
25 juli 2021

Afhankelijk van God

Jakobus 4:13-17 en 5:12

25 juli 2021 | copyright VHM 29



Thema: Rekening houden met God

Doel
De kinderen leren dat je God betrekt bij heel je leven. Je bent van Hem afhankelijk en Hij wil dat je rekening houdt met 
Hem.

Toelichting
Jakobus geeft twee voorbeelden hoe God een rol speelt in ons dagelijks leven. Het eerste is de rol die God speelt bij het 
maken van plannen. We moeten niet doen alsof wij alles zelf kunnen bepalen en de toekomst kunnen bepalen. Je gezond-
heid en allerlei andere dingen kun je niet kopen of regelen, die zijn een geschenk van God. Daarom is het goed om bij 
belangrijke beslissingen en plannen God te betrekken en dat ook te zeggen: als God het zo wil.
Jakobus zegt ook dat we alleen bij erg belangrijke beloftes moeten zweren. Zweren is zeggen: God die alles weet en ziet 
is getuige van wat ik nu zeg. Dus in een rechtbank als getuige of als je belooft wat je in je werk hoort en ziet geheim te 
houden. Maar niet als je belooft boodschappen voor je moeder te doen of je huiswerk te maken. Als dat belooft, doe je dat 
gewoon. Zonder dat je Gods naam daarbij gebruikt.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Als God het goed vindt
Richtlijnen: Bij de jongste kinderen richten we ons op Jakobus 4, de afhankelijkheid van Gods goedheid.
Vertel een inleidend verhaaltje over twee klasgenootjes die na schooltijd met elkaar willen spelen. ‘Als mama het goed 
vindt’. Meestal vindt zij het wel goed, maar er kan iets zijn dat belangrijker is dan spelen. Naar de kapper of de dokter. 
Mama weet dat precies en daarom vraag je voor het spelen of het kan.
Jakobus leert ons in de Bijbel, dat wij aan God moeten vragen of hij het goed vindt wat wij graag willen doen. Leg de kinde-
ren uit dat God ons gelukkig wil maken en dat Hij daarom soms nee zegt tegen wat wij van plan zijn. Omdat het niet goed is 
of iets anders belangrijker is voor ons. 
 
Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Als God het wil
Richtlijnen: Vertel een inleidend verhaaltje over een jongen die plannen voor de vakantie maakt. Hij wil met zijn vriendje 
in de tuin in de oude tent slapen. Zijn vader zegt: het is goed, als het door kan gaan. Waardoor zou het niet door kunnen 
gaan? Als het onweert of als de tent kapot is of als een van de vrienden ziek wordt.
Jakobus leert ons in zijn brief dat we best plannen mogen maken, maar niet kunnen zeggen: zo gaat het gebeuren. Je kunt 
ziek worden, het weer kan slecht zijn of er kan iets anders misgaan. Je gezondheid en het weer zijn cadeaus van God. 
Vergeet niet dat Hij jouw leven stuurt en bepaalt. Belangrijke dingen (zoals een huwelijk, een belangrijke vergadering of 
een feest) kunnen onverwacht niet doorgaan. Dat is in Gods hand. Daarom mag je dan best zeggen of op de uitnodiging 
schrijven: als God het wil.  
 
Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Deo Volente
Richtlijnen: Vraag aan de jongeren of zij God betrekken bij hun plannen? Denken ze erbij na dat ze niet alles zelf in de hand 
hebben, maar afhankelijk zijn. Gezondheid, het weer, je verstand, vrede in de wereld: allemaal dingen die jij niet in de hand 
hebt. Je kunt ze niet kopen of organiseren. 
Daarom is het overmoedig te zeggen: morgen ga ik dat doen en volgend jaar dat. Je wilt het graag, maar lukt het ook. Weet 
jij zeker dat je morgen niet ziek bent of geen ernstig ongeluk krijgt? Betrek daarom God bij belangrijke plannen en durf te 
zeggen dat God moet geven dat ze mogelijk worden.
Op trouwkaarten of uitnodigingen voor belangrijke gebeurtenissen schrijven christenen vaak bij de datum: D.V. 
Dat betekent: Deo volente; in het Nederlands: als de Heer het wil. Die gewoonte komt uit dit bijbelgedeelte.
Jakobus schrijft even later: haal Gods naam niet overal bij. Bij belangrijke beloftes (zie toelichting) kun je een eed zweren, 
maar bij de gewone dingen beloof je iets en doet het dan gewoon. Gods naam is te belangrijk om zomaar (als stopwoordje) 
te gebruiken. Dus niet zeggen: ik zweer dat ik om zes uur thuis ben.
 
Extra bijbelgedeelte: Matteüs 24: 36 en 43-44 
(Iets dat God ook bepaalt is wanneer Jezus terugkomt op aarde. Jezus moeten we verwachten, want Hij komt onverwacht, 
als een dief in de nacht.)
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Achtergrondinformatie

D.V. (Deo Volente = zo God het wil) of zoals ook vaak gezegd wordt: Zo de Here wil.
Vroeger werd deze uitdrukking ‘D.V’ eigenlijk altijd gebruikt bij huwelijksaankondigingen van christelijke jongeren. Deze 
uitdrukking stond dan altijd op de trouwkaart. Het gebeurt, zo vind ik, gelukkig nog vaak. Ook bij aankondigingen van 
vergaderingen en andere feestjes staat/ stond die uitdrukking D.V. er vaak bij.
Deze uitdrukking komt uit het Bijbelgedeelte van Jakobus 4:13–17, met name dan vers 15.
Deze uitdrukking wordt ook wel de Jakobusvoorwaarde genoemd.

Bij het Bijbelgedeelte
In dit Bijbelgedeelte gaat over rijke handelaars, die er nogal een zelfverzekerde houding op na houden. Ze zullen dit of 
zullen dat. Vandaag gaan we hierheen en morgen daarheen. We blijven daar dan een jaar om handel te drijven en geld te 
verdienen. In die tijd was het gebruikelijk dat handelaars wel een jaar van huis konden zijn. Dat was geen bijzonderheid.
Jakobus spreekt die handelaars, die christen zijn, erop aan dat ze zo niet mogen spreken, want ze weten niet hoe hun 
leven er morgen of overmorgen, laat staan over een jaar uitziet.
Jakobus zegt hier: Jullie, christen-zakenlieden, zijn te vergelijken met damp, die heel even verschijnt en dan weer verdwijnt.
Jullie, als christenen, horen dus anders te spreken: Als de Here het wil en wij leven, zullen we dit of dat doen. 
Tegenover de grootspraak van deze rijke handelaars past een nederige houding, waarin de afhankelijkheid van de Here 
God naar voren komt.
Dit betekent niet dat er geen plannen gemaakt mogen worden. Zeer zeker wel, maar daarbij moeten ze goed beseffen, dat 
zij, als mensen het niet voor het zeggen hebben, maar dat het altijd de Here is, die ons leven bepaalt.
Wat hier gezegd wordt tegen deze rijke handelaars uit die tijd, kan en mag tegen iedereen gezegd worden in die tijd, maar 
ook in onze tijd. Juist ook in onze tijd.

Op het moment dat ik dit schrijf, is het coronatijd. In deze tijd komt heel sterk naar voren dat wij in alles afhankelijk zijn van 
de Here. Als wij iets plannen voor morgen, kan het zomaar ineens weer anders moeten vanwege dat coronavirus, dat nu in 
deze tijd weer voor veel besmettingen zorgt. Hierdoor worden er steeds andere maatregelen door de regering  
getroffen om de verspreiding van dat coronavirus een halt toe te roepen. Hierdoor zien we heel goed, als we het willen 
zien, hoe afhankelijk we zijn van de Here.

De uitdrukking ‘zo de Here wil’ is dus een uitdrukking, die geldt voor iedereen, die toentertijd leefde en ook vandaag de 
dag. Trouwens het gold ook al voor mensen, die leefden in de tijd van Jezus en ook voor de mensen uit het Oude Testa-
ment. Je kunt hierbij denken aan de gelijkenis van de Here Jezus, die Hij vertelde over de rijke dwaas in Lucas 12 :13–21. 
Wat het Oude Testament betreft, mag je denken aan Spreuken 19: 21: Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitge-
voerd is het plan van de Heer.
Het is van wezenlijk belang dat we bij al onze plannen maken niet alleen met onze mond, maar ook met ons hart ‘ja’ tegen 
God zeggen. Het is immers God, die in zijn grote liefde in Jezus mens werd. Daardoor is er sprake van vergeving van zon-
den en een eeuwig leven voor iedereen die in Hem gelooft. Zo ligt het in Gods plan. Zo zal het volgens zijn wil uitgevoerd 
worden. Daar mogen we zeker van zijn.

Enkele opmerkingen met betrekking tot de verzen
4:16 In dit vers komt de grootspraak van de zakenlui naar voren. Zij roemen, zij bluffen.
 Letterlijk staat er: hun grootsprekerijen. Er is sprake van een arrogante houding.
 Het roemen van deze zakenlieden is verkeerd (slecht), omdat het met Gods wil geen rekening houdt. Er komt daar 

een pretentie naar voren het zonder God wel te kunnen doen.
4:17 De handelaars blijken zoveel kennis van God te hebben, dat ze weten hoe het hoort, maar ze doen er niet naar 

en daarom staan ze schuldig tegenover God. Hier wordt eigenlijk gesproken over ‘goed doen.’ Dat ‘goed doen’ is 
ongetwijfeld bedoeld als het zich onderwerpen aan de leiding van God in je leven.

5:12 Jakobus roept zijn lezers toen en ook ons vandaag op tot de eenvoud van de waarheid. Met de mond moet je niet 
anders spreken dan met je hart. Waar hart en mond niet met elkaar overeenstemmen, daar valt de mens onder 
het oordeel.

 Er wordt hier niet gesproken over de eed, die van overheidswege gevraagd kan worden. Zo kan er sprake zijn van 
een noodzakelijke eed voor de rechtbank.

 In alle andere gevallen: waar mensen in eenvoud met elkaar omgaan en hun woorden oprecht zijn, is zweren niet 
nodig.  
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Vragen
•	 Houden	jullie	bij	het	maken	van	jullie	plannen	er	altijd	rekening	mee	dat	de	Heer	eigenlijk	bepaalt	of	onze	plannen	door	

kunnen gaan?
•	 Praat	eens	door	over	het	plan	van	de	Heer	met	onze	wereld	en	met	ons?
•	 Heeft	de	Coronatijd	ook	jou	erbij	stilgezet	dat	we	bij	alles	afhankelijk	zijn	van	God?	Wat	zou	de	Heer	willen	zeggen	met	

die	Coronatijd	of	wil	Hij	er	helemaal	niks	mee	zeggen?	

Auteur: DR

Liederen

Psalm	1
Lied 841     (=Gezang 252 LvdK)
Lied 836     (=Gezang 463 LvdK)
Ja is ja, nee is nee    Op Toonhoogte 529
‘k	Leg	mijn	leven	in	uw	handen		 	 ‘Spoorzoeken’	Chr.	Kinderboekenweek
Niet	zonder	Hem			 	 	 ‘Hé,	tel	je	mee?’		Chr.	Kinderboekenweek
‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven  Hemelhoog 299
Prijs	Hem		 	 	 	 Opwekking	voor	kinderen	193
Uw Woord is een lamp voor mijn voet  Hemelhoog 494
Leren van de Here Jezus    Opwekking voor kinderen 196

Auteur: PZ
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Als God het goed vindt

Inleiding
Stel je eens voor: je komt uit school. En je wil heel graag 
met je spelen met je beste vriendje of vriendinnetje. Je 
rent naar je mama of papa toe en vraagt: mama, papa, 
mag ik vandaag spelen?
Maar mama zegt: ‘nee lieverd, dat kan vandaag niet.’ Dat 
is jammer! Bijna altijd als je het vraagt, mag het. Maar 
vandaag niet. Je vraagt waarom het niet mag. ‘Je moet 
naar zwemles, schat!’. Oh, balen! 
Maar weet je. Mama of papa brengt je niet zomaar naar 
zwemles. Je gaat naar zwemles omdat het belangrijk is 
om te leren zwemmen. Jouw mama of papa willen graag 
dat je goed leert zwemmen. Zodat je niet verdrinkt. 
Jouw plan kan niet doorgaan. Maar jouw ouders zorgen 
wel heel goed voor je. 

Bijbelverhaal
Heb je wel eens iemand Deo Volente horen zeggen? Deo 
Volente betekent: als God het wil. Als God het goed vindt
God bepaalt altijd wat er gebeurt. Wij, als mensen, kun-
nen plannen maken. 
Bijvoorbeeld dat we volgende maand op vakantie gaan. 
Of morgen naar oma op bezoek gaan. 
Maar God bepaalt altijd of deze plannen ook doorgaan. 
Wij weten nooit of we morgen nog gezond genoeg zijn 
om naar oma te gaan. Wij weten ook niet of we volgende 
maand wel echt op vakantie gaan. 
Het is goed om plannen te maken. Maar God bepaalt. Wij 
kunnen niet in de toekomst zien wat er gebeurt. 
God wel!

Dit staat in de Bijbel. In een brief die Jakobus heeft 
geschreven. Al heel lang geleden. In deze brief staat ook 
dat we altijd eerlijk moeten zijn. Als we zeggen dat we 
vanmiddag onze kamer gaan opruimen, dan moeten we 
dat ook doen. 

Vragen
•	 Doe	jij	altijd	wat	je	belooft?
•	 Ben	jij	altijd	eerlijk?
•	 Geloof	je	dat	God	de	baas	is	en	alles	bepaalt?

Auteur: LNZ
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Schrijf op het bord wat in onderstaande tekst wordt 
aangegeven. Leg midden in de kring de bijbel open bij de 
brief van Jakobus. Laat de omvang ervan zien. Vandaag 
lezen we uit het laatste hoofdstuk.

Schrijft jouw meester of juf weleens iets op het bord 
waarover de klas moet nadenken? Vandaag gaan we het 
hebben over woorden uit de brief van Jakobus. Deze brief 
is opgenomen in de Bijbel.
De mensen die de brief kregen waren gelovigen die niet 
in de buurt woonden. Jakobus wil hen helpen als gelovi-
gen samen te leven met niet-gelovigen. Eigenlijk wil hij 
hen daarover leren als een meester. Meester Jakobus 
schrijft het volgende; lees maar met me mee:
‘Laat uw ja ja zijn en uw nee nee. Als u de waarheid 
spreekt bent u niet schuldig.’
Waar gaat dit over denk je? (Geef even tijd hierover na te 
denken.) Wie maakte wel eens mee dat het anders ging? 
Hoe dan?

Jakobus weet dat geloven in God tussen niet-gelovigen 
niet altijd makkelijk is. Wat is dán voor gelovigen belang-
rijk om aan te denken? Jakobus is bijna klaar met het 
schrijven van zijn brief maar hier wil hij nog even de na-
druk op leggen omdat hij weet dat dit voor God belangrijk 
is. (Lees de zinnen samen nog een keer).
Ik schrijf er nog een paar woorden bij; ‘vervelend, aardig, 
betrouwbaar’. Welk woord pas het best bij de bedoeling 
van Jakobus’ zinnen denken jullie? Denk eens met mij 
mee: ‘Als je ‘ja’ zegt moet het ook ‘ja’ zijn. Is dat verve-
lend, wil je daarmee aardig zijn of gaat het erom dat je 
betrouwbaar bent en de waarheid spreekt?’ Voor ‘nee’ 
zeggen en je daaraan houden, geldt hetzelfde. Is dat ver-
velend, wil je aardig zijn of gaat het om betrouwbaar-zijn?
Meester Jakobus bedoelt; het gaat er bij God om dat je 
een mens bent uit één stuk. Een mens die betrouwbaar is 
en de waarheid spreekt. Je weet wat je aan hem hebt. Ik 
geef een voorbeeld;

Door coronaregels kon vorig jaar bijna niemand echt op 
vakantie. Daarom maakten je vriend en jij een afspraak 
om samen te kamperen in de tuin van jouw opa en oma. 
Dat leek op vakantie. Er werd van alles geregeld; een 
waterdichte tent, slaapzakken, matrassen en natuurlijk 
spelletjes. Opa beloofde pannenkoeken te bakken bij de 
tent. Jullie konden niet wachten…. Bij jou thuis stonden 
de logeerspullen al klaar. De dag vóór jullie gingen, belde 
je vriend op. Hij vertelde dat zijn oom hem had uitge-
nodigd om samen te gaan zeilen en ja……daar had hij 
eigenlijk meer zin in. Sorry joh dan kan ik morgen niet 
met jou mee. Doeg!   Wat vinden jullie daarvan? Is dat ‘ja 
ook ja’ gebleven? Is die vriend een mens uit één stuk? 
Wat vind je?

Meester Jakobus wijst de lezers van zijn brief erop dat 
God ons kent. God vindt het belangrijk dat wij betrouw-
baar zijn en de waarheid spreken. Tegen je ouders, je 
vrienden en anderen. Zeker ook als je te maken krijgt met 
iets zeggen voor een rechtbank of als getuige bij een on-
geluk. (onderstreep het woord betrouwbaar op het bord).
Ik geef nog een voorbeeld. Jullie gaan kamperen. Het is 
bijna zover. Je vriend belt op en zegt:’ Joh, luister eens, 
ik kan niet mee. Mijn zusje is erg ziek en moet naar het 
ziekenhuis. Mijn vader en moeder willen liever dat ik 
thuisblijf. Ik vind het echt vervelend voor jou maar ik kan 
nu niet met je mee.’  Wat vinden jullie van dit telefoontje? 
Is er verschil?

Meester Jakobus schrijft nog iets op wat met God te 
maken heeft, luister maar mee. Als je plannen maakt voor 
morgen of volgende week, weet dan dat wij mensen niet 
weten hoe het zal gaan. Wie weet wat morgen gebeurt. 
Denk niet dat jij mens, baas bent over de tijd of wat zal 
gebeuren. Bedenk dat God ons tijd en gezondheid geeft. 
Het is beter om rekening te houden met God en te zeg-
gen: ‘Als de Heer het wil en wij leven, zullen we dat gaan 
doen.’ Wij zijn niet de baas van de tijd. God geeft ons die 
en wij zijn afhankelijk van dat cadeau. Of wij volgende 
week kunnen doen wat het plan is, hangt af of ons die tijd 
wordt gegeven. Het hangt ook af of ons de gezondheid 
wordt gegeven. Het coronavirus heeft ons laten zien dat 
wij niet de baas zijn over gezondheid. 
Jakobus schrijft: ‘Wees niet trots door te denken dat jij 
als mens alles in de hand hebt.’ Bedenk deze woorden 
(schrijf ze op het bord), Deo Volente. (Kort D.V.) Deo= 
God, Volente = willen. Soms zie je die woorden in de 
krant of op een uitnodiging. Samen betekenen deze 
woorden; als God het wil. Als jij het leven met God se-
rieus neemt, bedoelt Jakobus houdt daar dan rekening 
mee.

Om na te praten
Denk nog eens terug aan de zomer van vorig jaar. Er wa-
ren plannen gemaakt. Jonge mensen wilden trouwen en 
een feest vieren, jonge gezinnen wilden op vakantie en 
ouderen naar een concert of een museum. Konden die 
plannen doorgaan? We hadden te maken met een ziek-
makend virus. We konden niet naar de kerk en moesten 
onze plannen loslaten. Onze gezondheid werd bedreigd.  
Als we het leven met God serieus nemen bedoelt Jako-
bus, houd er dan rekening mee dat God geeft en dat Hij 
van ons betrouwbaarheid en echtheid verwacht. Als je zo 
niet doet is dat zonde, schrijft Jakobus. Hij bedoelt; dat is 
niet wat God wil.

Als God het wil
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Wij weten niet hoe het morgen zal zijn, schrijft Jakobus. 
In andere boeken van de bijbel staan woorden die ons 
verder helpen; God zorgt voor ons. Hij is vandaag, mor-
gen en altijd Dezelfde. Die God zei lang geleden tegen 
Mozes: ‘Wees niet bezorgd Mozes, Ik zal er zijn. Altijd!’  
In dit boek (wijs op de bijbel) lezen we wat God zegt: ‘Ik 
ben betrouwbaar, wees jij dat ook! Ik ben de waarheid, 
spreek jij dat ook!’

Zing ter afronding:
Lied   44    Op Toonhoogte - De Here is mijn herder, mij 
ontbreekt niets. 
Lied   42    Op Toonhoogte – Mogen de woorden van mijn 
mond U welgevallig zijn.
Lied 448    Op Toonhoogte – Uw Woord is een lamp voor 
mijn voet….

Auteur: JH
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Intro 
Eerst	een	gesprekje	over	plannen.	Plannen	is	echt	iets	
van deze tijd. We bedenken al ver voor de zomervakantie 
begint van alles om te doen. Het liefst elke week vol met 
activiteiten. En we maken plannen voor de toekomst. 
Hoe gaat jullie leven er uit zien. Over een paar jaar, over 
10 jaar? Vertel eens, wie heeft daar al over nagedacht? 
Waar wil je over een aantal jaren mee bezig zijn? 
………………………….

Leuk om te horen! Goed dat jullie plannen hebben. Dat 
mag. Het moet ook, anders komt er weinig van je toe-
komst terecht. Je moet op school een planning maken. 
Misschien een studierooster. Je maakt in ieder geval 
plannen voor wat je na de middelbare school gaat doen. 
Daar moet je over nadenken.  Je moet al vroeg weten 
welk	profiel	je	moet	kiezen.	Plannen	maken	hoort	echt	
bij het leven. We hebben niet voor niets van God ons 
verstand gekregen. 
Met plannen op zichzelf heeft Jakobus, heeft God geen 
moeite. Maar vandaag leren we van Jakobus dat het wel 
heel belangrijk is hoe we de plannen maken. We gaan 
erover lezen in Jakobus 4 vers 13-17. 

Jakobus schrijft deze brief in een tijd waarin er veel 
gereisd	wordt.	Zo	weten	we	bijv.	van	Paulus	en	zijn	
reisgenoten dat ze al prekend rondreizen. Zo wordt het 
verhaal van Jezus snel verspreid over de aarde. Er zijn 
nogal wat Joden die niet in Israël wonen. Die reizen in de 
eerste	eeuw	na	Christus	de	wereld	over,	als	handelsmen-
sen	of	ze	hebben	een	ander	vrij	beroep.	Paulus	deed	dat	
ook. Hij was tentenmaker.  Dat werk kon hij onderweg in 
elke	stad	of	dorp	doen.	In	Paulus’	dagen	is	Egypte	een	
land waar men graag mee handelt. De steden worden 
vooral druk bezocht. In Alexandrië wonen grote groepen 
handelaars bij elkaar. Ze blijven soms wel een jaar in een 
vreemd land wonen, om er geld te verdienen. Ook Joden 
die de Here Jezus hebben leren kennen, blijven er han-
delen. Ze bedenken de beste manier om te handelen en 
geld te verdienen. Daar is niks mis mee. Het is volgens 
de Bijbel goed om je talenten en gaven te gebruiken. Het 
is wijs als je eerst goed nadenkt hoe je wilt handelen en 
met wie. Maar de Bijbel is een wijs boek. De Bijbel leert 
ons met twee woorden spreken. Aan de ene kant moet 
je je talenten inzetten en aan de andere kant moet je ook 
weten dat je daarin wel afhankelijk bent van God.

Wat is er nu mis met de handelaren. Jakobus mist de 
naam van God in hun plannen. Dat is hun fout. Ze hou-
den er geen rekening mee dat hun leven in Gods hand 
ligt. Ze leven heel zelfverzekerd. En zo praten ze ook met 
elkaar ‘Wij willen dit, dus dat doen we’. En we doen het 
wanneer het ons uitkomt.
Jakobus schrijft aan de handelaren. Als jullie zo je plan-
nen maken, klinkt dat veel te trots en te hoogmoedig. 
Denk eraan, dat je leven van God is. Elke ademhaling 
krijg je van Hem. Je weet niet eens of je er morgen nog 
bent. Het leven is als een damp. Wat is nou een damp.

Deo Volente

	’s	Ochtend	zie	je	die,	over	de	velden.	Mistflarden.	Ze	
verdwijnen zodra de zon haar stralen over het land laat 
gaan. Dat is wel een heftig voorbeeld. ‘Maar zo kort is 
ons leven’, zegt Jakobus. 
Je kunt wel plannen maken, maar God regeert. 

Terwijl ik dit schrijf, denk ik: Jakobus, je had deze brief 
ook wel aan ons kunnen schrijven. Aan ons, die nu leven. 
Wij doen ook net of we alles in de hand hebben. Wij kun-
nen makkelijk onze eigen zaken regelen. Hebben wij God 
nu echt nodig, bij ons werk, bij onze plannen? We redden 
het eigenlijk best ook wel zonder Hem. Hoewel? Sinds 
corona in de wereld is, zijn we wel gaan zien dat we toch 
niet alles kunnen bepalen. Sinds maart vorig jaar is er 
een dikke streep door onze plannen gezet. We mogen 
niet zomaar met groepen bij elkaar komen. De school is 
beperkt open of zelfs gesloten. We mogen op de clubs 
niet meer bij elkaar zitten. We zien elkaar vooral online. 
Op het moment dat ik dit schrijf is dat nog steeds zo. Eén 
virus in de lucht en we voelen meteen dat we dus níet al-
les zelf kunnen bepalen. We voelen het. We zijn kwets-
bare mensen. Dat is goed om te bedenken. 

Paulus	is	voor	ons	een	mooi	voorbeeld.	Hij	maakte	plan-
nen met God. Ik lees meerdere keren in de Bijbel dat 
hij op zijn reizen rekening houdt met de wil van God. Hij 
vraagt of gemeenteleden voor hem willen bidden. Of hij 
zijn werk met plezier mag blijven doen. Hij heeft het niet 
makkelijk op zijn reizen. Maar hij weet: Wat voor moeilijks 
ik ook tegenkom; het is goed, als ik de weg van God ga. 
Paulus	legt	daarmee	zijn	toekomst	in	Gods	handen.	Wij	
mogen dat net zo doen. Dat mogen we vanaf vandaag 
gaan leren.
 
Vragen 
•	 Spreek	over	wat	Jakobus	van	ons	leven	schrijft.	(vers	

14)
•	 Welke	houding	ziet	God	graag	bij	jou.	Als	het	over	de	

toekomst gaat?
•	 Wanneer	verandert	plannen	maken	in	trots	en	

hoogmoed?
•	 Is	er	iets	wat	wij	in	de	tijd	van	de	corona	pandemie	

hebben geleerd?
•	 De	Bijbel	leert	ons	met	twee	woorden	spreken	als	we	

plannen maken. Welke?  
•	 Zou	je	het	lastig	vinden	als	je	leven	anders	loopt,	dan	

je in gedachten hebt. Wil jij tegen God zeggen: ‘Laat 
het in mijn leven gaan zoals U wilt’…… Ook als dat 
heel anders gaat dan jij nu maar kan bedenken?  Dit 
kun je ook als gebedspunt meenemen.

•	 Weet	je	verhalen	van	mensen	uit	de	Bijbel,	waar	het	
leven heel anders ging dan ze hadden gehoopt of 
gewild. Wat deed dat met hen? Wat leer je daarvan?

Tot slot lees met elkaar Jakobus 5: 12. Hier heeft Jakobus 
het nog een keer over ‘de tong’ (de les van vorige week) 
Wat kun je hiervan leren?
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Extra: klein interview
Het zou mooi zijn als ieder van jullie even met een kerk-
ganger/familielid in gesprek kan gaan/ maar er kan ook 
iemand in jullie kring worden uitgenodigd om de volgende 
vraag te beantwoorden.
Vraag mensen (in de kerk of in de familie) die al langer 
met God onderweg zijn. Hoe zij terugkijken op hun leven. 
Daar zijn vast en zeker ook dingen anders gegaan dan ze 
zelf gedacht hadden. Hoe vonden ze dat? Wat hebben zij 
geleerd?

Auteur: RE


