
1. Jakobus 1:1-18 

 

VERWELKOMING: 5 MIN 

 

YSBREKER: 20 MIN 

 In watter lande in die wêreld was jy al gewees? Watter land staan vir jou uit? 

 Watter vak (op skool / universiteit / ander plek) was vir jou die moeilikste wat jy gehad het? 

 

AANBIDDING: 5 MIN 

Gee 2 minute stilte waar elkeen Psalm 139 self lees en daaroor dink. Praat dan met mekaar oor wat dit 

vir julle beteken: 

Here, U sien dwarsdeur my, U ken my. 2 Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes 

nog voordat hulle by my opkom. 3 Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met al my paaie goed 

bekend. 4 Daar is nog nie ’n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. 5 U omsluit 

my van alle kante, U neem my in besit. 6 Dié wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip. 
7 Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te 

ontkom? 8 Klim ek op na die hemel, is U daar, gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. 9 Vlieg ek na 

die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, 10 ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. 
11 Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander, 12 

maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed 

soos lig. 13 U het my gevorm, my aanmekaargeweef in die skoot van my moeder. 14 Ek wil U loof, 

want U het my op ’n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. 

Dit weet ek seker: 15 geen been van my was vir U verborge toe ek gevorm is waar niemand dit kon 

sien nie, toe ek aanmekaargeweef is diep in die moederskoot. 16 U het my al gesien toe ek nog 

ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe nog voordat ek gebore is. 
17 Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal! 18 As ek hulle sou wou 

opnoem-hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te 

doen hê. 19 As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God! Gaan weg van my af, julle 

moordenaars! 20 Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. 21 Moet ek u 

haters dan nie haat nie, Here, moet ek nie ’n weersin hê in mense wat teen U in opstand is nie? 22 Ek 

haat hulle met ’n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. 23 Deurgrond my, o God, deurgrond my 

hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. 24 Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my 

op die beproefde pad! 

 

 

BYBELSTUDIE: 35 MIN 

Laat elkeen gou die agtergrond tot Jakobus deurlees: 

DOEL:  

Om die gelowiges tot volharding onder beproewing en tot die praktiese uitlewing van hulle geloof aan te moedig. 

 

SKRYWER:  

Waarskynlik die Jakobus wat Jesus se broer was, en wat later in die gemeente in Jerusalem gedien het. 

 

GEADRESSEERDES:  

Eerste geslag Christene (waarskynlik meestal Joodse Christene) wat oral verspreid geraak het en buite Palestina gemeentes gevorm het. 



 

ONTSTAANSTYD:  

Óf kort voor Jakobus se dood in 62 nC, óf in ongeveer 49 nC, voor die apostelvergadering in Jerusalem 

 

PLASING:  

Baie gelowiges moes uit Jerusalem vlug, en het hulle op verkeie plekke in die buiteland gaan vestig. Jakobus bemoedig hulle om onder 

beproewing te volhard, en om hulle geloof prakties uit te leef. 

 

KERNVERSE:  

“Julle moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want, soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit 

julle in staat om te volhard” (1:2–3). “’n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood” (2:26). 

 

VERDERE OPMERKINGS:  

Die brief is in ’n styl geskryf wat baie Griekse filosowe destyds gebruik het, naamlik in ’n dialoogvorm tussen die afsender en ’n denkbeeldige 

persoon. Die brief maak dus gebruik van ’n vraag en antwoord-metode, soos wat Paulus ook dikwels gedoen het. 

Wil Vosloo, Fika J van Rensburg, et.al., Die Bybel in Praktyk, (Vereeniging: Christelike Uitgewersmaatskappy) 1993. 

 

Lees nou Jakobus 1:1-18. Laat elkeen in die groep een vers hardop lees. 

 Laat elkeen sê wat hom/haar in hierdie gedeelte getref het. 

 In vers 2 skryf Johannes dat mens BAIE BLY moet wees as beproewings oor jou kom. Watter 

beproewings dink julle het die mense aan wie Jakobus skryf ondergaan? Watter beproewings 

ondergaan gelowiges vandag? 

 Hoe kan mens bly wees in beproewings? 

 Hoe toets beproewings ’n mens se geloof? 

 Hoe kan mens sorg dat jy bestendig bly (vers 6-8)? 

 Hoe kan mens bly wees as jy arm is? En as jy ryk is? 

 Wat is die grootste versoeking wat jy nog moes hanteer? Wat maak dat jy voor sommige versoekings 

swig? En staande bly in ander? 

 Jakobus verduidelik dat die pad gewoonlik is:  versoeking  eie begeerte  sonde  dood  (vers 

14-15). Stem julle saam? Wat help dit om dit te weet? 

 

GETUIG: 5 MIN 

Die Here roep ons almal om getuies vir Hom te wees. Wat, dink julle, verhinder mense om getuies te 

wees? 

 

DIENSWERK: 5 MIN 

Elke kleingroep is uniek, met unieke mense, unieke gawes, unieke geleenthede. Elke kleingroep het 

daarom die verantwoordelikheid om te dien: 

 Mekaar 

 Die gemeente 



 Die wêreld  

 

Wat kan julle doen om mekaar te dien? Watter gawes het julle (tyd, middele, kennis)? Watter nood of 

behoeftes is daar in julle kleingroep? Watter geleenthede het julle om mekaar te dien? 

 

GEBEDSRIGLYN: 10 MIN 

Gebed bevat gewoonlik 5 elemente: 

1. Lofprysing – om God te loof vir wie Hy is 

2. Danksegging – om dankie te sê vir wat God doen 

3. Skuldbelydenis – om jou skuld te bely, al is dit reeds vergewe 

4. Voorbidding – bid vir ander mense 

5. Smeking – om jou begeertes aan God bekend te maak 

 

Watter een van hierdie is vir julle die maklikste? En die moeilikste? Hoekom? 

 

Vra een persoon om julle nou in gebed voor te gaan. 

 

ADMINISTRASIE: 5 MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


