
Jakobus 3: Het belang van onze bron – tong en wijsheid

1. Inleiding  : Jak.3:1-18  
Lezen

PP1: bron
He belang van onze bron. Dat is het onderwerp voor vandaag. Het klinkt misschien vaag, 
maar het is mijn bedoeling dat helder te maken. Onze bron is wat er in ons leeft, hoe we 
denken. De bron heeft groot belang, omdat die ervoor zorgt wat we zeggen, bepaalt hoe we 
reageren, hoe we dingen doen. 

In vers 11 stelt Jakobus de vraag: Kan een bron zowel zoet als bitter water geven? Nee, dat 
kan niet. Als je op een wandeling een bron tegenkomt en je drinkt ervan en het blijkt slecht 
water te zijn, kom je niet vijf minuten daarna terug om ‘nog eens te proberen’. 

We zullen zien dat Jakobus zegt dat dat bij ons soms wel gebeurt. Uit ons komen er zowel 
goede dingen als slechte dingen. Woorden of daden die ervoor zorgen dat andere mensen 
geholpen worden en woorden of daden die andere mensen pijn doen. Dat is niet hoe het moet 
zijn. Het is alsof er soms goed water en soms slecht water uit ons komt. Wij zijn wispelturige 
bronnen. Dat klopt niet. 

Jakobus schrijft in dit hoofdstuk over twee zaken in het leven waar dit slechte en goede water 
bij ons duidelijk wordt, namelijk de tong en de wijsheid.

2. Tong  : Jak.3:1-12  
Jakobus spreekt hier heel hard over de tong, het gevaar van onze tong, van wat we zeggen. 
Bedenk als je dit leest dat Jakobus spreekt in de ‘wij’-vorm; we mogen er vanuit gaan dat 
Jakobus zijn eigen tong ook niet helemaal in bedwang had. 

Jakobus geeft drie vergelijkingen om aan te duiden hoe belangrijk onze woorden zijn. 
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- toom van een paard
- roer van een schip
- weinig vuur voor een bosbrand

Met de toom in de bek van het paard kan je heel het paard sturen. Met de roer, ik heb het 
speciaal uitvergroot, kan je een heel groot schip besturen. Eén lucifer of sigaret is (zeker als 
het heel droog is) genoeg om een bosbrand te doen ontstaan. Drie voorbeelden van hoe iets 
kleins iets heel groot kan besturen of teweegbrengen. Iemand die in staat is zijn tong, zijn 
woorden, te beheersen, zegt Jakobus, is in staat zich in alles te beheersen. Daar stopt Jakobus 
niet. Hij heeft het verder over het resultaat van onze woorden. In vers 9: Met onze woorden 
loven we de Here en Vader en vervloeken we de mensen. Dat klinkt heel verregaand. Het 
hoeft niet zo ver te gaan. Een paar woorden op het juiste moment gezegd, kunnen iemand die 
het moeilijk heeft, moed geven om verder op weg te gaan. Evengoed kunnen een paar 
woorden op het foute moment gezegd, een hevige ruzie veroorzaken. Of roddel, dingen die 
we tegen iemand zeggen waardoor iemand anders er slecht uitkomt. Jammer genoeg kennen 
we daar ook onder christenen heel veel voorbeelden van. In plaats van opbouwend te spreken, 
breken we af.
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Ons thema is communicatie. Geen nutteloos thema, als we Jakobus lezen. Ook geen nutteloos 
thema als we zien hoeveel ruzies onder christenen er zijn. Wat voor een bron bent u? Wat 
voor water komt er uit uw mond? Is het vaak goed, lekker, opbouwend water? Of is het water 
dat uw mond komt meestal slecht, vies, afbrekend? Wij – met de nadruk op wij – moeten 
onszelf onderzoeken. Als wij tot de conclusie komen dat het meestal slecht, vies en afbrekend 
is, dan is er werk aan de winkel. Als het soms slecht, vies en afbrekend is, dan is er ook werk 
aan de winkel. Op dat werk kom ik straks terug.

3. Wijsheid: Jak.3:13-18
In het tweede stuk heeft Paulus het over wijsheid. Wie is wijs? Degene die dat toont uit zijn 
werken. Niet per se degene die zegt: ‘Ik ben wijs’, maar degene die het laat zien. Jakobus 
heeft het hier over dwaasheid en wijsheid. 
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De eerste soort is dwaasheid. Dat brengt naijver – jaloezie – en zelfzucht – egoïsme voort. Als 
mensen zich jaloers en egoïstisch gedragen, komen er geen goede dingen uit voort. Jakobus 
zegt dat het wanorde en kwade praktijk voortbrengt. Ik moet daar geen tekeningetje bij 
maken. We zien dagelijks in ons eigen leven, op het nieuws, … waar jaloezie en egoïsme toe 
leiden. Ruzies, oneerlijke behandeling van mensen (onrechtvaardigheid), moord, diefstal, … 
Jakobus zegt dat dwaasheid aards, ongeestelijk en duivels is. Of m.a.w. het heeft niets met 
God te maken. 

De wijsheid komt van boven, van God. Hoe is deze wijsheid? Rein, vreedzaam, vriendelijk, 
gezeglijk, vol van ontferming en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. Wat een 
opsomming, he. Durft iemand te zeggen dat hij zo wijs is? Voor een stukje misschien. Of 
soms, als er niet te veel dingen tegenzitten… Ik denk dat ik juist zit als ik zeg dat niemand 
hier zo wijs is. 

Ik wil uit heel die opsomming graag twee zaken halen – vriendelijk en gezeglijk. We hebben, 
als we het over communicatie hebben, daar nog heel wat over te leren. Weet u wat ‘gezeglijk’ 
is? Als mensen u iets vertellen wat fout is in uw leven, dan denkt ge daar over na in plaats van 
kwaad te worden. Er zijn al heel veel christelijke kerken kapot gegaan, omdat de mensen die 
er zaten niet vriendelijk en gezeglijk waren. Hoe begint dat? 

A: Beste broeder, volgens mij is het niet juist dat u zo weinig naar de kerk komt.
B (ietwat geïrriteerd): Wat, niet juist, ik mag toch kiezen wat ik doe. 
A (beetje boos): Kiezen wat u doet. Hoort ge uzelf niet bezig. Gods huis moet op de 

eerste plaats staan.
B: (behoorlijk geïrriteerd) Och man toch, gij altijd met uw wettisch gedoe. Ik krijg er 

koppijn van.
Persoon A is niet bepaald vriendelijk en persoon B niet bepaald gezeglijk. Het is misschien 
een karikatuur, maar is dat niet vaak hoe de praktijk is. Iemand wil iets tegen iemand zeggen, 
maar doet dat bruut of doet dat om de ander te kwetsen. De andere voelt zich aangevallen en 
kruipt in de verdediging. Wijsheid is op zo’n moment ver te zoeken. Twee christenen duwen 
zich af van elkaar, satan wrijft zich in zijn handen. Wijsheid is vriendelijkheid – geen 
bruutheid of wil om te kwetsen. Wijsheid is gezeglijkheid – ‘heeft de ander gelijk met zijn 
opmerking? En indien ja, dan moet ik dat veranderen’. 
Weet u, ik zou tegen een aantal mensen iets moeten zeggen, iets dat hen misschien niet zint, 
maar ik moet het eigenlijk zeggen om de gemeente beter te laten draaien. Ik durf het eigenlijk 
niet te zeggen, omdat ik bang ben dat deze mensen kwaad zullen worden en dat wil ik niet. Ik 



ben bang dat ze niet gezeglijk zullen zijn – en misschien zijn er wel mensen die op dit 
moment denken dat ze eigenlijk iets tegen mij moeten zeggen, maar dat niet durven. De 
gemeente zou een veel betere plek zijn als we allemaal vriendelijk en gezeglijk zouden zijn, 
ofwel wijs. 

Wij – met de nadruk op wij – moeten onszelf onderzoeken. Als wij tot de conclusie komen 
dat wij vaker dwaas dan wijs zijn, jaloers en egoïstisch, dan is er werk aan de winkel. Als wij 
soms jaloers en egoïstisch zijn, dan is er ook werk aan de winkel.

4. Werk aan de winkel
Zowel bij onze tong als bij wijsheid blijkt er werk aan de winkel te zijn of beter, werk aan de 
bron. Ik ben begonnen met te zeggen dat het onderwerp ‘het belang van de bron’ is. De bron 
bepaalt welk water, welke woorden er uit uw mond komen. De bron bepaalt ook welke 
wijsheid u hebt en welke daden er uit u komen. Als uw woorden en uw daden, ofwel uw water 
slecht is, dan komt dat omdat uw bron slecht is. In het stukje over wijsheid maakt Jakobus dat 
heel duidelijk. Er is wijsheid die van God komt en ‘wijsheid’ die niet van God komt. Zo zijn 
er ook woorden die van God komen en woorden die niet van God komen. Als we proper 
water willen – woorden en wijsheid die van God komen, moet we onze bron bij God liggen. 
Als er vooral slecht water uit u komt, dan ligt uw bron verkeerd en moet deze veranderd 
worden. Dat is geen gemakkelijke opdracht. 
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Het veranderen van de bron. 
- Het eerste belangrijke om te beseffen, is dat God ons wil helpen bij het veranderen van onze 
bron. Jakobus zegt in vers 9 dat we geschapen zijn naar het beeld van God. God wil nog 
steeds dat we beeld van Hem zijn, ofwel op Hem lijken in onze woorden en wijsheid. God wil 
u en mij helpen om onze bron bij Hem te leggen.
- Een tweede belangrijke opmerking is dat het veranderen van de bron een proces is – met 
vallen en opstaan. Soms gaat het beter dan anders. 
- De derde opmerking is dat het goed is om na te denken waar je je leven mee vult. Wat is 
belangrijk voor jou? Waar ben je in je denken mee bezig? Waar komt God? Als God ergens 
achteraan bungelt, kan je ook niet verwachten dat je water, je woorden, je wijsheid proper 
zijn. Ik heb dit al vaker gezegd en zeg het nog eens: God verwacht van een christen geen 20% 
van zijn leven, maar 100%. 100% betekent niet op zondag naar de kerk gaan en elke andere 
dag 5 minuten aan God denken. 100% betekent elke moment in je leven rekening houden met 
God. Dat betekent niet dat je altijd moet bidden of zingen, maar wel dat je in alles wat je doet 
zeker bent dat dat is wat God wil dat je doet. Dat is niet gemakkelijk, maar als je zo leeft, dan 
mag je er zeker van zijn, dat je een bron van goede woorden en wijsheid zal zijn. Nogmaals, 
het is een proces!

4. Slot
Onze bron is verschrikkelijk belangrijk – zij bepaalt welk water, welke woorden en wijsheid 
er uit ons komen. 
Stelt u zich eens een gemeente voor waarin iedereen zijn tong in bedwang kan houden en 
waar iedereen wijsheid van boven krijgt. Een gemeente met proper water. Zou God zo’n 
gemeente willen? Ja. Zou zo’n gemeente goed zijn om te komen? Ja. Zou het voor mensen 
van buitenaf prettig zijn om met de mensen in de gemeente om te gaan? Ja. 
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Ik weet het wel, het is een ideaal. En Maarten is nog jong, zit nog vol idealen. Kan wel zijn, 
MAAR weet u, God spiegelt ons dat ideaal niet voor om te denken: ‘Het is een ideaal, veel te 
moeilijk voor mij’. Nee, God wil dat we denken: ‘Het is zo moeilijk dat ik het niet kan, maar 
als God het wil, kan Hij mijn bron veranderen’. Stukje bij beetje. 
Onze gemeente heeft mensen nodig die daarnaar willen groeien. Groeit u mee? 


