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MARCUS 6

1Jezus vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn 
leerlingen. 2Toen de sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de 
synagoge, en vele toehoorders waren stomverbaasd en zeiden: 

‘Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die Hem 
gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen!

3Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus 
en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons?’ En 
ze namen aanstoot aan Hem.



JAKOBUS

JEZUS’ AARDSE FAMILIE | AVOND 2



JAKOBUS, 
DE (HALF)BROER 
VAN JEZUS

Bronnen:

• Handelingen

• Brieven van Paulus

• De brief van Jakobus



JAKOBUS

1. De naam Jakobus

2. Jakobus volgens Paulus en Lucas

3. Jakobus volgens zichzelf

4. Jakobus volgens buitenbijbelse bronnen

5. Jakobus’ bronnen

6. Jakobus’ brief vol praktische wijsheid



1. DE NAAM JAKOBUS

• Jakobus is de Latijnse versie van het Grieks Iakobos

• de Hebreeuwse naam  = Jakob – Ja’akov (derde aartsvader)

• betekenis onzeker: ‘God beschermt’ of ‘hij die de hiel greep’ (Gen.25:26)

• Andere Jakobussen in het NT: 

• Jakobus, de zoon van Zebedeüs en de broer van Johannes

• Jakobus, de zoon van Alfeüs.

• Jakobus de jongere (Mar.15:40, een ander of niet?)



2. JAKOBUS VOLGENS PAULUS IN GALATEN

Galaten 1:18-19 

Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan en ben van daar weer 
teruggekeerd naar Damascus. Pas drie jaar later ging ik naar 
Jeruzalem om Kefas te ontmoeten, en bij hem bleef ik twee weken. 
Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve 
Jakobus, de broer van de Heer. 

Galaten 2:9, 11-14

Als blijk van erkenning van de genade die mij geschonken was, 
reikten Jakobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij 
en Barnabas de broederhand



2. JAKOBUS VOLGENS PAULUS IN 1 KORINTE

1 Korinte 9:3-5 

Ziehier mijn verdediging tegen wie zich een oordeel over mij aanmatigen. Hebben 
wij geen recht op eten en drinken? Zouden wij niet het recht hebben een gelovige 
echtgenote op onze reizen mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers 
van de Heer en Kefas? 

1 Korinte 15:5-8

Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen 
aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen 
gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. Vervolgens is Hij aan Jakobus
verschenen en daarna aan alle apostelen. Pas op het laatst verscheen Hij ook aan 
mij, misgeboorte die ik was.



2. JAKOBUS VOLGENS LUCAS IN HANDELINGEN

Hand.1:14

Eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen 
en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.

Hand.12:17

Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze 
dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het 
was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer 
hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij: ‘Stel Jakobus en 
de anderen hiervan op de hoogte.’ Toen vertrok hij naar elders. 



2. JAKOBUS VOLGENS LUCAS IN HANDELINGEN 15:12-21

13Toen ze uitgesproken waren, nam Jakobus het woord. Hij zei: 
‘Broeders, luister. 14Simeon heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het 
voor-nemen had om uit alle volken een volk te vormen dat zijn naam 
vereert. 15Dat stemt overeen met de woorden van de profeten; er staat 
immers geschreven [Amos 9:11-12]: 
16“Dan keer Ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David 
herbouwen, wat is neergehaald zal Ik weer opbouwen. 
Ik zal dit huis doen herrijzen, 17-18zodat de mensen die overgebleven zijn de 
Heer zullen zoeken, evenals alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen. 
Zo spreekt de Heer, die dit van oudsher heeft aangekondigd.”



2. JAKOBUS VOLGENS LUCAS IN HANDELINGEN (vervolg)

19Daarom ben ik van mening dat we de mensen uit de heidense volken die 
zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, 20maar dat 
we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de 
afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en 
van het bloed zelf. 21In elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds 
mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagogen 
voorgelezen.’



3. JAKOBUS VOLGENS ZICHZELF

11Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. 

Aan de twaalf stammen in de diaspora. 

Ik groet u.

31Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraar willen zijn. 

U weet dat ons leraren een strenger oordeel te wachten staat.



4. JAKOBUS VOLGENS BUITENBIJBELSE BRONNEN

Josephus in ‘Antiquities of the Jews’: 

• Jakobus stierf in ong.62 door steniging

Eusebius (latere geschiedschrijver):

• Jakobus stond bij de bevolking van Jeruzalem bekend als ‘de 
rechtvaardige’. Hij onderhield de wet nauwkeurig en bad elke dag 
in de tempel voor de bekering van Israël.



JAKOBUS

1. De naam Jakobus

2. Jakobus volgens Paulus en Lucas

3. Jakobus volgens zichzelf

4. Jakobus volgens buitenbijbelse bronnen

5. Jakobus’ eigen bronnen

6. Jakobus’ brief vol praktische wijsheid



Papyrus 20: Jakobus 2:26-3:9
Gevonden In Egypte

Gedateerd in de 3de eeuw

• Onderwijs van Jezus:

• De bergrede in Matteüs 5-7

• De wijsheidsliteratuur uit de Hebreeuwse Bijbel: 

• Spreuken en Prediker

5. JAKOBUS’ EIGEN BRONNEN



PSALM 1 | EEN WIJZE PSALM
1Gelukkig de mens

die niet meegaat met wie kwaad doen,

die de weg van zondaars niet betreedt,

bij spotters niet aan tafel zit,
2maar vreugde vindt in de wet van 

de HEER

en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
3Hij zal zijn als een boom, 

geplant aan stromend water.

Op tijd draagt hij vrucht,

zijn bladeren verdorren niet.

Alles wat hij doet komt tot bloei.

4Zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.

5Wettelozen houden niet stand waar 
recht heerst,

zondaars niet in de kring van de 
rechtvaardigen.

6De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.



JAKOBUS | EEN WIJSHEIDSBRIEF

Geschreven in het wijsheidsgenre

• Wat is het genre ‘wijsheid’?

Spreuken 1:7

Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; 

een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.

• Concreet en praktisch: een pedagogisch genre

• Geen beloften maar inzichten in het leven naar Gods wil



WIJSHEID EN HET WERELDBEELD

Wereld-
beeld van 
Spreuken

God is rechtvaardig

God bestuurt de wereld 

rechtvaardig
Je krijgt wat je verdient

16:3 Vertrouw bij je werk op de HEER, 
en je plannen zullen slagen. 
5:22 Wie kwaad doet, zet voor zichzelf een val,
hij raakt verstrikt in de koorden van zijn zonde.



11Van Jakobus, dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. 

Aan de twaalf stammen in de diaspora. Ik groet u.

Auteur

Jakobus, een steunpilaar. 

Geadresseerden

Christenen van Joodse afkomst.

In de diaspora = verstrooiing.

Datering

Tussen +45 en 60, waarschijnlijk eind jaren 40. Wellicht oudste tekst in het NT.



JAKOBUS | EEN DIASPORABRIEF

Doelen van diasporabrieven:

• De geadresseerden aanmoedigen zich aan de richtlijnen voor het 
religieuze leven te houden, dus gehoorzaamheid aan de voorschriften. 

• Bemoedigen om Gods bevrijding uit hun situatie te blijven verwachten.



6. JAKOBUS’ BRIEF VOL PRAKTISCHE WIJSHEID

Jakobus houdt de Joodse christenen ‘in 
het buitenland’ het onderwijs van 
Jezus voor in de pedagogische stijl van 
de Bergrede en het boek Spreuken



JAKOBUS: STRUCTUUR EN OPBOUW

• Verzameling van losse spreuken?

• Jakobus 1 introduceert thema’s die later opgepakt worden

1:2-4 standvastigheid in beproeving

=> 5:7-11 geduld

1:9-11 rijken en armen

=> 2:1-13, 4:19-5:6 

1:13-15 de verleiding van de zonde

=> 4:1-10



JAKOBUS: STRUCTUUR EN OPBOUW (vervolg)

• Uitwerking van thema’s:

1:19 haasten om te luisteren

=> hoe? 1:22-25

1:20 traag zijn om te spreken

=> hoezo? 3:1-12

=> hoe? 4:11-12 en 13-15

1:19 traag zijn in het kwaad worden

=> hoezo? 3:13-4:10



THEMA’S IN JAKOBUS | KIES VOOR EEN WIJS LEVEN! 

Kernpassage: Wijsheid van boven <-> aardse wijsheid – 1:5-8 en 3:13-18
Leef je hele leven volgens Gods wijsheid:
• Levend geloof is zichtbaar - 1:22-27, 2:14-26
• Standvastigheid in beproevingen en de bron van verleiding – 1:2-18 
• Gebed – 1:5-8, 4:1-10, 5:13-18
• Aanmoedigingen om een gezonde gemeenschap te vormen – 1:27-2:13, 4:1-

12, 5:7-19 
• Beheers je tong! – 1:19-21, 3:1-12
• Rijkdom is gevaarlijk & God geeft om de armen – 1:9-11, 2:5-7, 5:1-6



JAKOBUS 1:2-5

2Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u 
allerlei beproevingen ondergaat. 3Want u weet: wanneer uw geloof 
op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. 4Als die 
standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en 
volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.

5Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan 
iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid 
geven.



DE BRIEF VAN JAKOBUS: LEID EEN WIJS LEVEN!

Wie van u 
kan wijs en 
verstandig 
genoemd 
worden?



Jak.3:13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? 

Laat hij het daadwerkelijk bewijzen 
door een onberispelijk leven en 

door wijze zachtmoedigheid.
14Maar als u zich laat beheersen door bittere jaloezie of egoïsme, 
kunt u beter niet zo hoog van de toren blazen; 
u zou de waarheid geweld aandoen.
15Dat soort wijsheid komt niet van boven; ze is aards, ongeestelijk, demonisch.
16Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij.

17De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, 
en verder vredelievend, mild en meegaand; 

ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, 
ze is onpartijdig en oprecht. 18Waar in vrede wordt gezaaid, 

brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.



Wijsheid van boven Aardse wijsheid

een onberispelijk leven wanorde en 
allerlei kwaad vieren hoogtij

wijze zachtmoedigheid

van boven aards

vredelievend demonisch

mild en meegaand hoog van de toren blazen

rijk aan ontferming egoïsme

brengt niets dan goede vruchten voort ongeestelijk

onpartijdig bittere jaloezie 

oprecht doet de waarheid geweld aan

Jak.3:13 Wie van u kan wijs en verstandig genoemd worden? 



INHOUD IN THEMA’S

Een wijs 
leven

Gebed: 
Betrek God 

bij alles

Geloof is 
zichtbaar

Beheers je 
tong

Vorm een 
gezonde 

gemeenschap

Omgang met 
rijkdom en 
armoede

Wees 
standvastig 

in 
beproeving / 

verleiding



WIJSHEID

Jakobus 1:5-8

Wijsheid komt van God en heb je nodig bij al de keuzes in je leven: 

vraag Hem er om!

Jakobus 3:13-18

Jakobus’ omschrijving van wijsheid: die komt van boven





TWIJFEL IN JAKOBUS - JAKOBUS 1:5-8

5 Komt een van u wijsheid tekort? 
Vraag God erom en hij, die aan 
iedereen geeft, zonder voorbehoud 
en zonder verwijt, zal u wijsheid 
geven. 6 Vraag vol vertrouwen, 
zonder enige twijfel. Wie twijfelt is 
als een golf in zee, die door de wind 
heen en weer wordt bewogen. 7-8 
Wie zo aarzelend en onberekenbaar 
is bij alles wat hij doet, moet niet 
denken dat hij iets van de Heer zal 
krijgen. (NBV)

5 Heeft iemand van jullie niet de wijsheid om te 
leven zoals God het wil? Dan moet je God om die 
wijsheid vragen. Hij zal je die zeker geven. Want God 
geeft de mensen allerlei goede dingen, zomaar, 
zonder er iets voor terug te vragen. 6 Als je God om 
wijsheid vraagt, geloof dan ook dat je die krijgt. 
Twijfel daar niet aan. Iemand die soms wel en soms 
niet gelooft, is net als de golven op zee. Die worden 
door de wind soms de ene kant op geblazen, en dan 
weer de andere kant. 7-8 Iemand die twijfelt, leeft 
zonder op God te vertrouwen. Zo iemand moet echt 
niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. (BGT)



TWIJFEL IN JAKOBUS
• dia-krino

= twee meningen, innerlijk verdeeld
• di-psychos 

= twee zielen, dubbelhartig

Vergelijk:
2 Kronieken 25:2 Amasja deed wat recht is in de ogen des HEREN, maar niet met 
een volkomen toegewijd hart. 

Matteüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen: 
hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, 
of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. 
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.



GEBED

Jakobus 1:5-8

Bid zonder twijfel en God volkomen toegewijd

Jakobus 4:1-10

Een goede gebedshouding: vrede met de ander, nederig t.o.v. God

Jakobus 5:13-18

God wil betrokken zijn bij het leven van zijn kinderen.

God wil volledige toewijding aan Hem

God verleent kracht aan het gebed



AANMOEDIGINGEN OM EEN GEZONDE GEMEENSCHAP TE VORMEN

Jakobus 1:27-2:13

• Niet doen: ongeoorloofd onderscheid i.p.v. onderlinge liefde

Jakobus 4:1-12

• Wel doen: nederigheid i.p.v. jaloezie en egoïsme

Jakobus 5:7-19

• Geduld

• Betrouwbaarheid

• Op elkaar toezien



JAKOBUS 1:22-25

22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, 
u moet wat u gehoord hebt ook doen.
23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee 
doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is 
geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar 
zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet 
die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als 
iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die 
ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om 
wat hij doet.



JAKOBUS EN WIJ | KIES VOOR EEN WIJS LEVEN!

• Aanmoediging om vol te houden als je beproefd wordt

=> verleidingen komen in deze brief niet van God of van christenvervolging, maar uit

eigen hart voort

• Bemoediging van de arme in moeilijkheden, waarschuwen van de rijken. 

• Aanmoediging om individueel en als gemeenschap praktisch het geloof uit te leven: 

hoe ben je betrouwbaar, integer en transparant? Wees iemand uit één stuk, doe bij 

elke keuze het juiste. 

• Geloof is niet zozeer een ‘overtuiging’ als wel een toewijding aan Jezus in heel het 

leven

Hoofdboodschap:

• Een wijs leven is zichtbaar: transparantie, gezonde gemeenschap, geen aanziens des 

persoons, wijsheid, zelfbeheersing



ACTUALITEIT VAN DE BRIEF VAN JAKOBUS

• Aanwijzingen voor een wijze verbinding tussen geloof en praktijk. 

• In aansluiting bij Jezus’ onderwijs roept Jakobus op tot eenheid in woord en 
daad, integriteit en transparantie. Een christelijk leven is niet een leven vol 
christelijke kennis, maar dagelijks leven vanuit die kennis, een leven in 
overeenstemming met Gods richtlijnen en principes. 

• Jakobus laat zien wat het betekent om in echte toewijding aan Jezus te leven, 
zowel in het persoonlijke als in het gemeenschapsleven. Hij spitst dit in het 
bijzonder toe op beproevingen, rijkdom en armoede.

• Omdat God nooit wankelt in zijn karakter of bedoelingen, moeten gelovigen 
alle dubbelhartigheid of aarzeling in hun trouw en gehoorzaamheid aan 
Christus vermijden en Hem navolgen in betrouwbaarheid. Kortom, ze moeten 
integere mensen worden.



MARCUS 3

31Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden 
iemand naar binnen om Hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten.
32Er zat een groot aantal mensen om Hem heen. Toen er tegen Hem 
gezegd werd: ‘Uw moeder en uw broers staan buiten en zoeken U,’ 
33antwoordde Jezus: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’
34Hij keek de mensen aan die in een kring om Hem heen zaten en zei: 
‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers.
35Want iedereen die de wil van God doet, 
die is mijn broer en mijn zus en mijn moeder.’



GRATIS ONLINE LES JAKOBUS | EC BIJBELCURSUS

• In 10 dagen Jakobus’ brief lezen met elke dag uitleg en een 
geloofsvraag.

• Inclusief:

• Samenvatting van een les over deze brief van de cursus ‘EC-
Bijbelcursus | in vier jaar de Bijbel door’.

• Videocollege van ongeveer 40 minuten over deze brief.

• Zie: https://www.evangelisch-college.nl/studieportaal/online-
cursus/gratis-proefles-jakobus/
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