
Jakobus 5: Geld, lijden, ziekte/zonde

Het eigenlijke onderwerp van deze preek is omgaan met ziekte en bidden voor zieken – dat 
staat aan het einde van Jakobus 5. Dat is voor straks. 

PP1
Eerst wil ik met jullie kijken naar de gedeeltes die Jakobus ervoor aanraakt. Hetgeen al deze 
stukjes samenbindt, is dat Jezus’ komst nabij is. Wij geloven dat Jezus op een dag terugkomt 
en dat wie in Hem gelooft dan bij Hem zal mogen wonen. En wij geloven ook dat dan zal 
bekeken zal worden wat iedereen met Zijn leven gedaan heeft… er wordt een oordeel 
uitgesproken.
Elke preek over Jakobus herhaal ik weer dat Jakobus heel scherp is. Dat zien we in dit stuk 
ook weer. Hij is hard in zijn bewoordingen, zeker tegenover de rijken.

a) Geld, lijden, zweren en Jezus’ wederkomst
Lezen: 4:13-5:12 

PP2
Ik ga proberen over elk stukje kort wat te zeggen.
Het eerste stukje gaat over rijkdom en hoe ermee om te gaan. Jakobus spreekt hier over hoe 
mensen altijd maar bezig zijn met grootse plannen. Ze vergeten daarbij dat hun leven morgen 
voorbij kan zijn. Hoe leeft u? Kijkt u vooral naar het hier en nu of kijkt u verder, naar een 
leven na dit leven? Op een dag is het leven afgelopen en wat dan?
Daarna heeft Jakobus het over de rijken. Zij zuigen armen uit, hebben de dood van 
rechtvaardige mensen op hun geweten. Wat heeft dat met mij en u te maken? Ik ga ervanuit 
dat niemand hier zo handelt. En toch… Zijn wij materieel gezien niet rijk? Niet als we ons 
vergelijken met vips, stervoetballers, oliesjeiks. Wel als we ons vergelijken met – ik heb het 
voor de volledigheid opgezocht – tussen 750 miljoen en 1 miljard mensen die niet voldoende 
voedsel hebben. Ik heb mij nog geen enkele dag in mijn leven zorgen moeten maken om eten. 
Altijd was er voldoende geld om eten te kopen. Bijna 1/6 van de wereldbevolking heeft dat 
niet. Wat een rijkdom heb ik, hebben wij! Ik weet wel dat wij hier samen geen oplossing voor 
het armoedeprobleem hebben, maar wij hebben wel een verantwoordelijkheid om hoe klein 
onze rijkdom ook is, die goed te gebruiken. En dat betekent… niet alleen voor onszelf. 
Jakobus verwijst hier naar de terugkomst van Jezus – is v.3 staat dat het de laatste dagen zijn. 
Dat is zo’n 2000 jaar geleden geschreven. Als het toen de laatste dagen waren, hoe dicht 
zitten we er dan nu bij?

PP3
Ook in het volgende gedeelte verwijst Jakobus naar de terugkomst. Hij heeft het daar over 
mensen die lijden, pijn hebben, arm zijn. Zij moeten iets hebben… namelijk geduld, want 
Jezus’ komst is nabij. Jakobus zegt dat we moeten denken aan de profeten en aan Job – 
mensen die door veel moeite gegaan zijn, maar uiteindelijk veel van God hebben gekregen. 
Het lijkt misschien een dooddoener als je in de miserie zit, maar het is goed te beseffen dat 
God u niet vergeet. Al lijkt er geen spoortje licht meer te bekennen, toch is God er en zal God 
zich over u ontfermen. Weet u welk beeld ontferming bij mij boven brengt? Het beeld van 
iemand die ziek in bed ligt en er slecht aan toe is, maar die verzorging, voedsel en aandacht 
krijgt van iemand anders. Deze persoon is een brok ellende, maar mag weten dat er iemand 
klaar staat voor hem/haar. Zo mag u ook aan God denken als u in de miserie zit. Zo wil God 
ook voor u zijn.



PP4
In het laatste vers voor we aan de eigenlijke preek komen, gaat over dingen die we zeggen. 
Jakobus zegt dat we niet moeten zweren… dat is iets wat wij niet meer zo kennen. Maar wat 
wij wel kennen, zijn dingen die we beloven. Jakobus zegt: Als je ‘ja’ zegt, doe dat dan ook. 
Maakt u wel eens mee dat mensen ‘ja’ zeggen, maar op het laatste toch veranderen? Heel 
vervelend, he. Ik word daar altijd een beetje slechtgezind van. Misschien is er iemand van u 
ook wel slechtgezind op mij, omdat ik iets niet gedaan heb. Dat is niet goed. Laat ons doen 
wat we zeggen, ons woord houden. Dat voorkomt veel frustratie, teleurstelling en pijn. Ook 
hier trekt Jakobus er weer de terugkomst van Jezus bij. Hij zegt ‘Doe wat je zegt, zodat je niet 
onder het oordeel valt’. God wil dat we doen wat we zeggen.

b)   Drie situaties in het leven  
Lezen: 5:13-20

Jakobus heeft het hier over drie situaties in het leven. Eerst over ongeluk, leed. Daarna over 
voorspoed en als laatste over ziekte en zonde.

PP5 Ongeluk/leed
Hier verwijst Jakobus terug naar het stukje over lijden dat we daarjuist bekeken hebben. Stel 
dat er ongeluk of leed in je leven is, bid er dan voor. Vraag God om kracht om door het leed te 
geraken.

PP6 Voorspoed
Het kan ook zijn dat je periodes doorgaat van voorspoed. Jakobus zegt dat je dan moet 
lofzingen. Dat is eigenlijk vanuit het Grieks een heel mooi woord. Het betekent het tokkelen 
op een snareninstrument, zoals harp, citer of lier. Lofzingen is God danken voor Zijn 
goedheid.

PP7 Ziekte/zonde
De derde situatie is ziekte, eventueel in combinatie met zonde. Hier lezen we over iets dat in 
de gemeente zeer weinig gebeurt. Is iemand ziek? Roep de oudsten. Wat doen ze dan? Bidden 
en met olie zalven. 

Het eerste punt dat we hierbij moeten benadrukken, is dat het hier niet gaat over een gewoon 
griepje of hoofdpijn. Dat zijn ziektes die vervelend zijn, maar ook voorbijgaand. Het is goed 
om hiervoor te bidden en om broeders en zusters te vragen voor jou te bidden, maar wat 
Jakobus hier beschrijft, is nog iets anders. Het gaat hier over mensen die heel ziek of zwak 
zijn. Ik zeg niet per ongeluk ziek of zwak. Bij heel ziek mag je denken aan zware 
hartproblemen, kanker, een ziekte die blijft terugkomen waardoor iemand niet meer of 
nauwelijks nog kan werken. Zwak is net iets anders. Dat gaat over het geestelijk gestel van 
een mens. Iemand kan op vlak van gezin, werk of geloof helemaal aan de grond zitten. 
Sommigen zeggen dat Jakobus het hier vooral heeft over mensen die op geloofsvlak aan de 
grond zitten.
Het eerste punt: het gaat hier over mensen die zwaar ziek of zwak zijn.

Het tweede punt is het bidden en zalven. Gaan we eender wie die hier binnenstapt en zwaar 
ziek of zwak is, zalven en ervoor bidden? Nee. We willen eerst met eender wie die om gebed 
en zalving vraagt een gesprek hebben. De reden ligt in het volgende. 



Joh.9:1-5 – de blindgeborene is niet blind, omdat hij of zijn ouders ergens een fout  
hebben gemaakt of omdat er een demonische achtergrond is of wat dan ook. 
Matt.9:1-7 – Jezus geneest eerst de zonden van de lamme en dan pas zijn ziekte.  
Blijkbaar is er hier een verbinding tussen de zonden van de lamme en zijn ziekte. We 
weten niet welke, maar Jezus geneest de zonden van de lamme niet voor de show of 
om de Farizeeën te provoceren. 

We moeten oppassen dat we niet gaan beweren dat elke ziekte of moeite een straf is van God 
voor onze zonden, want dat is niet zo. Aan de andere kant moeten we ook niet beweren dat 
het niet kan. Het kan wel. Het is mogelijk dat ziekte of zwakheid het gevolg is van zonde of 
van demonische bindingen – iets waar wij nog minder over nadenken. 
Terugkerend naar bidden en zalven. We willen eerst een gesprek met iemand die om gebed en 
zalving vraagt, juist om te horen of er sprake is van zonde of van iets demonisch. Als dit niet 
het geval is, kan er gewoon gebeden en gezalfd worden. Is dit wel het geval, dan zal eerst over 
die zonde of het demonische gepraat moeten worden. Het heeft namelijk geen zin dat iemand 
lichamelijk in orde is, maar op geloofsvlak een puinhoop. Op korte termijn is het handig, 
maar op langere termijn zal het alleen maar erger worden.

Het gelovige gebed zal de lijder gezond maken en de Here zal hem oprichten. En als hij  
zonden gedaan heeft, zal hem vergiffenis geschonken worden.
Een heel moeilijk en maar toch heel mooi vers. Degene die ziek is, zal gezond worden door… 
het gelovige gebed. Er wordt nogal eens beweerd dat zieken niet genezen, omdat ze zelf te 
weinig geloven. Jakobus beweert hier iets anders. De bidder is degene die geloof moet 
hebben. Ik geloof dat ook de zieke geloof moet hebben, maar het is verkeerd om de reden dat 
iemand niet genezen is bij de ziekte te leggen. 
Hier staat heel stellig dat gelovig gebed een zieke gezond maakt. En toch… is het al 
voorgekomen dat iemand die ziek was, niet genas. Zelfs Paulus waar van staat (in Hand.19) 
dat mensen genazen door zijn zweetdoeken aan te raken, maakte mee dat mensen in zijn 
omgeving ziek bleven. Zo moest hij Trofimus (in 2Tim.4:20 lees je dat) ziek achterlaten toen 
hij verder op reis ging. Als Trofimus een gewone verkoudheid had of een griepje, dan kon hij 
toch gewoon mee, maar blijkbaar was hij zo ziek dat reizen onmogelijk was voor hem. Kon 
Paulus hem dan niet gewoon genezen? Blijkbaar niet. 

Nog twee punten wil ik met jullie bekijken. U krijgt nu misschien de indruk dat ik de oudsten 
op een hoger trapje wil zetten. Als ge heel ziek zijt, ga dan naar de oudsten om genezing. 
M.a.w. de oudsten, dat zijn pas echte gelovigen, die kunnen nogal wat. Als u die indruk heeft, 
dan moet u proberen die van u af te zetten. Ik geloof dat hier een opdracht gegeven wordt aan 
oudsten in een gemeente, niet omdat die oudsten zoveel kracht hebben. Lees even met mij 
mee in het tweede stuk van v.16 – lezen. Waarom heeft het gebed van een rechtvaardige veel 
kracht? Omdat hij zo’n prachtgelovige is, omdat hij God kan beïnvloeden, omdat hij ware 
kennis heeft? Nee… omdat er kracht aan verleend wordt. Het is niet de kracht of de invloed of 
de kennis van een oudste die ervoor zorgt dat iemand geneest; het is de kracht van God die 
een zieke geneest. In v.17 geeft Jakobus het voorbeeld van Elia die bad dat het niet zou 
regenen en dat gebeurde. En toen hij 3,5 jaar later bad dat het terug zou regenen, begon het 
weer te regenen. Wow, Elia, die kon het weer beïnvloeden. Natuurlijk niet. God deed dat. 
Oudsten hebben een opdracht om te bidden voor zieken en hen te zalven, als daar door de 
zieke om gevraagd wordt. Als die persoon dan geneest, is dat niet omdat de oudsten zo 
krachtig zijn, maar omdat God zo krachtig is. 

Het laatste punt. Als u denkt, ha, ik ben geen oudste, dus ik moet niet voor mijn broeders en 
zusters bidden, dan hebt u het fout. Jakobus zegt in v.16 dat we elkaar onze zonden moeten 



belijden en voor elkaar moeten bidden. Dat is niet alleen de taak van de oudsten. Ook in v.19 
spreekt Jakobus iedereen aan ‘mijn broeders’. Als iemand van God weggaat, dan moeten wij 
daar acht op geven en proberen deze persoon daarop aan te spreken. Dat is ieders taak. 

Slot
PP8

U hebt nu ongelooflijk veel gehoord en misschien wel te veel. Wij hebben vanuit de 
kerkenraad een uitleg opgesteld over ziekenzalving. Daarin staat ongeveer hetgeen ik nu 
gezegd heb over ziekenzalving. We willen hiermee duidelijk maken dat ziekenzalving geen 
dode letter hoeft te zijn, maar hoe moeilijk het thema ook is, geloven dat Jakobus hier een 
opdracht geeft aan de oudsten en ook aan de hele gemeente. 

Het zou goed zijn als u twee dingen wilt onthouden uit alles wat ik gezegd heb. 
* Het eerste is: Leef met de wederkomst van Jezus in gedachten en leef ernaar. Dat wil 
zeggen: Uw rijkdom is niet bedoeld om zelf bij te houden. Blijf als het moeilijk gaat naar 
Jezus kijken en Hij zal zich over u ontfermen, Hij zal u verzorgen. Hou uw woord, laat uw ja 
een ja zijn. 
* Het tweede is: Besef dat God de macht heeft om ziekte te genezen. Ga met elke ziekte naar 
God toe. Betrek hier ook broeders en zusters in. Als het gaat over zware ziekte of zwakheid, 
roep dan de oudsten. Wij willen daar met u over praten en na een eerlijk gesprek daar ook 
voor bidden en u zalven. 
Maar weet vooral dat God geestelijke genezing wil geven. Hij wil u geven wat u nodig hebt 
om een eeuwig leven met Hem te leven. 

Amen.


