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Skrifgedeelte: Jakobus 5:7-20 (OAV) 
Fokusgedeelte: Jakobus 5:16, 19-20 (OAV) 

 
Het jý al vir ’n ander gaan bid? 

 
Jakobus, een van Jesus se vier broers, het eers ná Jesus se opstanding tot geloof gekom 
(1 Kor. 15:7). Volgens Handelinge 1:14 sit Jakobus en sy broers in die kring van die 
wagtende gemeente. Hy word as ’n apostel beskou (Gal. 1:19) en saam met Johannes en 
Petrus tot die pilare van die gemeente in Jerusalem gereken (Gal. 2:9). Hy was die 
voorganger daar (Hand. 12:17; 21:18). 
 
Die Jakobusbrief leer dat geloof jou in verhouding met God én mens bring. In jou 
geloofsuitlewing moet jy by die verlossing wat deur Christus verwerf is, bly. Daaraan moet 
jy vashou. Maar jy moet dit óók in jou verhouding met mekaar uitleef. Daarom sê hy in 
2:14: “Wat baat dit as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié 
geloof kan hom tog nie red nie?” Jy kan nie vir ’n naakte en honger mens sê: Gaan heen 
in vrede, word warm en versadig nie. Geloof is ’n praktiese leefwyse wat ook tot mekaar 
gerig is. 
 
Hierdie “mekaar”-verhouding kan ’n verkeerde uitgangspunt hê wanneer dit in jou welluste, 
naywer, jaloersheid en hoogmoed tot jouself gerig is (vgl. 4:1-10). Ook in jou kwaadspreek 
van mekaar (4:11); in jou kla en sugte teen mekaar (5:9); en in jou sweer by die hemel 
(5:12). Die regte uitgangspunt in die “mekaar”-verhouding is geduld en verdraagsaamheid 
(5:7, 11). En dan veral in die saambid en psalmsing (5:13). 
 
Beoefen die geloof uit deur vir mekaar te gaan bid! Gebed is ’n gesprek met God. 
Wanneer jy vir iemand bid, tree jy as ’n voorganger vir daardie persoon op. Jy plaas jou in 
sy skoene en vertel in nederigheid voor God wat die omstandigheid, misdaad of ergernis 
is. “Die gebed van ’n regverdige het groot krag” (5:16). Vergelyk maar Elia se gebede ten 
opsigte van die reën. Jou gebed kan ook iemand tot redding laat kom (5:20). Jou gebed 
kan iemand se weerstand teen God breek en hom aan God laat oorgee. 
 
Dra mekaar in die gebed aan die Here op! Ondersteun mekaar in die gebed! Het jý al vir ’n 
ander gaan bid? 
 
Sing: Psalm 37:2, 24, 25 (1936) 
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