
Bijbelstudie 10 Jakobus 

Gedeelte: Jakobus 5:13-20 

 
1. Zingen: Ps. 141:1 en 2 

2. Gebed 

3. Lezen: Jak. 1:1-6; Jak. 5:13-20 

4. Mededelingen – zie briefje secretaresse 

 

Inleiding 
 
1. Met vers 13 begint Jakobus aan het slot van zijn brief – om het direct maar kort samen te 

vatten: er zijn in deze korte pericoop vier situaties waar Jak. aanwijzingen voor geeft: 

tegenspoed (13a), voorspoed (13b), ziekte (14-18) en zondig afdwalen (19-20). 

2. Met de eerste woorden van vs. 13 zijn we al direct in de kern: Is iemand onder u in 

lijden? Het antwoord is: Dat hij bidde – dus: laat hij bidden – het gaat de vss. 13-20 vooral 

over bidden – dat is een belangrijk thema in de brief van Jak. – we hebben ook de eerste 

zes verzen van hfst. 1 gelezen – als iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God 

begere --> dus: laat hij ook hierom bidden – in hfst. 4 heeft Jak. het ook over bidden, vs. 3 

van dat hfst.: Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt – er loopt dus een rode 

draad door de brief, die steeds aandacht vraagt voor het bidden – aan het slot van de brief 

doet Jak. dat het meest uitvoerig – zou Jakobus ook niet aan zijn oudste Broeder gedacht 

hebben, de Heere Jezus? – hij zal ongetwijfeld geweten hebben dat zijn Broeder vaak de 

eenzaamheid opzocht om te bidden – dat deed Hij ongetwijfeld niet alleen in de tijd van Zijn 

omwandeling met de discipelen, maar ook in al de jaren dat hij in Nazareth opgroeide en 

deel uitmaakte van het gezin van Jozef en Maria – de Heere Jezus zal het in dit gezin 

voorgeleefd hebben dat het leven met Zijn Vader vooral draait om het gebed. 

3. Is iemand onder u in lijden – dat lijden heeft hier nog niet met ziekte te maken – het 

gaat hier om ‘het moeilijk hebben’ – ‘in moeilijke omstandigheden verkeren’ – 

moeilijkheden van buitenaf: tegenslagen, vervolgingen, armoede – misschien doelt Jak. 

hier op zaken die in de brief al eerder aan de orde kwamen, zoals het grove onrecht dat de 

armen van de rijken te lijden hebben - Jak. zegt dat we daar niet stoïcijns in moeten 

berusten alsof het een noodlot is dat ons treft, nee, we moeten bidden – we moeten onze 

zorgen bij de Heere brengen – het gaat hier om ‘vurig bidden’, om kracht in dit lijden – 

en dat in de stellige overtuiging dat God zo’n gebed verhoort. 

4. En dan vervolgt Jak. met: Is iemand goedsmoeds? – zo iemand is welgemoed – dat is 

dus het tegenovergestelde van het voorgaande – er is een situatie van voorspoed die 



gepaard gaat met een opgewekte stemming - het antwoord is: Dat hij psalmzinge – 

iemand die vreugde beleeft, mag weten dat dit niet toevallig is – nee, daar mag hij Gods 

goede hand in zien – en daarom moet hij lofzingen – het persoonlijke danken van God 

voor al Zijn goedheid loopt uit op de lofzang.   

 

5. We komen bij vs. 14 – het is duidelijk een vervolg op 13 – in vs. 13 werden twee vragen 

gesteld, met het erbij horende antwoord --> Is iemand in lijden? Dat hij bidde – Is iemand 

goedsmoeds? Dat hij psalmzinge – en nu gaat vs. 14 verder met de derde vraag: Is 

iemand krank onder u? En het antwoord is: Dat hij bij zich roepe de ouderlingen der 

gemeente … - dus drie vragen en drie antwoorden in dezelfde sfeer, namelijk: richt 

je volledig op de Heere – als je leed draagt--> bidden, het niet zelf willen oplossen, of maar 

doormodderen, of je erbij neerleggen – als je dankbaar mag zijn voor de weldaden die je 

ontvangt --> loof de Heere ervoor, en klop niet heimelijk jezelf op de borst dat je dit zo mooi 

voor elkaar gekregen hebt – en als je ziek bent --> roep dan de ouderlingen die de Heere in 

de gemeente gegeven heeft, en laat hen voor je bidden. 

6. Wie is deze zieke? – hoe ziek is hij, ernstig ziek of al stervend? – de r.k. kerk baseert 

zich op deze tekst om het laatste oliesel te verdedigen – dat is het sacrament der 

stervenden – in het zicht van de dood krijgt de zieke de zalving toegediend om hem te 

verzekeren van de genade als hij voor God moet verschijnen – dat is hier duidelijk niet de 

bedoeling, want in vs. 15 wordt over ‘behouden’ en ‘oprichten’ gesproken en in vs. 16 

staat: ‘opdat hij gezond wordt’ – wat is de aard van zijn ziekte, lichamelijk of psychisch? 

– de kantt. spreekt over een lichamelijke ziekte – het Griekse woord wijst op zwak en 

krachteloos zijn – het lijkt duidelijk dat het hier vooral om lichamelijk ziek zijn gaat, al 

sluit dat het psychische lijden niet uit – een psychische ziekte kan ook tot fysieke uitputting 

leiden – een mens is nu eenmaal een eenheid – lichaam en geest werken op elkaar in. 

7. Als iemand ziek is, zegt Jak., moet hij de ouderlingen bij zich roepen – de zieke behoort 

tot de gemeente – en nu moet de gemeente ingeschakeld worden – hoe? – door de 

ouderlingen bij zich te laten komen – dat zijn de oudsten die de leiding hebben in de 

gemeente – let wel: de ouderlingen van de eigen gemeente, waarbij de zieke is 

aangesloten – zij zijn de officiële vertegenwoordigers van de plaatselijke gemeente – 

zij moeten niet het initiatief nemen, maar de zieke moet er zelf om vragen – het moet 

zijn verlangen zijn om Gods genade door middel van de oudsten te ervaren – dat mogen 

we nu toepassen op onze ouderlingen en de predikanten. 

8. Wat moeten de ouderlingen doen? – bidden! – het bidden staat centraal – er staat in 

onze St.V. ‘over’ hem bidden – d.w.z. over de zieke heen gebogen bidden – zo dragen ze de 



zieke aan God op – misschien met handoplegging, zoals daar ook in Mark. 16:18 sprake 

van is: daar wordt van de apostelen gezegd: ‘op kranken zullen zij de handen leggen, en zij 

zullen gezond worden’ – en dan volgt: ‘hem zalvende met olie in de Naam des Heeren’ – is 

deze olie een geneesmiddel, of heeft ze een symbolische betekenis? – olie werd wel als 

medicijn gebruikt ter bestrijding van spierpijn, huidaandoeningen, hoofdpijn en wonden – 

dus voor uitwendig gebruik – het ligt niet voor de hand dat het bij een heel ernstige 

ziekte een genezende werking had – we zullen dus aan een geestelijke betekenis moeten 

denken – het is ook niet een arts die de olie aanbrengt, maar het gebeurt door de 

ouderlingen – bovendien wordt het duidelijk dat niet de olie een genezende werking heeft, 

maar het gebed --> ‘het gebed des gelóófs zal de zieke behouden’ staat er in vs. 15 –– 

deze geestelijke betekenis kennen we uit het OT – denk aan de zalving van koningen, 

priesters en profeten – de Heere Jezus is de Christus, de Gezalfde – net als bij de eerste 

twee situaties (lijden --> bidden; goedsmoeds --> psalmzingen) is ook nu een geestelijke 

handreiking bedoeld.  

9. Het gaat erom dat de olie moet aangebracht worden ‘in de Naam des Heeren’ – dat 

betekent dat de handeling in opdracht van de Heere gebeurt en dat de Naam van de Heere 

over de zieke wordt uitgeroepen – ‘in de Naam des Heeren’ zalven wil zoveel zeggen 

als: laat de zalving gebeuren vanuit het verlangen of vanuit het besef dat Jezus Christus 

Zelf aanwezig wil zijn bij de zieke – laat in de ziekenkamer a.h.w. de geur van 

Christus mogen hangen – de hele handeling wijst heen naar het heil in Christus – gezalfd 

te worden door de Heilige Geest – de olie is het symbool van de Geest, de genade en de 

vreugde van Christus.  

 

10. Dat zien we in vs. 15, dat direct op vs. 14 aansluit – met ‘het gebed des geloofs’ in vs. 

15 grijpt Jak. terug op de voorbede van de ouderlingen in vs. 14 – dat ‘gebed des geloofs’ 

wil zeggen dat het een gelovig gebed is, het gebed van een gelovige – maar ook een 

gebed ‘in geloof’ --> de bidder gelooft dat de Heere hem zal verhoren – zo’n gebed wordt 

door God zeker verhoord – de Heere zal hem oprichten – het verband met vs. 14 maakt 

duidelijk dat de zieke van zijn ziekbed zal opstaan – de Heere zal de kracht geven om zijn 

ziekte geestelijk te boven te komen. 

11. Toch maken we het vaak mee dat er gelovig gebeden wordt in geloof, en dat iemand 

niet beter wordt – het is erg als er in zo’n situatie gezegd wordt, zoals in kringen van 

gebedsgenezingen weleens gebeurt, dat men te weinig geloof had en dat er daarom 

geen genezing volgde…– dat is heel onbarmhartig – toch zegt Jak. in hfst. 1:6 dat we in 

geloof moeten bidden en niet moeten twijfelen – waar gaat het nu om? – wel, dat het 



geloof zich volledig richt op God, zich volledig aan Hem toevertrouwt – gelovig 

bidden is álles in Zijn handen leggen, en niet ondertussen ook nog dingen in eigen hand 

willen houden – dat kan soms met vrezen en beven gaan – denk aan de vader van de 

maanzieke knaap: ‘Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp’ – gelovig bidden is je 

volkomen aan de Heere toevertrouwen vanuit de zekerheid dat Hij geeft wat je nodig 

hebt – misschien is dat geen lichamelijke genezing, maar vooral een geestelijke 

genezing dwars door de dood heen – een genezing van de ziel, een herstelde 

verhouding met God – maar hoe dan ook, deze bidder mag weten dat God 

betrouwbaar is – de verhoring van het gebed… – wat kan het moeilijk en teer liggen –  

God vervult niet al onze wensen, maar laat het een troost zijn dat Hij wel al Zijn 

beloften vervult – laat het een gebed mogen zijn naar Gods wil, naar wat Hij ons 

geboden heeft – dat betekent niet dat het ook naar Gods plan is – wat God in ons leven 

van plan is, weten wij niet vooruit – maar we weten wel wat Zijn geboden zijn, want die 

zijn ons geopenbaard in Zijn Woord – daarmee moet ons gebed in overeenstemming 

zijn – dan is er sprake van een gelovig gebed. 

12. Ten slotte is er in vs. 15 nog een belofte die vervuld gaat worden – zo hij gezondigd 

zal hebben, het zal hem vergeven worden – Jak. gaat er niet bij voorbaat vanuit dat er een 

oorzakelijk verband is tussen zonde en ziekte – hij zegt: ‘en zo hij zonden gedaan zal 

hebben…’ – er kan inderdaad een verband zijn tussen zonde en ziekte – denk aan de 

vermaning die Paulus aan de gemeente van Korinthe geeft – er zijn veel zieken – en dan 

durft Paulus te zeggen dat dit komt omdat men het Avondmaal op een onwaardige wijze 

viert – denk ook aan Herodes die door de wormen gegeten werd toen hij aan het snoeven 

was – denk aan de ziekte aids die zo’n veertig jaar geleden voor het eerst voorkwam als 

gevolg van een zondige levenspraktijk, een homoseksule praxis – zonde in ons leven zorgt 

ervoor dat we niet recht tegenover God kunnen staan – hier in vs. 15 wordt niet bedoeld 

dat de zieke een concrete zonde gedaan heeft waarvoor hij met een ernstige ziekte gestraft 

wordt – de zonde wordt hier aan de orde gesteld omdat ziekte of andere moeilijke 

levensomstandigheden een directe aanleiding vormen om onszelf te onderzoeken – 

en dan valt er veel schuld te belijden – door de zieke – maar ook door de ouderlingen 

– en ook door heel de gemeente waarvan de zieke deel mag uitmaken – als er zo oprecht 

schuldbelijdenis gedaan wordt tegenover God, mogen de ouderlingen hem toezeggen 

dat God zijn zonden wil vergeven – denk aan de tollenaar in de tempel – hij erkende dat 

hij dé zondaar was, en juist dan spreekt de Heere Jezus dat hij een gerechtvaardigde is, 

al kon hij het er zelf niet voor houden. 

 



13. Zo komt als vanzelf vs. 16-18 aan de orde – wat is het groot als men elkaar de zonden 

en misdaden mag belijden en voor elkaar mag bidden – eerst moeten de zonden benoemd 

worden – ze moeten die elkaar belijden – en dan mag schuldbelijdenis binnen de gemeente 

ook leiden tot voorbede voor elkaar – dat moet een gebed in geloof zijn – het gebed van 

een rechtvaardige – dat is een mens die eerlijk en oprecht voor God wandelt – een 

mens die leeft uit de vergeving van zijn zonden – een huichelachtig leven kan niet 

samengaan met het gebed van een rechtvaardige – dat is een krachtig en vurig gebed in de 

Naam van de Heere – dan wordt God erbij geroepen, dan mogen we wonderen 

verwachten – Elia wordt als voorbeeld aangehaald – hij was ook maar een mens, dat bleek 

wel ná de geschiedenis op de Karmel – maar zijn gebed om regen was krachtig – het volk 

had zojuist beleden dat alleen de Heere God is, en niet de baäl – nu kan hij bidden in de 

Naam des Heeren – dat gebed moet God a.h.w. wel verhoren – zo wordt het Koninkrijk 

der hemelen ingenomen door gebed.  

 

14. We gaan afsluiten met de vss. 19 en 20 

Het lijkt een nieuw onderwerp – maar er is verband – het kan gebeuren dat iemand van de 

waarheid afdwaalt – een dwaalweg – ook in de gemeente – verlaten, vaarwel zeggen – 

het gaat langzaam, maar toch: de waarheid wordt ingeruild voor een dwaling – eerst 

een keer per zondag naar de kerk – dan één keer per veertien dagen – een keer in de 

maand – en ten slotte nooit meer – afgedwaald van de waarheid – zo iemand 

opzoeken en in liefde aanspreken – als deze persoon dan gehoor geeft, noemt Jak. dat 

zelfs ‘iemand bekeren’ – de kantt. zegt hiervan:  

‘namelijk door onderrichtingen in de gezonde leer, en ernstige vermaningen tot 

boetvaardigheid, welke middelen zijn waardoor God de mensen bekeert. Dezen middelen 

wordt toegeschreven hetgeen Gods eigen werk is, omdat Hij daardoor krachtiglijk werkt’  

als hij zich dan bekeert, is er blijdschap – dan wordt de zonde vergeven – er is een ziel 

gered van de dood, de eeuwige dood – dan worden de zonden ook vergeten – de laatste 

kantt. vat vs. 20 prachtig samen:  

‘Dat is, zal het daartoe brengen, dat God de zonden des afgedwaalden bedekken en hem niet 

toerekenen zal; en ook dat zijn zonden bij de mensen voor vergeten en vergeven zullen 

gehouden worden.’ 

15. Er zijn vragen blijven liggen, zoals: mag de ziekenzalving ook nu nog 

plaatsvinden? – of bleef dat beperkt tot de apostolische tijd in de Vroege Kerk, omdat 

toen de gemeenten nog gefundeerd moesten worden? – de kantt. laten hier geen twijfel 

over bestaan – zij zeggen over de ziekenzalving in vs. 14: 



Namelijk naar het voorbeeld der discipelen, die van Christus ontvangen hebbende de gave 

van wonderbare gezondmaking, daartoe olie gebruikten, Mark. 6:13. Niet dat in de olie enige 

verborgen kracht was om de ziekten te genezen, maar zij gebruikten dezelve als een 

extraordinair teken, waaruit bekend werd dat door hun dienst zulk een wonder van God 

geschiedde tot bevestiging van hun leer; gelijk men ziet dat Christus en de apostelen, in het 

genezen van de ziekten, nu speeksel, slijk, aanrakingen, oplegging der handen, dan hun 

schaduwen, gordels en zweetdoeken daartoe gebruikten. Welke gave van wonderbare 

gezondmaking, alzo zij nu vele honderden jaren opgehouden heeft, als niet meer nodig zijnde, 

overmits (= omdat) de evangelische leer genoegzaamlijk met wonderen is bevestigd, zo wordt 

tevergeefs en spottende dit uiterlijk teken nog heden ten dage als een sacrament gebruikt, en 

nog meer wordt het bijgelovig misbruikt, als men meent dat zulke zalving kracht heeft om de 

zonden weg te nemen en dat het tot zaligheid der zielen dienstig is. 

Hier wordt de lijn van Calvijn gevolgd, die ongeveer hetzelfde stelde – dit was nodig in de 

Vroege Kerk tot bevestiging van de leer, maar nu niet meer – hij was vuurbang voor 

de rooms-katholieke praktijk van het heilig oliesel – dus hij wees het definitief af – 

wij zijn hier niet samen om dit probleem op te lossen – wel moet geconstateerd worden dat 

er ook in gereformeerde kringen nu weer aandacht komt voor deze handelingen waarover 

Jakobus zo onbekommerd schrijft – ik denk aan de publicaties van dr. Mart Jan Paul. 

 
16. Ten slotte: we zijn aan de hand van het boekje van br. Van Groningen gekomen aan het 

einde van het boek Jakobus – tien maal samengekomen rond deze korte brief vol 

inhoud – laten we in ieder geval de kern van Jakobus’ boodschap onthouden: broeders 

(en zusters), wees niet alleen hoorders des Woords, maar daders (Jak. 1:22)! 

 

Zingen: Ps. 32:1 


