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Jakobus 1:2-18 

Geloof en wysheid 

2My broers, julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle 

kom, 3want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in 

staat om te volhard. 4En die volharding moet end-uit volgehou word sodat julle tot 

volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. 5As een van julle 

wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee 

aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt. 6Maar 'n mens moet gelowig bid en 

nie twyfel nie, want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see wat deur die 

wind aangejaag en heen en weer gedryf word. 7-8So 'n mens wat altyd aan die 

twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die 

Here sal ontvang nie. 

Arm en ryk in die gemeente 

9'n Gelowige wat arm is, moet hom daarin verheug dat hy sy aansien in God 

het, 10en een wat ryk is, dat hy voor God gering is, want die ryke sal vergaan soos 'n 

veldblom. 11As die son met sy gloeiende hitte opkom, verskroei dit die plantegroei, 

die blomme val af en die prag is daarmee heen. So sal die ryke ook tussen al sy 

bedrywighede deur vergaan. 

Versoeking en verleiding 

12Gelukkig is die mens wat in versoeking standvastig bly. As hy die toets 

deurstaan het, sal hy as oorwinningsprys die lewe ontvang wat die Here belowe het 

aan dié wat Hom liefhet. 

13Iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê: “Ek word deur God versoek” nie; 

want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie. 14Maar 'n mens 

word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. 15Daarna, as die 



begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort; en as die sonde ryp geword 

het, loop dit uit op die dood. 

16Moenie julleself mislei nie, my liewe broers. 17Elke goeie gawe en elke 

volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep 

het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. 18Omdat dit sy wil was, 

het God ons deur die woord van die waarheid tot die lewe gebring, sodat ons, om dit 

so te stel, eerstelinge kan wees van alles wat Hy geskep het. 

 

 

 

Ons delf dieper in die woorde van Jakobus 

Wanneer Jakobus sy lesers aanspreek as broers, vertel dit vir ons van hulle 

sosiologiese omstandighede en dat die wêreld mansgeoriënteerd was. Ons kan 

vandag beide aanspreekvorms – broers en susters – gebruik omdat ons in ‘n meer 

inklusiewe wêreld leef. 



Jakobus praat met ‘n groep gelowiges wie se lewe dag vir dag op die spel was. Hulle 

was vreemdelinge en nie welkom of veilig op die plek waar hulle gebly het nie. Aan 

hierdie mense sê hy letterlik : ag dit louter vreugde as allerlei beproewings oor julle 

kom. En dan sê hy direk daarna…(letterlik uit die Grieks) terwyl julle weet dat julle 

beproefde geloof lei tot uithouvermoë of volharding. 

Hoe moet ons hierdie gedeelte verstaan? Uit die 1983 vertaling lyk dit asof ons geloof 

deur God getoets word, maar is dit wat Jakobus bedoel? 

Dit wil eerder lyk asof die skrywer ‘n ander klem wil plaas. God toets nie ons geloof 

nie. Anders gestel : beproewings word nie gestuur om ons geloof te toets nie. 

Wanneer beproewings wel oor ons pad kom, het dit ‘n ander doel. Dit laat ons besef 

dat ons nie sonder God kan klaarkom nie. Dit maak dat ons uithou, vasbyt en aanhou 

glo al gebeur wat. Dit laat ons besef dat ons nie sonder afhanklikheid van die Here 

kan leef nie.  

Hierdie gedeelte maak ‘n ander perspektief oop op geloof.  

GELOOF is nie iets wat ek doen nie. Dit gaan ook nie net oor positief bly sodat my 

behoeftes vervul kan word nie. Dan is geloof te selfgerig. ‘n Sinomiem vir geloof is 

eerder afhanklikheid van God. Dit is die diep wete dat die Here saam met ons oppad 

is. Dit is nie vinnige antwoorde en kitsoplossings nie. Dit is ‘n pad van uithou en 

aanhou.  

Dit is hoekom Jakobus verder sê : maar julle volharding moet sy werk volkome 

doen….sodat julle afgerond en volkome kan wees en in niks tekort kom nie. (vers 4) 

Om die pad saam met die Here te stap, beteken dan om te groei in ons verhouding 

met Hom. Die uiteinde van beproewing is dat ons agterkom dit gaan oor die Here en 

ons afhanklikheid van Hom. 

WYSHEID Die Here hou nie wysheid terug van iemand wat dit van Hom vra nie. Hy 

wil hê dat ons Hom leer ken in ‘n noue verhouding met Hom leef. Daarom kan ons 

vir die Here vra vir wysheid en vertrou dat Hy dit aan ons sal gee.  

BID GELOWIG Beteken dit nou dat geloof ‘n voorwaarde word vir gebedsverhoring? 

As mens die teks uithaal en alleen lees, kan ons dit maklik so verstaan. Ons moet 

egter hierdie teks binne die groter Jakobus-teks lees. Dan sê dit iets anders.  



Mense wat van twee gedagtes is…is soos ‘n brander in die see wat heen en weer 

gejaag word. Daar is niks om aan vas te hou nie en niks om op te steun nie. Iemand 

wat twyfel (leef in ongeloof) is iemand wat op twee gedagtes hink en heen en weer 

tussen die gedagtes gegooi word. So iemand leef nie in afhanklikheid van God nie. As 

jy op jouself gerig lewe, soek jy nie eintlik na wysheid nie en moet jy nie dink dat jy 

iets (wysheid) van die Here sal ontvang nie.  

ARM EN RYK Jakobus verwys nou na arm en ryk mense binne die 

geloofsgemeenskap en gebruik hulle as ‘n voorbeeld om dit wat hy tot nou toe gesê 

het, te illustreer. Hy wil vir beide hierdie groepe sê wat dit beteken om wys te lewe. 

Armes : finansiële voorspoed is nie ter sprake in ‘n verhouding met die Here nie. Dit 

is nie ‘n maatstaf vir ‘n verhouding met Hom nie. ‘n Arm gelowige kan en moet bly 

wees dat die Here aan hom aansien gee. 

Rykes: hou die Here nie van rykes nie? Dit is nie waarheen Jakobus wil gaan nie. Dit 

wat vir ‘n arm persoon geld, geld ook vir ‘n ryk persoon. Dit is afhanklikheid van God. 

Dit is moeiliker vir iemand wat ryk is. Ons word van jongs af geleer om finansieel 

onafhanklik te wees en dit kan dit moeiliker maak om te begryp wat dit beteken om 

in afhanklikheid van die Here te leef.  

Verder het elkeen (arm en ryk) iets om te gee. En elkeen (arm en ryk) kan op ‘n dag 

alles verloor. So wat sal dit mens baat om jou afhanklikheid van God prys te gee in 

ruil vir jou eie afhanklikheid? Niks blywends of goeds kan daaruit voortkom nie. 

Jakobus praat verder oor afhanklikheid van die Here : vers 12 gelukkig is die man 

wat beproewing deurstaan. Ons kan dit op dieselfde manier as vers 3 verstaan. Dit 

is nie dat die Here ons geloof toets nie. Ons volgehoue afhanklikheid van die Here is 

die bewys dat ons aanhou glo. Dít is ons beproefde geloof. Vir die wat so saam met 

die Here oppad is, belowe Hy die kroon van die lewe (direk uit Grieks).Dit verwys na 

‘n verhouding met die Here hier en nou. 

BEPROEWINGS Ons kan nie ons beproewings voor God se deur lê nie. In hierdie 

vers is daar ‘n oorgang van die woord beproewing na versoeking. Direk uit die Grieks 

staan daar : iemand wat in beproewing kom moet nooit sê ek word deur God 

beproef nie; want God kan nie versoek word nie en self versoek Hy ook niemand 

nie. In Grieks is beproef en versoek dieselfde woord, maar met verskillende 

betekenisse. Die betekenisse is twee kante van dieselfde munt.  



Wat is dan die betekenis van hierdie 2 konsepte? 

Beproewings is wat op ons pad kom agv die tyd en omstandighede waarin ons leef. 

Voorbeelde hiervan is oorloë, natuurrampe, onredelike egosentriese leiers, bose en 

gierige skurke, ongenaakbare mense, narsistiese persone.  

Versoekings is hoe ons reageer op hierdie beproewings wat oor ons pad kom. 

Wanneer ons in beproewings kies om van die Here afhanklik te bly, deurstaan ons 

die beproewings en gee Hy ons die lewe as kroon. Dit is om voortdurend in Sy 

teenwoordigheid te leef. As ons egter kies om in beproewing van God weg te draai, 

bring dit ons op ‘n plek waar ons heen en weer geslinger word. Ons weet nie watter 

kant toe nie. Wanneer ons op ons eie is, kan ons ons laat meesleur deur ons eie 

begeertes.  

En ons eie begeertes wat bevrug word, bring sonde voort en as dit verder ryp word, 

loop dit uit op die dood. Die sonde waaroor hy skryf is nie ‘n lang lys met allerhande 

dinge nie. Sonde is in essensie om nie ‘n verhouding met God te wil hê nie. Dit 

gebeur wanneer mense nie in afhanklikheid van God wil leef nie en kies om van Hom 

weg te draai. Hierdie keuse loop vir mense uit op die dood – nie fisiese dood nie – 

maar ‘n doodsbestaan. Dit is ‘n bestaan sonder God. 

Moenie anders hieroor probeer dink nie : elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk 

kom van Bo. God verander nie soos die hemelligte wat hy geskep het nie. Hy kom en 

gaan nie en verdwyn nie. Ons kan in ‘n onderste-bo wêreld in die teenwoordigheid 

van God lewe. Hierdie lewe saam met Hom loop ook op iets uit : ons is die eerstelinge 

van alles wat Hy geskep het.  

Destyds was dit die gebruik om alle eerstes aan God te wy. Nie net die oeste op die 

land nie, maar ook die diere en eersgebore seuns. Al die eerstelinge is nie 

noodwendig geoffer nie, maar hulle sou in die manier waarop hulle leef, wys dat hulle 

die Here dien. Soos die eersgebore seuns ‘n verlengstuk was van hulle pa, kan ons 

ook God verteenwoordig deur ons lewe en ons kan Hom sigbaar maak in die wêreld.  

Wysheid sal dus na aanleiding van hierdie gedeelte beteken om in afhanklikheid van 

God te lewe en toe te laat dat dit ons keuse beïnvloed. 



 

Seënbede 

Die Jirre loop aldag voor jou yt 

en kerie beerlou ytie voetpat yt. 

Die Jirre sal neffens jou kom staan 

en Hom arms om jou skouers slaan. 

Die Jirre bly net hie reg agter jou 

lat Hy gevaar van jou rig af hou. 

 

Die Jirre sit Hom hand oener jou reg 

as dit kom lyk jy strykel bietjie sleg. 



Die Jirre woon eentlik in jou binnekant, 

nou kjen Hy jou sossie palm vannie hand. 

Die Jirre is innie omtes rondom jou 

 

sosse skerm wat Hy om jou bou. 

Die Jirre is altyd bokant jou, 

nou sienie Vader wa jy hou. 

 

Innie Vader, Gjees en Seun 

sal Hy in Drie-enaglikheid 

jou ver innie ewaglikheid 

jou drie maal drie keer seën! 

- Deur Hans du Plessis uit Karos orie dyne 

 


