
Jakobus 1:1-18: Verzoekingen

Jak.1:1-18 lezen

Inleiding
PP1: wegschets

Dit gedeelte in Jakobus spreekt over de twee mogelijkheden in de wegschets: 
- vers 12: kroon des levens – dat staat gelijk met leven of Hemelgem
- vers 15: brengt zij de dood voort – dat staat gelijk met dood of Hellegem

Hoe bereik je het leven? Door tegen verzoeking in te gaan. 
Hoe bereik je de dood? Door verzoekingen, begeertes toe te laten, ze te laten groeien 
enzovoort.

Het onderwerp van deze preek is ‘verzoekingen’ – kan ook bijna niet anders met het 
tekstgedeelte uit Jakobus. Hoe je ermee om gaat, zorgt ervoor dat je op weg bent naar eeuwig 
leven of eeuwige dood.

Ik wil eerst stilstaan bij verzoekingen zelf (1-4, 12-18), het daarna hebben over wijsheid (5-8) 
en als laatste over armen en rijken (9-11).

1. Verzoekingen
PP2

Meestal is ons aanvoelen van verzoekingen erg negatief. Verzoekingen brengen ons in 
moeilijkheden. We weten dat sommige dingen die we willen ons eerder van God afbrengen 
dan dat ze ons dichter bij Hem brengen. Het is een strijd die we allemaal kennen. Wat is 
goed? Wat is niet goed? 

Concreet…

PP3
Maar…
Vers 2: enkel vreugde wanneer velerlei verzoekingen.
Heel bijzonder. Waarom moet dit een vreugde zijn? Niet om de verzoekingen op zich, die zijn 
moeilijk, pijnlijk, …, maar wel omdat ze een middel tot groei zijn.
* vers 3-4: ze werken volharding uit en die zorgt voor een volkomen en onberispelijk leven
* vers 12: kroon des levens

Vergelijking topsport:
Een topsporter worden kost iets. Je moet oefenen tot je erbij neervalt. Letten op wat je 
eet, wat je doet in je vrije tijd, … (1Kor.9:24-25). De verleiding om minder te oefenen, 
te eten wat je wil en wanneer je wil, te doen wat je wil, is groot. Maar… als je de 
wedstrijd wil winnen, moet je volhouden.

Zo roept Jakobus ons ook op om om te gaan met verzoekingen. Als je volhoudt, komt er 
volharding. Dat is een proces. Als je leert om te volharden, om te blijven bij wat God wil, dan 
zal je leven onberispelijk en volkomen zijn, dan zal de kroon des levens voor jou zijn.

Sommige mensen beweren dat Jakobus iets anders dan Paulus leert. Ze zeggen dat Paulus zegt 
dat genade genoeg is om bij God te horen en dat Jakobus zegt dat er ook werken moeten zijn. 



Dat zien we nog wel in hoofdstuk 2, maar ook hier zou je dat kunnen concluderen. Dat is niet 
waar. Paulus en Jakobus leren hetzelfde. Jakobus legt de nadruk meer op werken. Hij zegt: 

Ok, genade is genoeg, maar je hebt daarna nog een heel leven. Je kan, zelfs onder de 
genade, leven zonder veel rekening te houden met God. Maar dat is de bedoeling niet. 

Dat is ook waar ik jullie van wil doordringen. Genade is genoeg, genade brengt ons bij God, 
maar we hebben een grote verantwoordelijk over ons leven nadat we behouden zijn. Er komen 
verzoekingen, wat doen we daarmee. 

Willen we een geestelijke topsporter zijn die leert, want het is een leerproces, om te 
volharden of zijn we tevreden met een geestelijke slapjanus. Iemand die het niet zo 
nauw neemt met God, die de kantjes ervan af loopt, die God af en toe toelaat in zijn 
leven, … 

Jakobus zegt er nog iets belangrijks bij over verzoekingen
Vers 13-15: God stuurt die verzoekingen niet. God en verzoekingen, zonde kunnen niet met 
elkaar overweg, zegt Jakobus eigenlijk. Wanneer we verzoekingen tegenkomen, dan komen 
die uit onszelf. Zelfs als we behouden zijn, is er nog steeds vuiligheid in ons hart. Herkent u 
dat? Maakt u dat mee? Ik wel. Komen die van God? Nee, zegt Jakobus. Die zitten in mijn 
hart. Is dat erg? Nee, dat is normaal. Maar: als je toegeeft aan die verzoekingen, kan het van 
kwaad tot erger gaan. Wat je moet doen, is ingaan tegen de verzoekingen, zodat je leert te 
volharden. Als je volharding leert, leer je gemakkelijker in te gaan tegen verzoekingen. Het 
een beïnvloedt het ander.

2.   Wijsheid: 5-8  
PP4

Over wat voor wijsheid gaat het hier? In 1-4 en 12-18 gaat het over verzoekingen en hoe 
daarop te reageren. Wat is wijsheid eigenlijk? In onze cultuur is dat niet zo duidelijk. In de 
Joodse cultuur wel. Het staat ook geprojecteerd: 

Wijsheid is inzicht in de rechte of juiste levensweg. 
Ofwel: hetgeen je nodig hebt om op de smalle weg te blijven, om de juiste keuzes te maken, 
… Dat past perfect aan bij het omgaan met verzoekingen. Als ik een fikse dosis wijsheid heb, 
dan ben ik beter in staat om de smalle weg te volgen. Het maakt het daarom niet altijd 
gemakkelijker, maar ik weet dan wel wat de juiste keuzes zijn.

Vergelijking topsport:
Om topsporter te worden heb je een trainer nodig. Iemand die zegt wat je wel of niet  
mag eten, hoe vaak je moet trainen en wat je dan juist moet doen, … 

Zo hebben wij ook God nodig om de smalle weg te blijven volgen. Hij is als het ware onze 
trainer. Hij kan ons wijsheid geven om een geestelijke topsporter te worden.

Het is normaal dat je in wijsheid tekort schiet. Dat je niet genoeg inzicht hebt in die juiste 
levensweg. Jakobus zegt dat je maar te vragen hebt en dat God je het dan zal geven. Dat is 
logisch!!! Wat zou God liever willen geven dan wijsheid om de smalle weg naar het leven, 
naar Hem te volgen??? 
Als je weet dat je leven nu gekenmerkt wordt door toegeven aan verzoekingen, wanhoop dan 
dus niet. God kan en wil je wijsheid geven om eruit te geraken. Jezus zei zelf dat Hij gekomen 
is voor degenen die ziek zijn. Je hoeft geen perfect mens te zijn die altijd tegen verzoekingen 
ingaat vooraleer God je wil helpen. Logisch, want een perfect mens heeft geen hulp meer 
nodig. Als hier staat dat God je wijsheid zal geven, mag je daarop vertrouwen.



Jakobus zegt nog één ding. Je moet het in geloof vragen, niet twijfelend. Dit soort verzen is al 
heel vaak misbruikt geworden. 

‘Je hebt gebeden en je bent niet genezen. Tsja, uw geloof zal niet groot genoeg 
geweest zijn.’

Heel gevaarlijk om zo met geloof om te gaan. Jakobus heeft het hier over mensen die zijn als 
een golf van de zee – een golf gaat heen en weer. Mensen die twijfelen, innerlijk verdeeld 
zijn. Mensen die eigenlijk niet op God vertrouwen of soms wel en dan weer niet. (…?). Als je 
zo met God omgaat, zal je niets ontvangen. 

3. Arme broeder – rijke  : 9-11  
Nog een kort laatste puntje. In de tijd van Jakobus was er een behoorlijk probleem wat betreft 
arm en rijk – dat zien we hier en ook in hoofdstuk 2 en 5. In hoofdstuk 2 wordt duidelijk dat 
armen een mindere plaats krijgen in de sommige gemeenten. Hier gaat Jakobus er al een 
eerste keer op in. 

Normaal is het zo dat een rijke roemt in zijn hoogheid – dat kennen we ook nu nog: 
mensen met veel geld moeten uitpakken met hun bezit: chique villa, verwarmd 
buitenzwembad, dure wagens, nog duurdere vakantiebestemmingen, … Dat is roemen 
in hun hoogheid – kijk eens naar wat ik allemaal heb. Dat zijn de extreme gevallen – 
wij behoren allemaal tot de toplaag van de wereldbevolking. Wij hebben zoveel dat 
wij God vaak niet nodig hebben en zo ook roemen in onze hoogheid. De arme heeft 
dat allemaal niet – dat is dus geringheid.

Jakobus draait de rollen om in deze verzen. 
- De arme broeder moet roemen in zijn hoogheid, de rijke in zijn geringheid. Wat is de 
hoogheid van deze arme broeder? Hij heeft toch niks? Toch wel, hij heeft God in zijn 
leven en uitzicht op een eeuwig leven. 
- De rijke heeft niet veel – geringheid. Hij heeft toch al die dure bezittingen??? Ja, zegt 
Jakobus, maar zijn bloem valt af en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. 
Rijkdom is van korte duur in vergelijking met wat de arme heeft. 

Zijn rijken uitgesloten van het eeuwig leven met God? Nee, maar de rijke moet blijven 
beseffen dat zijn rijkdom een enorme verzoeking voor hem is. Hij loop het grote gevaar van te 
vertrouwen op zijn rijkdom in plaats van op God. 

Ook dit gedeelte sluit aan bij verzoekingen. De arme broeder heeft het gemakkelijker om God 
te volgen dan de rijke, omdat hij minder heeft dat hem kan afbrengen van God. Rijkdom is 
een heel grote verzoeking. 

Slot
De wegschets nog eens. Wat doe je met verzoekingen? Twee mogelijkheden:

- Toegeven: zo kom je op één van de brede, gemakkelijke wegen naar de dood.
- Weerstaan: zo blijf je op de smalle weg en leer je te volharden. Een moeilijk 

groeiproces, maar denk aan de topsporter – als hij wedstrijden wil winnen, moet hij 
zijn leven in functie van de sport stellen. Zo is het ook met ons. Ons leven moet staan 
in functie van het einddoel – het leven.

Het is een keuze die je telkens opnieuw moet maken. 
- Als je niet weet hoe de smalle weg loopt
- Als je denkt niet te kunnen weerstaan aan verzoekingen
- Als je op de brede weg zit en je wil terug naar de smalle
Bidt dan en God zal je de nodige wijsheid geven. Dat is een belofte!

Amen.



 


