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Teks                   JAKOBUS 3:1-18  

 

Beheersing van die tong 

1My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat 

ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word. 2Ons struikel almal 

in baie opsigte. As iemand nooit struikel in wat hy sê nie, is hy volmaak, by magte 

om ook sy hele liggaam in toom te hou. 3Vir perde sit ons 'n stang in die bek, en dan 

gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. 4Dink ook maar 

aan skepe: al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf, baie sterk, word 

hulle tog met 'n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. 5So is die 

tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. 

'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. 6Die tong is ook 'n vuur, 'n 

wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit 

steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word 

dit uit die hel aan die brand gesteek. 7Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort 

dier word en is al deur die mens getem, 8maar geen mens kan die tong tem nie. Dit 

is 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. 9Met die tong loof ons die Here en Vader, en 

met die tong vloek ons die mense wat as die beeld van God gemaak is. 10Uit 

dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie wees nie. 11'n Fontein 

laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. 12'n Vyeboom, my 

broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye nie. 'n Brak fontein kan mos 

nie vars water gee nie! 

 

Hemelse wysheid teenoor aardse en demoniese wysheid 

13Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur sy 

goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. 14Terwyl daar 

bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee spog dat julle 

wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. 15Dié soort wysheid kom 



 

nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, 16want waar daar naywer en selfsug 

is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade. 17Maar die wysheid wat van Bo 

kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, 

bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. 18Hierdie wysheid 

bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. 
 

 

Ons delf dieper 
 

Ons lewe vanuit ‘n nuwe posisie by God.  

Hierdie nuwe werklikheid moet deurspoel na alles in ons lewe – ook die 

manier hoe ons praat. Om met wysheid te lewe is om te onthou dat ons 

hele lewe in afhanklikheid van God moet wees – dit sluit ons woorde in. 

 

Jakobus begin hierdie gedeelte ook met my broers en vereenselwig hom met die 

mense aan wie hy skryf.  

 

1My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet 

dat ons wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word.  

 

Om hierdie te verstaan moet ons verstaan hoe die eerste gemeentes gefunksioneer 

het. Hulle het nie ‘n predikant gehad wat voorgegaan het nie. Tydens ‘n byeenkoms 

van gelowiges kon enigiemand opstaan en iets sê. Hulle het gelees uit die Ou 

Testamentiese boekrolle, maar moes dit self vir hulle omstandighede interpreteer.  

Teen hierdie agtergrond sê Jakobus dat iemand nie te vinnig moet opstaan om ander 

te wil leer nie. Elke woord moet eerder deeglik geweeg word. Dink voordat jy praat.  

Hier is dit nie God wat oordeel nie, maar medegelowiges wat vinnig sal praat as hulle 

nie met iets saamstem nie. 

 

Ons strewe nie na volmaaktheid nie, maar weet dat ons eerder dikwels struikel. Dan 

noem hy ‘n paar voorbeelde. 



 

Perde : Vir perde sit ons ‘n stang in die bek en daarmee bring ons hulle hele liggaam 

onder beheer.  

Skepe : Al is hulle baie groot en al is die winde wat hulle aandryf baie sterk, gebruik 

die Stuurman ‘n klein roertjie om hulle te stuur waar hy wil.  

Tong : Die tong is eintlik ook ‘n klein liggaamsdeeltjie en tog het dit groot mag. Dit 

kan ‘n hele bos aan die brand steek. 

 

Om die gedeelte te kan verstaan, is dit belangrik om te weet hoe die mense destyds 

oor die liggaam gedink het. Die hart was die setel van jou binneste. Dit wat jou hande 

en voete gedoen het, het gewys wat in jou hart aangaan. Deur jou oë en mond het jy 

‘n invloed op die wêreld gehad. 

 

6Die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, die deel van die liggaam 

wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die 

dood toe, aan die brand, en self word dit uit die hel aan die brand gesteek.  

 

Soos wat ‘n vuur deur ‘n bos kan brand en alles vernietig, so kan die tong ook ‘n 

uitwerking hê op die mens se hele lewensloop. Wanneer Jakobus praat van hel, 

gebruik hy die woord Gehenna. Dit is die naam van die ashoop buite Jerusalem. 

Vure, wurms en ashope is almal sinomieme en hiermee gee Jakobus eintlik ‘n kru 

beeld van die tong. Maar dis met goeie rede.  

 

Die gelowiges was vir die grootste deel van hulle lewe op mekaar aangewese. Hulle 

het mekaar dopgehou en aangespreek. Hulle het mekaar beoordeel en tereggewys. 

Dit wat hulle gedink het en dit wat in hulle binneste geleef het, het na vore gekom en 

dit was sigbaar vir almal.  

 

7Alles wat loop, vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die 

mens getem, 8maar geen mens kan die tong tem nie. Dit is 'n rustelose kwaad, 

vol dodelike gif.  

Daar is nogsteeds nie ‘n einde aan Jakobus se vergelykings nie. Hierdie keer vergelyk 

hy die woorde wat mense praat met kwaad en gif. Die probleem is nie die tong nie, 

maar die hart waaruit die kwaad en gif kom. Ons monde loop oor van dit wat binne 

in ons harte is. 



 

9Met die tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense 

wat as die beeld van God gemaak is.  

Hier kom hy by die kern uit. Dit word so raak opgesom : met ons mond vloek en loof 

ons. Ons loof maklik en ons vloek maklik. Ons dink moeilik. 

Todat ons besef wie ons vloek… mense wat na die beeld van God gemaak is en 

veronderstel is om Sy beeld sigbaar te maak in die wêreld. 

 

Hy wil die punt nog verder duidelik maak :  

11'n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel 

nie. 12'n Vyeboom, my broers, kan tog nie olywe dra nie, of 'n druiwestok vye 

nie. 'n Brak fontein kan mos nie vars water gee nie! 
 

Iemand wat in ‘n nuwe verhouding met God leef, kan nie die een oomblik vir God 

loof en die volgende oomblik met dieselfde tong mense vloek nie. Dit kan nie.  

Iemand wat so maak, leef nie ‘n goeie lewe voor God nie. So persoon tree nie in 

wysheid op nie. 

 

13Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? Dan moet hy dit toon deur 

sy goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig.  

Om wysheid te hê is om te weet wat God wil hê. 

Om verstandig te wees, is om te doen wat God wil hê. 

‘n Wyse mens is iemand wat nie selfgesentreerd optree nie. Dit gaan nie vir ‘n wyse 

mens net om die beskerming van sy eie belange en ego nie.  

 

Ongelukkig is dit nie die prentjie van die mense met wie Jakobus praat nie :  

14Terwyl daar bittere naywer en selfsug in julle harte is, moet julle nie daarmee 

spog dat julle wysheid het nie, want dan praat julle nie die waarheid nie. 15Dié 

soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, demonies, 16want 

waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene 

dade.  

 

Hierdie mense het gesukkel met naywer en selfsug. Selfsug kan ook met skerp vertaal 

word. Dit is nie positief nie. Hulle het mekaar met hulle tonge bygekom. En eintlik 



 

het dit net vertel hoe selfgerig hulle eintlik is. Om so met mense te wees is aardse 

wysheid en dis niks anders as duiwels of demonies nie. Dit beteken dat die soort 

wysheid van ‘n laer orde is. (Hulle het destyd verstaan dat daar ‘n gesagspiramide 

was en dat die demone net onder God val.) Hierdie soort wysheid is nie wat God wil 

hê nie en dis niks om op trots te wees of oor te spog nie. 

Aardse wysheid stook kwaad soos ‘n vuur. Dit kom ander mense by, steek mense in 

die rug en sien net een kant van ‘n saak : hulle eie kant. 

 

In teenstelling hiermee is daar hemelse wysheid :  

17Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en 

verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, 

onpartydig, opreg. 18Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met 

God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak. 

 

Daar is ‘n ander manier van leef waar wysheid suiwer, Heilig, anders, uitsonderlik, 

soos God kan wees. Hierdie lys eienskappe strek alles tot voordeel van ‘n ander 

persoon. Dit gaan oor ander se belange. 

Dalk voel jy : dit is darem baie gevra en hoe op aarde kan mens daarby uitkom? 

 

Omdat ons reeds in die regte verhouding met God kan leef, kan ons ook dade van 

geregtigheid doen. Dit beteken dat die nuwe posisie by God deurspoel tot in ons 

harte en vandaar na ons hande, voete en monde.  

 

God se koninkryk lyk heeltemal anders as die wêreld. Dit is gebou op liefde, genade 

en vergifnis. God verwag niks van ons wat Hy nie alreeds vir ons gegee het nie. 

Wysheid is om in God se spoor van liefde te loop deur die wêreld.  

 

As ons vrede saai, sal ons vrede oes. Dit is vrede wat baie meer is as die afwesigheid 

van konflik. Dit is om die nuwe lewe te leef wat ons reeds ontvang het. Om meer en 

meer te word wat ons reeds is in Jesus Christus. 

 

 



 

Ons leef verder 
Ons wil graag met wysheid leef.  

Kom ons dink hierdie week doelbewus voordat ons praat en kies ons woorde goed.  

 

 


