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De broer van de Heere  
Jakobus is – zoals gezegd – een belangrijk man in de kerk. Paulus vertelt dat deze Jakobus de 

broer van Jezus is. Het maakt wel verschil of iemand anders dit van je zegt of dat je dit zelf 

zegt. En dan nog iets. Paulus rekent deze Jakobus ook tot de twaalf apostelen. Galaten 1:19 En 

ik heb niemand anders van de apostelen gezien; alleen Jakobus, de broer van de Heere. Dus 

een van Jezus’ broers zat bij de twaalf discipelen? Blijkbaar wel. Nog al logisch zul je zeggen, 

dat Jakobus bij Jezus was samen met zijn moeder. Klopt, de apostelen werden gekozen uit de 

groep leerlingen die vanaf het begin met Jezus optrokken en alles hadden gehoord en gezien. 

Joses – de andere broer van Jezus – zat er ook bij maar deze werd niet door de Heere 

uitgekozen tot apostel. Lastig misschien. Maar je hebt toch ook ‘Jakobus, de broer van 

Johannes’? Komen er dan twee Jakobussen voor in het rijtje van de twaalf leerlingen? 

Inderdaad. Mattheus 10:2-4. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon 

die Petrus genoemd werd, en Andreas, zijn broer; Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, 

zijn broer; Filippus en Bartholomeüs; Thomas en Mattheüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van 

Alfeüs, en Lebbeüs, die ook Thaddeüs genoemd werd; Simon Kananites en Judas Iskariot, die 

Hem ook verraden heeft. 

 

Jakobus, de zoon van Alfeüs  

Die ene Jakobus is de broer van Johannes en de ander wordt Jakobus ‘de zoon van Alfeüs’ 

genoemd. Dat is dan wel weer apart. Je zou bij de broer van Jezus verwachten ‘de zoon van 

Jozef’. Maar er staat Alfeüs. Is Maria soms jong weduwe geworden? Is Maria voor de tweede 

keer getrouwd? Of is Alfeüs de achternaam van Jozef? Dat vertelt de geschiedenis niet. Hoe 

dan ook, Jakobus de broer van Jezus en een zoon van Maria is een van de twaalf apostelen. 

Apostelen zijn belangrijk voor de kerk en de verbreiding van het Evangelie. In het Nieuwe 

Testament kun je lezen dat Jezus Zijn kerk bouwt op het fundament dat de apostelen en 

profeten hebben gelegd. Efeziërs 2:20  
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Behoefte aan erkenning 

Daarom wilde Paulus natuurlijk zo graag het vertrouwen van de apostelen winnen. Galaten 

2:1,2 Die Jakobus was een heel belangrijke schakel. Hij was NB ‘het hoofd van de kerk in 

Jeruzalem.’ De apostelen moesten Paulus als het ware erkennen als ‘dertiende apostel.’ 1 

Korintiërs 15:8-11 Die erkenning had Paulus nodig wilde hij namens de kerken de wereld in 

gaan met het Evangelie. Paulus kreeg waarop hij hoopte. (Kefas is de Aramese naam voor  

Petrus) Galaten 2:9 En toen Jakobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, 

de mij gegeven genade erkenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, 

opdat wíj naar de heidenen en zíj naar de besnedenen zouden gaan. Erkenning van je 

zienswijze door andere christenen; herkent u dat? Dat is altijd wel een beetje spannend. De 

aansluiting tussen je eigen overtuigingen en de mening van anderen. Het is mooi als je 

erkenning van de groep krijgt. Aan de andere kant is dat een kwestie van het Woord. De Bijbel 

is het Woord van God. In de Bijbel kun je opzoeken wat God van iets vindt.  

 

Verschil van inzicht 

Maar hoe kan het dat er soms zoveel verschil van mening is? Ja, dat is een pijnlijke vraag. 

Verschil van mening is er altijd geweest, maar de eenheid van gevoelen en geloven had lange 

tijd de overhand in de kerk. We waren het niet altijd eens, maar we voelden ons wel één met 

elkaar. Soms lijkt dat te veranderen. Hoe kun je zo verschillend denken op grond van eenzelfde 

Bijbel? Wie moet je geloven? Wie kun je vertrouwen? Ben je nu helemaal afhankelijk van wat 

anderen vinden? Nee, maar het is wel fijn als er meer zijn dan u, die een bepaalde mening zijn 

toegedaan. Maar gelukkig is de Heilige Geest er ook nog. U mag er van overtuigd zijn dat als u 

God eerlijk zoekt de Heilige Geest u in uw hart zal overtuigen van wat waar is en wat goed is 

en wat wijs is. 1 Johannes 2:26,27 En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, 

blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u 

onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals 

ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. De kerk heeft herders en leraren en dat is 

maar wat fijn. We hoeven niet alles zelf uit te zoeken. Maar, zegt Jezus ‘de schapen kennen 

Mijn stem’. Johannes 10:4,14 Dat is ook van grote waarde. De innerlijke, door de Geest 

geschonken persoonlijk overtuiging dat iets waar is.  

 
 

 


