.1:6, 2:14-26) 

� rijkdom (Jac. 1:9-11; 2:1-13; 5:1-6); (De Jong 2006) 

� het spreken: de zonden der tong (met de tong; in tongen) (Jac. 1:19, 26; 3:1-12; 4:11) 

� het christendom in actie (Jac. 1:22-25; 2:14-6); (Alexander 1973). 

� Ik voeg daar aan toe: zicht op het lijden in de wereld en het zalven der zieken
28

 (Jac. 

5:14-16); (zie in: Berents, De Raadt 2006, McNutt 1974, Seamands 1983, M.J. Paul
29

, 

ds. Abma
30

) *
31

 
32

 

 

Zoals ik in de inleiding al zei, zal ik in deze meditatie ingaan op drie onderwerpen: 

volharding, gebed en het spreken (de tong). 

 

a. Volharding: 

Wat betekent dit woord ‘volharding’
33

 en welke voorstelling maken wij bij dit woord? Welk 

beeld hebben wij van dit woord? Vroeger werd dit woord vertaald met ‘lijdzaamheid’ (in een 

vrij passieve betekenis). Tegenwoordig praten wij eerder over ‘standvastigheid’. Het heeft 

met moed te maken, met zich wenden tot God, van Hem onze hulp verwachten. Zoals Jesaja 

                                                 
27

 Zie het boek van C.S. Lewis Varensporen en olifanten. En andere essays (vert. Arend Smilde); Uitg. Kok, 

2006; 319 blz. Essays over christelijk geloof en cultuur. Recensie: De frisse blik van C.S. Lewis (Ned. Dagblad,  

22-12-2006; Het Katern, pag. 3), geschreven door Gert van de Wege. 
28

 Zie via Google > ziekenzalving : veel sites met uitgebreide informatie over ziekenzalving 
29

 Dr. M.J. Paul (2005) – Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente – Zoetermeer: Uitg. 

Boekencentrum; ISBN 9023911997. Zie ook via zoekmachine Google: Paul. 
30

 www.abma.cx/index.php?option ; Zie: Hopen in al je klachten; lezing voor de PPH te Veenendaal (5 nov. 

2005), door G. Hette Abma. Zie:  De bijbelse opdracht om zieken te zalven. Zie tekst: Ervaring met 

ziekenzalving (verscheen eerder in het tijdschrift Confessioneel, 18-01-2001). Andere teksten van Abma: Wat 

zegt Jacobs over ziekenzalving? en Ziekenzalving (in: Kerkblad voor Hervormd Gouda, 25
e
 jaargang, no. 19, 18 

okt. 1996). 
31

 Kortgeleden las ik een boek over een meisje bij wie leukemie werd geconstateerd. Zij wordt erg ziek en is 

bang om te overlijden. Is er leven na de dood? Op de afdeling waar zij ligt, ontmoet zij Jimmy. Op een gegeven 

moment krijgt Jimmy een hartstilstand. Jimmy komt in een andere wereld terecht, waar het goed is, waar licht is 

en vrede. Hij heeft iets ervaren van het hiernamaals en dat geeft hem rust en inzicht. Hij overleeft z’n 

hartstilstand en komt weer bij. Uitgebreid vertelt hij aan het meisje zijn ervaringen van bijna dood zijn en van de 

andere wereld. Het meisje bespreekt al haar moeilijke vragen met haar pop, genaamd Engeltje. Als de toestand 

van het meisje verslechterd geeft het gesprek met Engeltje en het verhaal van Jimmy haar innerlijke rust. Als zij 

overlijdt, “ziet zij het licht”. In dit boek is het licht een iets. Het gaat niet om God (hoewel die naam wel 

genoemd wordt), maar om stralende intelligentie. Het gaat om liefde, mededogen, vreedzaamheid en een 

harmonieus geheel. Dat laatste vind ik ook erg belangrijk. Al lezend voel ik mij toch meer aangetrokken tot de 

Persoon van Jezus, die de dood overwonnen heeft en Die het Licht, de Waarheid en het Leven is. Wat mij betreft 

liever een Persoon dan een ‘iets’. De figuur van ‘Engeltje’ spreekt mij wel aan, zeker als ik denk aan de engelen 

die in de Bijbel beschreven staan. In het boek komt een ‘besef van zonden’ niet naar voren.  Boek: Poppedeine. 

Over ziekte, sterven en het hiernamaals – Evelyn Alsaesser-Valarino (2006) – Naarden: Strengholt.  

Ik moest daarbij ook denken aan het artikel van Reina Wiskerke (Nederlands Dagblad, 6 dec. 2006) over 

‘Sterretje’. Aanleiding was het overlijden van Jesse (uit Hoogerheide). Sommige mensen zeggen dat een 

overledene voortaan als een ster zal stralen. Wiskerke wijst op een tekst van Paulus in de brief aan de gemeente 

te Korinthe “Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft”. 
32

 Vitaliteit bij een aantal jongeren:                                                                                                                            

- Lisa (12) durfde … haar been te laten amputeren (in: Margriet, no.: 50/2006; pag. 24-25, interview: Joke 

Tromp)      -  Arjen geheel onverwacht wéér jarig; in: AD De Dortenaar, woe. 8 nov. 2006. 
33

 Een prachtige uitleg staat in: Bijbelse woorden en hun geheim van F.J. Pop (Uitg. Boekencentrum), pag. 531-

536. 
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40:31 dat zegt: “Wie Jhvh verwachten, putten nieuwe kracht”. In het Nieuwe Testament heeft 

het woord ‘standvastigheid’ ook de betekenis van: hoop op onze Heer Jezus Christus. Die is 

ons heden en onze toekomst. Volharding wil dus zeggen: volhouden en het oog gericht 

houden op Jezus Christus. Ook als actief geloven lijden met zich meebrengt, zoals bij 

vervolgde christenen in Noord-Korea, in islamitische landen, in China.  

We mogen teruggrijpen op Jacobus 1:12 waarin staat: “Gelukkig te prijzen is de man die 

overeind blijft in de beproeving. Heeft hij de proef doorstaan, dan ontvangt hij het leven, de 

prijs die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben”. 

Jacobus wijst op gelovigen in het Oude Testament: Abraham en Rachab, zoals in Hebreeën 11 

ook een lijst van geloofsgetuigen staat. 

Dat zijn waarschijnlijk wel bekende verhalen 

- Abraham die van God de opdracht krijgt om zijn zoon te offeren. Abraham neemt zijn 

zoon Isaak mee de berg op. Isaak vraagt op een gegeven moment waar zijn vader het 

lam ten brandoffer heeft gelaten? Abraham antwoordt daarop, dat God zelf voor een 

brandoffer zal zorgen. Uiteindelijk legt Abrahan Isaak op de offerplaats. Op het laatste 

moment grijpt God in en hoeft Abraham zijn zoon niet op te offeren. In een struik 

vinden zij daarna een ram, die zij offeren. God zal later zijn eigen Zoon sturen om als 

offer voor de zonden van de mensen gekruisigd te worden. Het verhaal staat in 

Genesis 22. In Genesis 15: 6 staat van Abraham geschreven: “En hij geloofde in de 

Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid”. Daar zit het standhouden in. 

- Rachab komen we tegen in de stad Jericho. Het verhaal staat in Jozua 2: 1-21. Het 

volk van God is uit Egypte vertrokken, door de woestijn heen gereisd en komt bij het 

beloofde land en bij de stad Jericho. Jozua is nog maar pas de leider van het volk, 

omdat Mozes gestorven is. Jozua stuurt een aantal verkenners/spionnen naar de stad 

om meer over de stad te weten te komen. Deze verspieders worden echter opgemerkt 

en moeten een goed heenkomen zoeken. Zij worden opgevangen door Rachab, nota 

bene een publieke vrouw, een hoer. Zij verbergt de twee verspieders op haar dak en 

stuurt de recherche van de stad op een dwaalspoor. Daarna helpt zij de mannen met 

behulp van een koord de stad te ontvluchten. Als Jozua later de stad inneemt, wordt 

Rachab en haar huis gespaard. Rachab weet dat de Here het land Kanaän aan het volk 

van Israël gegeven heeft. Bovendien weet zij dat de Here zijn volk door de 

drooggevallen Schelfzee heeft geleid. Haar belijdenis is: “De Here, uw God, is een 

God in de hemel boven en op de aarde beneden”. 

Jacobus noemt in zijn brief nog meer namen van personen uit het Oude Testament:  

- Job: degene die eerst alles verloor, die beproevingen moest ondergaan, wat een lijst 

aan verliezen, die standhield en in God bleef geloven. Door zijn standvastigheid 

zegende de Here hem nadien. Zie Job 1:21-22 en het keerpunt in de geschiedenis van 

Job: hoofdstuk 42. 

- Elia (in 1 Koningen 17 en 18): o.a.: het verhaal van de offerdienst op de Karmel: de 

strijd tussen de afgoderij (de Baäldienst) en de dienst aan de Here God. Toen Elia bad 

dat de Here het brandoffer zou aannemen (en Elia had een sloot water over dat 

offeraltaar gegooid; het water droop er af; dat gaat nooit branden!), antwoordde de 

Here met een geweldig vuur. Zo machtig en krachtig is de Here God. 

 

Jacobus wijst op het belang van voorbeelden, die ons kunnen inspireren. En dan niet alleen 

Jezus als voorbeeld, ook mensen van toen en nu. Hedendaagse voorbeelden als muzikanten 

(zangers als Michael W. Smith of vroeger Cliff Richard), voorgangers (als Billy Graham, 
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John Stott), kunstenaars (Rembrandt), schrijvers (Da Costa, Nel Benschop, Willem Jan 

Otten
34

). Maakt u zelf uw eigen lijstje maar verder af. 

Terug naar Jacobus: Hij haalt Abraham en Rachab uit de geschiedenis naar voren: zij bleven 

geloven ondanks tegenslagen, ondanks keuzes en keuzemomenten die niet voor de hand 

lagen, die niet vanzelfsprekend waren; die tijd én geduld én vertrouwen vroegen. Een leven 

waarin de Here God centraal staat. Volhardend geloven. 

 

b. Het gebed: 

Een heel belangrijk aspect in ons leven als christen: gebed/tijd voor gebed. Tijd van stilte. Een 

moment om je gedachten bij de Here God te brengen. Je wensen, je nood, waar je dankbaar 

voor bent, als je voorbede wilt doen. 

Er zijn zoveel vormen van gebed: dankgebed, smeekgebed, voorbede, lofprijzing/aanbidding, 

vaste gebeden als ‘het Onze Vader’ of de ‘zegenbede’ en het schietgebedje niet te vergeten. 

Gebed is iets persoonlijks, iets intiems, iets eigens met de Here God samen: een open kanaal, 

waarin u zich kenbaar mag maken; een vertrouwelijke omgang voor onze ziel. Dat vraagt een 

actieve houding, een actief spreken en luisteren. Met dat luisteren bedoel ik trouwens het 

lezen en openstaan voor Gods woord en de overdenking daarvan (bijv. aan de hand van een 

dagboekje). 

Hoeveel tijd nemen wij om te bidden? Ik vind het erg prettig om ’s ochtends op tijd op te 

staan en met stilte te beginnen: te bidden, te lezen in Gods woord of een ander stuk dat mijn 

geloofsleven verdiept. Een vast moment is daarbij handig; dat geeft structuur en richting. 

Doordeweeks gaat dat trouwens wel gemakkelijker dan in een vakantie of in een weekend. 

Bidden kan ook strijd betekenen, een worsteling, een indringend geknield zijn voor God, 

omdat iets zwaar op je hart ligt, omdat overgave misschien niet vanzelfsprekend is. Misschien 

nemen grote vragen over het lijden in de wereld (oorlogen, verdrukking, armoede, 

natuurgeweld, onrecht enz.) wel heel veel van jouw/uw gedachten in beslag. 

In het gebed mag je dit alles bij de Here brengen. Denk nog maar eens aan de belijdenis van 

Rachab: “De Here, uw God is een God in de hemel boven en op de aarde beneden”. Hij is de 

Almachtige, met wie je om mag gaan. Die ook jou op het oog heeft. Die ook u/jou kent. Je 

mag op Hem vertrouwen. Heden en toekomst zijn in Zijn hand. Dat wist Abraham, dat was de 

ervaring van Rachab, dat merkte Job, dat zag Elia. Dat is bidden: Hem kennen, jezelf aan 

Hem bekend maken, Hem eer bewijzen, Hem lofprijzen en aanbidden. 

Hoe ziet ons bidden er uit? Hoe concreet bidden wij en tellen wij de gebedsverhoringen? Hoe 

bidden wij voor de zieken die wij kennen? Bidden wij voor de vervolgde kerk? Voor het volk 

des Heren, voor de Vrede van Jeruzalem? Hoe belijden wij onze schulden? Bidden wij voor 

onze regering, kerkenraden enz.? Vragen wij vergeving aan onze naaste?Welke lofoffers 

brengen wij? Ik leg u maar wat intieme vragen voor. 

 

c. Het spreken/ de tong: 

Ik zelf ben niet iemand die in grote gezelschappen makkelijk het woord neemt en de 

boventoon voert. Ik praat liever met mensen één op één. Dat vind ik gemakkelijker. 

Ik maak soms wel eens opmerkingen die lollig bedoeld zijn, maar die slecht overkomen bij de 

ander. Dan ben ik weinig aangenaam voor die ander en ik dan heb spijt van mijn opmerking. 

Die tong is soms maar moeilijk in bedwang te houden. En wie herkent dat niet. Wie kent niet 

een situatie in de eigen familiekring waarin woorden ontwrichtend hebben gewerkt. Jacobus 

                                                 
34

 Zie: Willem Jan Otten (2006) – Waarom komt u ons hinderen? – Amsterdan: Van Oorschot. Gebundelde 

columns, die eerder verschenen in NRC Handelsblad. Otten vertelt in dit boek over zijn inspirerende 

voorbeelden voor zijn eigen geloofsleven. Zijn publiek heeft merendeels geen persoonlijke christelijke 

overtuiging. Dit boek heeft een apologetische functie. Zie voor een boekbespreking: ‘De (geloofs-)helden van 

Willem Jan Otten; dit is geen bekeringspoging!’, in: Ned. Dagblad, 12 januari 2007; Het Katern, pag. 1. 
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maakt het concreet: oordeel niet naar iemands uiterlijk, spreek geen kwaad van elkaar, 

veroordeel geen onschuldigen, doch houdt het gebod: “Heb uw naaste lief als uzelf”. (Jac. 

2:8).  

Laten we zoeken naar voorbeelden waarin woorden –namens God- verbindend hebben 

gewerkt. Waarin liefde vanuit het hart de ander recht gedaan heeft; de ander gezien, gehoord, 

gekend wordt. Ik denk daarbij nog altijd aan dat prachtige verhaal van Jezus die in gesprek is 

met de Samaritaanse vrouw
35

. Iemand die aan alle kanten door iedereen gemijd werd in het 

directe sociale verkeer. Ik vermoed dat wel iedereen een idee over haar had, in afkeurende zin 

dan wel te verstaan. Volgens mij ging zij ruim over de tong, werd er flink over haar gekletst; 

was zij wel een buitenstaander in die gemeenschap geworden. Jezus handelt anders. Hij gaat 

naar haar toe en laat haar een (vol)waardig mens zijn, ondanks wat zij verkeerd gedaan heeft. 

Daarmee gaat Jezus tegen het gangbare patroon in, want Hij kent haar diepgaand en zij beseft 

dat. Bij Jezus is er geen vooroordeel. Bij Hem is er oprechtheid in zijn ontmoeting met de 

ander. 

Jacobus noemt zichzelf dienaar van Christus. Jezus laat zien wat dienen is. Je dient de naaste 

van de ander te zijn. Naast de ander te staan namens God en Jezus Christus. Dan spreek je 

anders met elkaar. Dan gebruik je woorden van liefde en respect. Dat geeft een mildheid naar 

elkaar toe; wij zijn nou eenmaal niet volmaakt! 

 

Een voorbeeld dat begin dit jaar diepe indruk op mij maakte. Het gaat weer over een vader en 

een moeder, zoals u dat vaker in mijn voorbeelden tegenkomt. Zij waren gescheiden en 

hadden een paar kinderen. Het jongste kind was ernstig ziek geworden. De moeder had de 

dagelijkse zorg en vader kwam af en toe eens langs. De bezoekregeling verliep stroef. 

Onderling boterde het niet zo goed tussen vader en moeder, en dat had zo z’n redenen. Elke 

relatie heeft z’n eigen geschiedenis, evenals elk mensenleven. Kortom: als ex-partners van 

elkaar was de spanning voelbaar en vlogen de verwijten door de kamer. Zie hier wat de tong 

los kan maken! Een en al verwijdering tussen die twee en bovendien in het nadeel van het 

kind, dat op deze manier veel last had van zijn ouders. Het kind zat er tussen. De tongen 

waren scherp en brachten geen oplossing dichterbij. Totdat het in het gesprek niet meer ging 

over de problemen van de ex-partners maar over het feit dat zij beiden hun kind zagen lijden. 

Dat raakte hun hart en daarin hadden zij hetzelfde gevoel als vader en moeder. Dat was voor 

hen iets gemeenschappelijks; dat verbond hen. Hun zoon en diens gezondheid was hen alles 

waard. Ik heb hen een compliment gegeven dat zij vanuit dit perspectief  tot een zinvolle 

afspraak konden  komen. Dat kostte moeite, maar dat hadden zij voor hun kind over. Er waren 

veel woorden voor nodig, maar uiteindelijk werd er gekeken naar het belang van hun kind. Er 

kwam een werkbare afspraak uit voort, die zonder complicaties in de praktijk gebracht werd. 

 

De tong kan veel kwaad aanrichten. Kijk maar naar de dagelijkse voorbeelden (roddel, ruzie, 

onbegrip, loze beloften). Woorden kunnen echter ook samenbrengen, vertederen, liefdevol 

zijn, koesteren, vol daadkracht zitten. Jacobus wil dat wij onze tong tot eer van God 

gebruiken. 

 

Afronding: 

Over de brief van Jacobus en de onderwerpen die hij aansnijdt, valt veel te zeggen. Maar de 

kern waar het in deze brief om gaat is onze dienst aan de Here God. Niet op een wettische 

manier; het volgen van allerlei regeltjes. Nee, vanuit liefde voor God! Vanuit het besef dat Hij 

met ons wil wandelen, ons lief heeft (agapè), een onbaatzuchtige liefde die ook jaloers is. God 

wil een wederzijds contact, wil een biddende relatie met ons, een daadwerkelijke relatie, een 

                                                 
35

 Joh. 4: 1-42. 
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relatie met oog voor de naaste, de zwakke, de behoeftige. Waarin wij verantwoordelijkheid 

dragen voor elkaar; dichtbij en veraf. Het gaat Jacobus om woord en daad, beiden! Heel 

concreet; vanuit het hart. 

Jacobus waarschuwt tegen dood geloof; een geloven omdat het moet, een geloven om er zelf 

beter van te worden. Hij wijst op het grote gebod, dat zijn (half)broer centraal had gesteld. 

Laten wij daarom naar deze brief van Jacobus luisteren en in ons dagelijks leven toepassen. 

Tot eer van onze Heer. Amen. 

 

Huiswerk: 

� Lees de gelijkenis van de talenten. Welke talenten heeft u en wilt u ontwikkelen vanuit 

uw geloof? 

� Denkt u eens aan uw levensstijl: hoe ziet die er uit en hoe zou u die kunnen 

verbeteren? 

� Op welke manier speelt schuldbelijdenis, zondebesef een rol in uw leven? 

 

Liturgie Herberg-evangelisatiedienst 28-01-2007 (nr. 121) 

Thema: Jacobus en zijn brief: over volharding, bidden en het spreken. 

 

1. Orgelspel enz. 

2. 16.59 uur: zingen: Lied 436: Jezus neemt de zondaars aan: 1, 4, 5, 7 

3. Mededelingen 

4. Inleidende woorden 

5. Stil gebed en openingsgebed 

6. Zingen: Lied 465: 1, 3, 4. 

7. Lezingen: Jacobus 2: 18 t/m 26 

                             Jacobus 5: 13-18 

                             Jacobus 3: 5-12 

8. Zingen: Lied 117: 3, 4, 6, 1 

9. Meditatie: Jacobus en zijn brief: over volharding, bidden en het spreken 

10. Zingen: Lied 473: 1, 3, 4, 5,10 

11. Gebeden:  

a. gebed door de voorganger 

b. persoonlijk gebed 

c. bidden van het ‘Onze Vader’ 

12 Geloofsbelijdenis 

13 Zingen: Opwekking 311: ‘k Heb geloofd en daarom zing ik: 1, 2 

14 Afsluiting en zegen  

15 Zingen Opwekking 311:3 

16 Uitleidend orgelspel. 

       

 

Referenties/bronvermelding/documentatie: 

• Alexander, P. & A. (1973) – Handboek bij de Bijbel – Den Haag: Voorhoeve; p. 633-

634. 

• Berents-Karkdijk, A. (z.j.) – Elke dag een schone lei – Nijverdal: Stichting Kleine 

Uitgeverij Duizendvoud; 6
e
 druk; pag. 286-288

36
, Bijbels dagboek. ISBN 90-5798-

024-X en 90-5798-023-1. 

                                                 
36

 In dit Bijbels dagboek worden op de aangegeven pagina’s de verzen uit Jacobus 5: 14-16 besproken. Het 

onderwerp is ziekenzalving: olie als genezing.  

Leesteksten bij Jac. 5:14 zijn: Jac. 5:13-20, 2 Cor. 1:20-22, Jesaja 1:2-9.  
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• Berg, C. van den & C. Glashouwer (z.j.) – Het laat me niet los – Kampen: Kok; ISBN 

90 242 0299 x
37

; pag. 151; over Jac. 1:19-27: over het beleven van je geloof. 

• Bos, Joh. T. (2006) – ‘Woord of daad is westers dilemma’
38

; in: Uitdaging, dec., 

jaargang 32, pag. 23. 

• Bruijne, H. de (2007) – De waarde van een ‘vlakke man’; in: Ned. Dagblad; 06-01-

2007; pag. 5, ZoZ.
39

  

• Dahlby, F. (1973) – Bijbels woordenboek – Baarn: Ten Have. 

• Delleman, L. (2006) – ‘Als je werkt moet je rond kunnen komen’; steeds meer 

werkende armen in Nederland; in: Magazine CNV Publieke Zaak – jaargang 5, dec. 

Nr. 9; pag. 6-8; www.cnvpubliekezaak.nl 
40

 

• De Oogst – Themanummer: Geloven op het werk – Amsterdam: Tot Heil des Volks; 

nr. 818, okt. 2006, jaargang 69; Tijdschrift voor evangelisatie, hulpverlening en 

profetisch geluid.
41

 

• Donk, Prof. dr. W.B.H.J van de (2007) – Seculariseringsthese is te gemakkelijk. 

Marge aanlokkelijk en kansrijk perspectief voor zinvolle rol van kerken in het 

publieke domein; in: Reformatorisch Dagblad, 20 jan. 2007; pag. 11.
42

 
43

; zie 

www.refdag.nl  

• Esbach, H. (red) (1996) – Vurig verlangen; Evangelische vernieuwing in de 

traditionele kerken – Zoetermeer: Uitg. Boekencentrum. 

• Jong, M. de (2006) – Hoe je over geld denkt, zegt iets over hoe je over God denkt; in: 

Ned. Dagblad, 22-12-2006; Het Katern, pag. 1.
44

 

• Klijn, Dr. A.F.J. (1965; 5
e
 druk 1976) – De wordingsgeschiedenis van het Nieuwe 

Testament – Utrecht: Het Spectrum; Aulareeks: 207
45

. 

                                                                                                                                                         
Leesteksten bij Jac. 5:15 zijn: Titus 1:5-8, Hand. 4:5, Hand. 5:21a, Hand. 14:23, Hand. 15:4,6,22. 

Leesteksten bij Jac. 5:16 zijn: 1 Joh. 1:5-10, Hand. 19:18, Joh. 20:20-23. 
37

 Dagboekje voor jongeren; met illustraties van Froukje de Jager. 
38

 Een discussie over de inhoud van zendings- en evangelisatiewerk. Een aantal zendingswerkers geven hun 

visie. “Cultuuropdracht en zendingsbevel in de Bijbel, spreken elkaar niet tegen, constateert dhr. D. Eikelboom 

van European Christian Mission (ECM). Woord en daad komen bij elkaar in de persoon van Jezus, Die het 

Woord wordt genoemd, waaruit alles is geschapen”. In de discussie wordt verwezen naar de Micha –campagne. 

Boeiend artikel.  Zie: www.uitdagingonline.nl Zie: Bob de Raadt (2006) – Micha, een kleine profeet, grote 

woorden: rechtvaardigheid, getrouwheid en ootmoedigheid. Zie op: www.sdgdienstenverlening.nl  
39

 Interview met Ruud Daverschot, een gereformeerde hoofdofficier van justitie, die met pensioen gaat en 

terugkijkt op werk en geloofspraktijk. 
40

 Delleman geeft in dit artikel aan dat er in Nederland zo’n 250.000 huishoudens zijn die met hulp van familie 

en vrienden de touwtjes aan elkaar moeten knopen, ondanks het feit dat zij betaald werk hebben. Deze 

huishoudens hebben een maandinkomen tussen de €1000,- en €1250,-. Het gaat daarbij om maar liefst 430.000 

kinderen die daardoor op de armoedegrens leven. In 2004 waren er 8400 huisuitzettingen; ook dat aantal groeit 

per jaar. Mensen die in een sociaal isolement dreigen te komen zijn: ouderen, eenoudergezinnen, chronisch 

zieken en uitkeringsgerechtigden. 
41

 www.deoogst.nl  
42

 N.a.v. een recent rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR): Geloven in het 

publieke domein: verkenningen van een dubbele transformatie – Auteurs: Van de Donk, Jonkers, Kronjee en 

Plum (2006) – Verkenningen nr. 13; ISBN 9789053569368; Uitg. AUP. 
43

 In het Nederlands Dagblad zijn een aantal reacties verschenen over dit rapport van de WRR: 

- 28-12-2006: George Harinck: Overheid bemoeit zich weer echt met religie; pag. 7. Harinck gaat in op 

historische aspecten; 

- 29-12-2006: Roel Kuiper: De paarse geest is uitgewerkt; pag. 7. Kuiper gaat in op politieke aspecten. 

- 30-12-2006: Wim H. Dekker: Het behoeft niet altijd leuk te zijn; pag. 7; Dekker gaat in op sociologische 

aspecten. 
44

 Haalt in zijn artikel Jacobus 1 aan. Geven wij uit liefde? 
45

 Pag. 162-167. Klijn geeft ook een overzicht van de vele onderwerpen die de schrijver behandelt. Terugkerend 

motief is de onderwerping aan God. Over God wordt op een joodse wijze geschreven: Hij is de Schepper, heilig, 

de bron van alle goed, genadig, hoort de gebeden, vergeeft de zonden en is rechter. 
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47
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46

 Kruyswijk denkt niet dat Jacobus, de broer van Johannes de schrijver van de brief is, vanwege diens spoedige 

marteldood (Handelingen 12:2). Hij denkt dat Jacobus, de broer van Jezus (Marcus 6:3) de schrijver is. Jacobus 

is de oudste van de broers van Jezus, die zich in Handelingen 1 bij de discipelen gevoegd hebben. Deze Jacobus 

had onder de eerste christenen in Jeruzalem een groot aanzien. Hij was een apostel en was een vooraanstaand 

leider in gemeente in Jeruzalem (zie in Galaten 1:19; 2:9 en in Handelingen 15:13; 21:18). Ook hij is de 

marteldood gestorven. 
47

 De brief van Jacobus geldt als een “algemene of katholieke zendbrief”, d.w.z. gericht tot de gehele bewoonde 

wereld; d.w.z.: de christenheid in het hele onmetelijke Romeinse rijk. 
48

 Henk en Ada Soellaart vertellen over hun ervaringen m.b.t. de oudercursus van de vereniging Dit 

Koningskind, die zij volgden. “Oudercursus van Dit Koningskind leidt tot ‘diepere gesprekken’, want “als ouder 

van een gehandicapt kind, komt er veel op je af”. www.ditkoningskind.nl  
49

 Over Jacobus en zijn brief: pag. 159. 
50

 Ouweneel behandelt in dit boekje een aantal basisthema’s van het christelijk geloof: rust voor de ziel, de 

gerechtigheid van God, de Zoon van Gods liefde, de Vader der Heerlijkheid, de volheid van God en het eeuwige 

leven. 
51

 Pag. 322. 
52

 In dit eindwerkstuk beschrijf ik in een aantal gespreksfragmenten hoe fenomenen als ‘levensbeschouwing’, 

‘veerkracht’ en ‘identiteit’ in de begeleiding van ouders naar voren komen. In één van de gesprekken met ouders 

met een kind met een vorm van kanker brachten zij naar voren dat zij hun kind wilden laten zalven. Deze visie 

was in de ziekenhuiswereld zo goed als onbekend. De verpleegafdeling moest dan ook flink wennen aan dit idee 

van de ouders en aan dit geloofsaspect. Vanuit de ouderbegeleiding heb ik een brug geslagen tussen ouders en 

afdeling. De dochter is in de eigen kerkelijke gemeente gezalfd en voor de ouders was dit een emotionele, 

belangwekkende gebeurtenis. Zie pag.: 6-7. 
53

 N.a.v. het boek ‘Gaandeweg genoteerd. De reis van een mensenkind’ – Driebergen: Navigator Boeken;  ISBN 

9076596042; zie ook www.navigators.nl  
54

 Een geschiedenis uit 1890, met een zwerver in de hoofdrol. Als hij in de kerk verschijnt, zet hij de kerkelijke 

gemeente op z’n kop. De gemeente ontdekt op een nieuwe manier de naaste die dichtbij is. Thema: Wat zou 

Jezus doen? Eerste uitgave in 1896. 
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55

 Interview met Annie Chikwaza-Terpstra, die 8 jaar geleden in een dorp in Zuid-Malawi bijna vermoord werd 

door een woedende menigte, aangevuurd door een van de dochters van haar echtgenoot. Annie overleefde de 

volksopstand, was wel zwaargewond, herstelde en ging terug naar de plek des onheils in Zuid-Malawi. Daar 

startte zij een opvanghuis voor AIDSbaby’s/vondelingetjes, met als naam: Kondanani. www.kondanani.nl   
56

 Interview met Arie Boomsma over hedendaags christen zijn en midden in de wereld staan. Schreef o.a. 

‘Weerwoord’ (samen met zijn vader Pieter en zijn broer Klaas) en samen met zijn vader ‘De Bijbel? Wat vind 

jij?’ Arie Boomsma (32 jaar) is o.a. presentator bij de E.O. 
57

 Levensverhaal van David Wilkerson en Nicky Cruz dat zich afspeelt in de donkere wijken in New York. Uit 

dit contact kwam een uitgebreide dienstverlening op gang onder drugsverslaafden, prostituées, jeugdige 

gangsters, daklozen en ontheemden. Bekend onder de naam Teen Challenge. 
58

 Pag. 250-253: een bijbelboekstudie. 


