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Een joodse christen  
Paulus heeft nogal wat met hem te stellen gehad, met Jakobus de zoon van Maria, de broer 

van Jezus. Galaten 2:12 Jakobus had een hang naar het vasthouden aan de Joodse traditie: 

sabbat, besnijdenis enz. Dat merk je als mensen uit de groep van Jakobus in Antiochië komen. 

Ze zijn nog niet binnen of Petrus en Barnabas gaan van tafel. (Paulus noemt Petrus (rots) met 

zijn Aramese naam Kefas) Galaten 2:11-13 Maar toen Petrus naar Antiochië gekomen was, 

ging ik openlijk tegen hem in, omdat hij te veroordelen was. Want voordat er enkelen uit de 

kring van Jakobus gekomen waren, at hij samen met de heidenen; maar toen zij kwamen, trok 

hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor hen die van de besnijdenis waren. En ook de 

andere Joden huichelden met hem mee, zodat zelfs Barnabas zich door hun huichelarij liet 

meeslepen. Wat gebeurt hier? Petrus en Barnabas – christen-Joden – zaten te eten met de 

heiden-christenen. Dat voelde blijkbaar niet goed. Als Jood at je niet met een heiden aan een 

tafel. Maar als christen? Paulus die daar ook bij is, wijst Petrus terecht. Paulus zegt dat het niet 

uitmaakt of je nu Jood bent of heiden. Je moet het allemaal van Gods genade in Christus 

hebben. Dan zijn de verschillen toch opgeheven? Galaten 2:14-21 Laten we het zo zeggen. 

Jakobus is uit het goede hout gesneden, maar de boom staat wel heel diep geworteld in het 

Joodse land.  

 

Christenen uit Joden en heidenen bij elkaar houden 

Je kunt ook zeggen dat Jakobus zijn best deed Joodse christenen en christenen uit de heidenen 

bij elkaar te houden. Hij wilde de band naar de Joodse gemeenschap goed houden. Op de 

synode, die in Jeruzalem werd gehouden koos Jakobus vrijmoedig voor de lijn van Paulus al 

moesten ze – en daar heb je hem weer – wel flink rekening houden met de Joodse 

gemeenschap. Ze schreven aan de heiden-gemeenten een brief met de volgende boodschap. 

Handelingen 15:28,29 Want het heeft de Heilige Geest en ons goedgedacht u verder geen last 
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op te leggen dan deze noodzakelijke dingen: dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, 

van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. 

Vaarwel. Het kleine Bijbelboekje ‘Jakobus’ moet volgens de geleerden van de hand zijn van 

deze broer van Jezus. Ook in dit boekje met zijn nadruk op ‘de werken’ proef je mogelijk een 

tegenwicht tegen Paulus die de nadruk legt op ‘het geloof’. Die twee sluiten elkaar overigens 

niet uit maar in.  

 

Brief van stro 

Laten we maar eerlijk toegeven: Het is soms wel puzzelen om het goede evenwicht te vinden 

tussen Wet en Evangelie. Alleen het geloof en de Heilige Geest kan een goede invulling geven. 

Luther heeft de Jakobusbrief een ‘brief van stro’ genoemd. Hij moest daarbij misschien denken 

aan de manier waarop mensen hun kerk opbouwen. Dat kan heel verschillend gebeuren als 

het fundament maar hetzelfde is: de Heere Jezus Christus. Daar komt nog iets bij. De 

architecten van de christelijke gemeente moeten zich realiseren dat ze verantwoording 

moeten afleggen voor hun manier van bouwen. Volgens Paulus bouwt de één met goud terwijl 

de ander inderdaad met stro aan het werk is. Duidelijk is dat de houdbaarheid van zo’n manier 

van bouwen erg verschilt. 1 Korintiërs 3:12,13 Of nu iemand op dit fundament bouwt met 

goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het 

namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur 

beproeven. Omdat Gods oordeel met vuur komt zal er van het stro weinig overblijven. Luther 

dacht dat de Jakobusbrief dat lot beschoren zou zijn. Ik weet niet of dit helemaal zo is.  

 

Niet aanvallend, maar aanvullend 

Iedereen die de Bijbel goed kent zal een verschil zien tussen Paulus’ aanpak en die van 

Jakobus. Maar die verschillen zijn er ook tussen de drie Evangeliën. We moeten geen kritiek 

hebben op de Bijbel maar er naar luisteren alsof de Heere Zelf tot ons spreekt. Het is Gods 

Woord. Het is niet goed om de ene tekst weg te strepen tegen de ander. Je moet zo’n 

Jakobusbrief niet zien als aanvallend, maar aanvullend. Daar komt nog iets bij. Er is een tijd 

geweest dat de Joodse gemeenschap het volk van God vormde. Dat is sinds Christus ingrijpend 

veranderd. Gelovigen uit alle volken en talen worden dankzij het verlossingswerk van de Heere 

Jezus Christus bij het volk van God ingelijfd. De Bijbel gebruikt het beeld van ‘enten’. Wij zijn 

geënt op de boom van Israël. Aan het eind van de tijd zal het segment Joodse-christenen weer 

sterk toenemen en de christenen uit de volken afnemen. Romeinen 11:25 Wie weet heeft God 

om die reden een sterke band met de Joodse gemeenschap bewaard in het Nieuwe 

Testament.  

 
 

 


