
Naderen tot God: Jakobus 4:1-10

Inleiding
PP1

Lezen Jak.4:1-10

Achtergrondschets: Ik heb in de voorgaande preken over Jakobus al gezegd dat hij best hard 
is in zijn brief. Hij neemt geen blad voor de mond. Dat is in dit stuk niet anders. Er is een 
hoop strijd bij de mensen waar hij aan schrijft, ruzie onder elkaar en Jakobus gaat daar heel 
fel tegenin. Dit kan zo niet, zegt hij! Waaruit komt deze strijd, deze ruzie? Er is een hoop 
begeren, waardoor de mensen niet bidden. Of de mensen bidden wel, maar vragen vanalles 
aan God vanuit hun zelfzucht. De mensen waar Jakobus aan schrijft, plaatsen zichzelf en 
hetgeen ze willen hebben of bereiken in het midden. En daardoor ontstaan er heel wat 
problemen…

Ik wil het vandaag vooral hebben over vers 6-10. Daarin heeft Jakobus het over het naderen 
tot God, het u vernederen voor God. En dat is het thema van deze dienst. 

Ik heb iets bij: een busje met vitaminetabletten. Niet zo lekker, maar wel gezond. Hier staat 
het niet op, maar op sommige verpakkingen staat: ‘weerstandsverhogend’. Ofwel: als ge dat 
pakt, dan zult ge normaalgezien minder snel ziek worden. 

In vers 7 staat dat we weerstand moeten bieden aan de duivel. De duivel is geen figuurtje met 
twee horentjes en een staart. Weet u wie hij wel is? Hij is het tegenovergestelde van God. En 
hij wil ook dat wij het tegenovergestelde van God worden. Weerstand bieden aan de duivel. 
Wij kunnen, door vitaminen te nemen, onze lichamelijke weerstand verhogen. De vraag voor 
nu is: Hoe kunnen wij onze geestelijke weerstand verhogen? Hoe kunnen wij weerstand 
bieden aan de duivel? Ofwel: Hoe kunnen wij naderen tot God? 

Midden
Wij zijn in dit stuk als het ware op consultatie bij dokter Jakobus. Hij heeft ons onderzocht en 
ontdekte dat onze weerstand heel laag is. In de verzen 6-10 schrijft hij ons iets voor… zoals 
een gewone dokter vitaminen voorschrijft. Ik wil in drie puntjes weergeven wat hij tegen ons 
zegt. 

PP2
1) We moeten iets beseffen 
2) We moeten in actie treden
3) De resultaten van de behandeling

1)   Besef  
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Uw weerstand verhogen begint met het beseffen dat God zich tegen de hoogmoedigen keert. 
Dat staat in vers 6. Wat is een hoogmoedig iemand? Iemand die neerkijkt op anderen, iemand 
die denkt dat hij het zelf allemaal wel beter weet, iemand die denkt dat hij alles zelf wel kan, 
…….. iemand die vindt dat hij God niet nodig heeft. Bent u zo iemand? Nee, natuurlijk niet. 
Ook niet als u eens heel diep nadenkt over hoe u beslissingen neemt in uw leven. Belangrijke 
en minder belangrijke. Vind u daar ook dat u God nodig hebt? Of wordt God pas ingeschakeld 
nadat de beslissing genomen is? Enfin, denk daar eens goed over na. ‘God keert zich tegen de 
hoogmoedigen’: wat betekent dat? Dat kan op zich veel betekenen, maar in deze context lijkt 



het mij dat hoogmoedigen niet moeten rekenen op Gods genade. De nederigen krijgen genade, 
maar de hoogmoedigen niet. 

Dokter Jakobus zegt dat we dat goed moeten beseffen. 

2. Actie
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Als ge Gods genade toch wilt krijgen, ofwel als ge uw weerstand wilt verhogen, dan moet ge 
in actie treden: Doe. Dat maakt Jakobus duidelijk door het gebruik van de gebiedende wijs – 
10 keer: onderwerp u, biedt weerstand, nader, reinig, zuiver, besef, treur, ween, moet 
veranderen, verneder. Sommigen delen dit op in een reeks van 3 en een reeks van 7 – dat is 
natuurlijk mooier dan 10. In ieder geval, het is alsof Jakobus hier uitroept: Mensen, als ge 
Gods genade wilt krijgen, als ge sterker in geloof wilt worden, meer weerstand wilt hebben, 
dan MOET ge doen wat ik nu zeg. 

We gaan eens kijken naar deze reeks. Ik ga het in blokken doen. 
a) Onderwerp u aan God, biedt weerstand aan de duivel en nader tot God. Hier worden twee 
machten tegenover elkaar gesteld. Aan de ene kant heb je God en aan de andere kant de 
duivel, Zijn tegenstander. Jakobus zegt dat we te kiezen hebben. Aan welke kant willen we 
staan? Die van God of de duivel. Als je Gods genade wil ontvangen, dan moet je naar God 
toegaan, je onderwerpen aan God en weggaan van de duivel. Of… of… Dit houdt in dat je 
tegen zonde moet ingaan. Wat is zonde eigenlijk? Alles wat tegen het karakter en de natuur 
van God ingaat. Bv.: God is liefde, dus niet liefhebben is zonde. 

Concreet 1: Een voorbeeldje vooral voor mannen. U bent tv aan het kijken, alleen. U 
weet dat er op een bepaalde zender een programma komt dat bepaald niet proper is.  
U wordt ertoe aangetrokken om te kijken.
‘Onderwerp u aan God, biedt weerstand aan de duivel, nader tot God’
- Onderwerp u aan God – God zegt dat het niet goed is om naar zoiets te kijken; het  
schaadt uw relatie met Hem en als u getrouwd bent, ook die met uw vrouw.
- Biedt weerstand aan de duivel – die zegt dat het helemaal niet zo erg is om te kijken;  
het beïnvloedt je toch niet. Integendeel, het is juist plezant om zoiets te zien.
- Nader tot God – ach Here, u weet dat ik hier iets wil doen dat eigenlijk niet mag. 
Wilt u mij helpen om het niet te doen?

Concreet 2: Een voorbeeldje voor iedereen. Een zuster komt naar u toe en probeert u 
duidelijk te maken, op een vriendelijke, correcte manier, dat u iets hebt gedaan wat u 
beter niet gedaan had. U beseft wel dat ze gelijk heeft, maar toch doet het pijn wat er  
tegen u gezegd wordt. U voelt dat u binnenin het kookpunt nadert… 
‘Onderwerp u aan God, biedt weerstand aan de duivel, nader tot God’
- Onderwerp u aan God – God zegt dat we gezeglijk moeten zijn, dat we elkaar 
moeten opbouwen, dat we elkaar moeten aanspreken op fouten. Wat deze zuster doet,  
is Gods opdracht uitvoeren. Boos op haar worden, zou fout zijn.
- Biedt weerstand aan de duivel – deze zegt dat ge u maar eens goed kwaad moet 
maken. Wie denkt ze wel dat ze is? God? De heiligheid zelve? Pfff. Zij heeft een tijdje  
geleden zelf ook nog een ferme fout gemaakt. Misschien moet haar dat maar eens 
duidelijk gemaakt worden.
- Nader tot God – Here, deze zuster heeft gelijk. U weet dat ik eigenlijk boos ben,  
maar help mij om dit te aanvaarden en om te luisteren naar wat ze zegt. Help mij om 
goed te reageren!



Zo kan het op veel momenten in ons leven gaan. We weten dat iets dat we willen of willen 
doen niet mag. Wat doen we dan? Gaan we ermee naar God of wordt God even aan de kant 
geschoven? En wat doen we met grijze zones – dingen waar het niet zo duidelijk is of iets nu 
wel of niet mag? Wie geven we het voordeel van de twijfel, God of de duivel? Ik meen dat ik 
niet overdrijf als ik zeg dat wij heel vaak de duivel het voordeel van de twijfel geven… 

b) Reinig uw handen en zuiver u harten. Ook hier gaat het over zonde in ons leven. Doe het 
weg, zegt Jakobus. Wilt ge meer weerstand, wilt ge Gods genade? Maak dan uw handen en 
harten proper. Zorg dat er geen vuiligheid meer is. Doe alle zonde weg. Jakobus gebruikt hier 
een sterke uitdrukking om zijn toehoorders, en ook ons, aan te spreken: ‘gij die innerlijk 
verdeeld zijt’. 

PP5
In het Grieks is dat één woord: dipsuchoi; letterlijk twee zielen. Mensen die leven met twee 
zielen, een ziel die neigt naar God en een ziel die neigt naar de duivel. Dat horen we niet 
graag, he. Bent u niet innerlijk verdeeld, zijn er bij u niet regelmatig twee zielen? Jakobus 
zegt dat het zo niet mag zijn. Eén ziel. 
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David zegt in Ps.86:11 iets heel moois dat hier op aansluit. Verenig mijn hart om uw Naam te 
vrezen. Verenig mijn hart, één ziel, aan God gewijd. Een heel mooi gebed… 
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c) Besef uw ellende, treur en ween, uw gelach moet veranderen in treurigheid. Mogen we niet 
meer lachen? Mag er geen grapje meer zijn? Moeten wij ons leven in constante rouw leven? 
Dat zou je kunnen besluiten uit dit vers. Maar het zou een foute conclusie zijn. Waar gaat het 
hier om? Wij moeten onze ellende beseffen. Het feit dat er zo vaak een innerlijke 
verdeeldheid is bij ons, dat wij onzuivere harten en handen hebben. Daarover moeten wij 
treuren en wenen… We moeten niet blij zijn met zonde. Wat Jakobus ons hier voorhoudt, is 
dat we goed moeten beseffen wat we eigenlijk doen als we zondigen, als we God verlaten en 
de kant van de duivel kiezen. Zoiets is een ernstige zaak, dat we niet zomaar moeten 
weglachen. 

Concreet: Tijl mispeutert nogal eens iets. Wij proberen hem dan duidelijk te maken 
hem dat hij dat niet had moeten doen en vragen hem om sorry te zeggen. Soms zie je  
dat hij weet dat hij tegenover Marith of ons iets goed moet maken en dan komt hij een 
knuffel geven. Maar soms zegt hij met een brede glimlach sorry en aan zijn gezicht zie 
je dat hij niet beseft of wil beseffen dat er iets verkeerd gebeurd is. 

Doen wij hetzelfde met God? Doorlopen met een brede glimlach of is er een besef dat er iets 
behoorlijk misgelopen is. 
- Scheppen wij plezier in het roddelen over mensen? 
- Genieten we van extra geld dat we verdienen door zwart werk? 
- Houden we van zogenaamde leugentjes om bestwil die er vooral voor dienen dat we zelf 
beter uit een moeilijke situatie komen? 
- Vinden we het een goede zaak om hard en onbeleefd te zijn tegen andere mensen, omdat die 
tegen onze kar gereden hebben? 
Ik denk niet dat God wil dat wij dagen in rouw zijn, maar wel dat wij beseffen wat we gedaan 
hebben.
Er mag dus best nog gelachen worden, grappen mogen er zijn, gelukkig…, maar als het over 
zonde gaat, moeten we beseffen dat het gaat om een ernstige zaak. Wilt ge Gods genade, wilt 
ge meer weerstand krijgen? Ga dan op een ernstige manier om met zonde; lach het niet weg.



d) Verneder u voor de Here. Hier komt eenzelfde opdracht als in het begin, waar stond dat we 
ons moesten onderwerpen aan God. 

Als we heel de opsomming samennemen, dan kunnen we concluderen dat Jakobus ons 
voorschrijft weg te gaan van de zonde. We moeten ons onderwerpen aan God en weggaan van 
de duivel. Onze handen en harten moeten zuiver zijn, er mogen geen twee zielen zijn. We 
moeten ernstig omgaan met zonde in ons leven. 

In vers 11 komt er trouwens nog een gebiedende wijs over geen kwaadspreken van elkaar. 
Het lijkt mij dat dit ook nog in het rijtje kan, maar het zou ons te ver leiden.

3. Resultaat
Jakobus beschrijft in de verzen die we hebben bekeken ook nog het resultaat van de 
behandeling. Hij geeft namelijk een aantal beloften. 
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a) In vers 7 zegt Jakobus dat de duivel van ons zal vlieden als we ons onderwerpen aan God. 
Dat is logisch, want God is sterker. Als wij bij God zijn, moet de duivel vertrekken. 

b) In vers 8 staat dat God tot ons zal naderen. Heel mooi. Wij moeten naar Hem willen gaan, 
maar als we dat doen, zullen we merken dat Hij ons ook tegemoet komt. Hij blijft niet 
wachten tot we bij Hem zijn, maar komt naar ons. 

c) In vers 10 zegt Jakobus wat er zal gebeuren, als wij ons vernederen voor God. Hij zal ons 
dan verhogen, omhoogtrekken, sterker maken, 

Ziet u wat het resultaat is. We zijn begonnen bij Jakobus die zegt dat wij weinig weerstand 
hebben. Hij heeft ons verteld wat we moeten doen als we meer weerstand willen, als we Gods 
genade willen. En wat is het resultaat? Meer weerstand, want de duivel vertrekt, God komt 
naar ons en Hij trekt ons omhoog. 

Conclusie     
Als je vitamines neemt, dan zeg je eigenlijk: Mijn lichaam heeft iets nodig, want het is zwak, 
het kan niet meer naar behoren functioneren. 
Zo moeten wij ook leren denken over ons geestelijk leven – ik kan het niet zelf leven, ik heb 
God nodig, ik moet alles wat niet goed is in Gods ogen wegdoen, er mag geen dipsuchoi, geen 
innerlijke verdeeldheid zijn in mijn leven. Daar moeten we voor bidden, want dat is een heel 
moeilijke opdracht. 
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Willen we meer weerstand, meer van Gods genade? Laat ons dan bidden zoals David bad:
‘Verenig mijn hart, om uw naam te vrezen’. 

Amen.


