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‘n Inleiding 

 

Op watter maniere is ons wêreld die afgelope tyd ontwortel? 

Hoe laat dit jou voel?  

Wat is die groot uitdagings waarmee jy loop? 

As iemand vir jou hierdie vrae sou vra, hoe sou jy daarop antwoord? 

Vir baie mense voel dit asof die wêreld op sy kop gedraai het en by die dag meer 

deurmekaar lyk. Waar ons voorheen met meer sekerheid geleef het, weet ons soms 

nie meer van watter kant af moet ons dink oor die lewe nie.  

Ons voel soos ‘n klomp vreemdelinge op ‘n vreemde plek.  

 

 

 

 

 



Ontwortel. Ontuis. Onderste-bo.  

Dis ‘n ervaring wat die lesers van die Jakobusbrief baie goed geken het. Hulle het 

geweet wat dit is om in onsekerheid te leef en elke dag weer van vooraf te begin. Die 

lewe was nie maklik nie en hulle probeer ‘n manier vind om dit goed te leef.  

Dis aan hierdie gelowiges wat die boek Jakobus riglyne gee oor hoe om voor God te 

lewe. Reeds in die inleiding van die brief, is daar ‘n klomp belangrike inligting :  

 JAKOBUS 1 

1Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus. 

Aan die twaalf stamme wat oor die wêreld versprei is. 

Groete! 
 

Die skrywer 

Jakobus moes bekend gewees het aan die lesers. Uit die Nuwe Testament en buite 

Bybelse bronne kan hy een van 3 persone wees :  

1) Jakobus, die broer van Johannes, die geliefde dissipel. Hulle was die seuns 

van Sebedeus.  

2) Jakobus die seun van Alfeus. 

3) Jakobus, die broer van Jesus. Hy het Petrus opgevolg as leier van die 

gemeente in Jerusalem.  

Uit die inhoud van die boek kan ons aflei dat dit Jesus se broer was wat die boek 

geskryf het. Hy was ‘n vredeliewende persoon wat klem geplaas het op die 

verhouding tussen die Christendom en die Judese godsdiens. Handelinge 21 vertel 

van Paulus wat na Jerusalem toe kom en dat Jakobus hom aanraai om die nodige 

offers in die tempel te bring. Dit sou ‘n teken vir die leiers wees dat Paulus steeds 

respek het vir die gebruike van hulle voorouers. Op die manier wou Jakobus die 

vrede bewaar.  

Hy beskryf homself as ‘n dienaar van God en die Here Jesus Christus. Die woord vir 

dienaar beteken eintlik slaaf. Hy lewe soos ‘n slaaf in totale afhanklikheid van sy 

leermeester, Jesus Christus. 



In 62 n.C. word Jakobus deur die Judeërs gestenig. In die lig van al sy werk in 

Jerusalem is dit ‘n tragedie. 

Dit was destyds die gebruik dat die volgeling van ‘n leermeester oor alles sou skryf 

wat hy by die leermeester geleer het. So dokument is in die naam van die leermeester 

geskryf en dit blyk dat dit ook hier die geval is.  

 

Die lesers van die boek 

Jakobus skryf aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Dit is gerig aan al die 

gelowiges wat versprei is en oor die wêreld woon. Tot vandag toe word die Jode wat 

buite Israel woon, die diaspora genoem.  

Daar was ‘n klomp ingrypende gebeurtenisse waardeur God se volk versprei is oor 

die wêreld :  

1) In 722 v.C. vind die wegvoering van die Noordryk deur die Assiriërs plaas 

2) In 586/7 v.C. vind die Babiloniese ballingskap van die Suidryk plaas 

3) In 70 n.C. vlug baie Judeërs weg uit Jerusalem. Daar is geweldige 

belastingdruk op al die onderdane uitgeoefen deur die Romeinse regering. Die 

Selote het in opstand gekom en dit het op ‘n oorlog uitgeloop. In 70 n.C. het 

koning Nebukadneser die stad en die tempel verwoes. Titus was die generaal 

wat Jerusalem namens die keiser verwoes het. Hy het minstens 65 000 

Judeërs gevange geneem en na Rome geneem. Daar het hulle die triomfboog 

en Colosseum gebou.  

Hierdie mense weet wat dit beteken om in spanning te lewe as vreemdelinge in ‘n 

nuwe land. Jakobus skryf aan sulke gelowiges wat nie meer in hulle eie land leef nie. 

Hy gee aan hulle riglyne oor hoe om in moeilike omstandighede te leef.  

 

Die literatuursoort 

‘n Mens lees ‘n gedig anders as wat jy ‘n koerantberig lees, en ‘n storieboek anders as 

‘n hofverslag. Vir elkeen van dié literatuursoorte geld ander reëls. Een van die 

literatuursoorte wat in die bybel voorkom is die wysheidsliterauur.  



Voorbeelde van boeke in die bybel, volgens die wysheidsliteratuur, is:  

Spreuke, Job, Prediker en sommige van die Psalms. Die doel daarvan is om die leser 

te vertel wat ‘n mens moet doen en weet om jou lewe suksesvol en gelukkig te maak. 

Wysheid in die Hebreeuse taalgebruik verwys na praktiese insig wat ´n mens in staat 

stel om te weet hoe om op te tree sodat dit almal se belange die beste dien.  

Die Ou Testament beskryf Josef, Josua, Dawid en Salomo, leiers, regters en 

raadgewers, die huisvrou en oues van dae as wyses. Wyses is dan ‘n besondere groep 

mense wat meer as die gewone mate van praktiese lewensinsig besit en dit dikwels 

ook op skrif stel.  

Die mense wat oor wysheid gedink en geskryf het, het geglo dat die skepping en 

samelewing deur God georden is. Wanneer jy hierdie orde kan ontdek en jou lewe 

daarvolgens inrig, sal jy gesond en gelukkig wees. Jou verhoudingslewe sal nie 

ernstige probleme hê nie, ander mense sal van jou hou en selfs die natuur sal jou 

goedgesind wees. Wanneer jy jou nie aan dié orde steur nie en doen net wat jy wil, 

gaan jy moeilikheid optel.  

Die boek Jakobus toon sterk ooreenkomste met die wysheidsliteratuur. Bybelse 

wysheid is meer as slimmigheid of goeie antwoorde. SOPHIA (wysheid) het eerder te 

doen met:  

- Die vermoë om sin te maak van die lewe 

- Dit wil jou help om die kuns van die lewe te verstaan 

- Dit is soos merkers op die pad wat jou help om veilig te reis 

- Dit help jou verstaan wie jy is en hoe jy ‘n goeie lewe kan leef in God se 

skepping 

 

Jakobus na aan ons lyf 

Ons het wysheid nodig om goed te leef in 2021. Dit begin deur te erken dat ons van 

God afhanklik is en dat Hy ‘n bepaalde orde in die skepping neergelê het. Sy wysheid 

is soos lewensare wat deur alles vloei en lewe gee aan alles. As ons in hierdie 

lewensare intap kan ons met wysheid leef.  



Ons weet ook dat wysheid spesifieke aksie en woorde vra en daarom is dit goed om te 

dink oor die vraag :  

Hoe sou wysheid vandag lyk? 

Hoe kan ons met ons dade wys leef in 2021? 

 

In ons reis deur die boek Jakobus gaan ons telkens ontdek wat dit beteken om wys te 

leef. Hy praat met mense wat verward, bang en onseker is. In plaas van ‘n klomp 

sedelesse, lang lyste voorskrifte en bolangse troos, bied Jakobus ‘n eerlike praktiese 

blik op die werklikheid. Hy gee riglyne hoe om in moeilike omstandighede voor God 

te lewe. Die skatkis van wysheid is vir almal wat soek daarna. Veral in die tyd waarin 

ons lewe. 

 

My gebed vandag… 

 

Here, dankie dat ek nie oorgelaat is aan my eie lot of uitgelewer is aan die genade 

van tyd en omstandighede nie.  

Die sin van die lewe begin by U en dis ook hoe ek my lewe wil leef. 

Soms kry ek dit reg en ander kere faal ek. 

Dankie dat ek deur die woorde van Jakobus weer uitgenooi word om saam te reis, 

nuut leer en met wysheid te leef.  

Amen 
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