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LES EEN
Oorsig 
In die Bylae 
 Waarnemingswerkblaaie van Jakobus

 
 
Jakobus is ’n kort boek, ’n mens sou byna kon sê weggesteek, naby die einde 
van die Nuwe Testament. Selfs al sou jy die inhoud daarvan net vlugtig lees, 
sal jy wonder waarom dit nie die primêre leesboek geword het vir elke kind 
van God wat verlang om te weet wat die kenmerke van ware, opregte geloof 
is nie. Soos die weke verbygaan, sal jy die werking van geloof verstaan.

Begin altyd jou dag deur tot die Here te nader vir openbaring en begrip van die waar-
heid. Slegs Hy kan jou oë oopmaak om die wonderbaarlike waarhede van sy wet te 
verstaan.

1. In die Bylae sal jy die boek Jakobus vind, in dubbelspasiëring gedruk. Dit is 
jou Waarnemingswerkblaaie. Gebruik die Waarnemingwerkblaaie om die boek 
Jakobus sonder onderbreking deur te lees.

a. Wanneer jy Jakobus klaar gelees het, skryf ’n paar gedagtes wat jy oor die 
boek mag hê neer. Wat hulle ook al mag wees, skryf jou eerste indrukke 
neer.

b. Watter tipe literatuur is die boek Jakobus? Is dit geskiedenis, biografie, poësie, 
’n sendbrief of profesie?

Hierdie 
les sluit 

in
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2. Aangesien ons die skrywer se boodskap ten volle wil verstaan, sal ons dit binne 
konteks bestudeer. Daarom is ons eerste stap om ’n breë, algemene perspektief 
van die boek te verkry.

3. As jy nog nooit vantevore ’n Voorskrif-op-Voorskrif  studie gedoen het nie, sal  
dit dalk help om die gedeeltes getiteld “The rule of Context — Context Rules” 
en “Getting the Big Picture” in “How to Study Your Bible” te bestudeer.

Lees nou Jakobus 1:1-2 en beantwoord die volgende vrae:

a. Wie is die skrywer en wat sê hy oor homself?

b. Wie is die ontvangers? Hoe word hulle beskryf?

3. Sluit vandag se werk af deur Jakobus 1:2-8 te begin memoriseer. Een tegniek is 
om elke oggend, middag en aand die verse drie maal hardop te lees.

1. Geliefde, moenie vergeet om in gebed tot God te nader nie. As jy nog nie oor 
hierdie les gebid het nie, is dit ’n goeie idee om nou te stop en jou studietyd aan 
Hom op te dra. Onthou dat Satan begeer om jou van God se Woord af weg te 
hou. Hy is die leuenaar, die verwoester en die een wat jou probeer verhinder, 
maar “Hy wat in julle is, (is) groter as hy wat in die wêreld is” (1 Johannes 4:4b). 
Volhard! Die oorwinning is joune!

2. Jy sal dit handig vind om ’n sleutelwoordbladwyser te gebruik. Daar is een aan 
die binnekant van die agteromslag van hierdie boek.

 Lys die woorde hieronder op die blanko kant van die bladwyser en merk hulle  
 soos jy beoog om hulle dwarsdeur jou studie van Jakobus te merk.

Op die bladwyser vind jy ook voorstelle vir die merk van woorde wat dikwels 
in die Bybel gebruik word. Deurlopend deur hierdie kursus sal ’n sterretjie [*] 
’n sleutelwoord met ’n voorgestelde merk aandui.

Gebruik jou Waarnemingswerkblaaie om Jakobus te lees. Merk twee van die 
herhaalde sleutelwoorde wat hieronder gelys is. Lees dit weer en merk die an-
der twee.

Dag
Twee
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a. geloof, glo*

b. verwysings na God se Woord, soos die woord van die waarheid, Skrif

c. doen, dader, dade

d. oordeel

3 Hierdie sleutelwoorde sal jou help om te verstaan waaroor die brief handel.

a. Watter onderwerp of onderwerpe staan uit as hoofonderwerp(e)? 
(Wenk: Kyk na die woorde wat jy gemerk het.)

b. Hoe kan jy saamvat waaroor Jakobus handel, gebaseer op jou antwoord 
in a? Gebruik woorde uit die teks. Dit is die hooftema van die boek.

c. Aan die einde van die les sal jy ’n Jakobus-oorsigwerkblad vind. Skryf 
die hooftema van die boek op hierdie tabel.

Terloops, terwyl jy gaandeweg die Jakobus-oorsigwerkblad voltooi, sal dit 
slim wees om ’n potlood te gebruik, aangesien jy dit dan later kan verander, 
sou jy graag wil.

4. Lees, ten slotte, Jakobus nog een keer en soek na die doel van die brief. 
Waarom, sou jy in hierdie stadium van die studie sê, het hy hierdie brief 
geskryf? Jy mag dit miskien nie nou agterkom nie, maar jy sal verstaan hoe 
verder jy met jou studie vorder. Hou in gedagte dat alles wat die skrywer 
regdeur die brief sê, gefokus is om sy doel te bereik. Gebruik weer ’n pot-
lood om jou waarnemings op die blad te skryf.

5. Hoe gaan dit met die memorisering van Jakobus 1:2-8?

1. Lees weer die boek Jakobus en gee spesiaal aandag aan die woorde wat jy 
gemerk het en die verskillende onderwerpe in elke hoofstuk. Skryf dan die 
hoofstuktemas (hoofonderwerpe) op die Jakobus-oorsigwerkblad. As daar 
skynbaar twee temas in ’n betrokke hoofstuk verskyn, skryf albei so kort-
liks moontlik neer. Onthou om ’n potlood te gebruik.

2. Skryf ook ander toepaslike inligting wat jy waargeneem het, soos sleutel-
woorde, op die Oorsigwerkblad.

3. Lees nou wat die kommentare n hul inleiding oor Jakobus te sê het. Moet 

Dag
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asseblief nie verder as die inleidende opmerkings lees nie.

Wel geliefde, jy het begin bekend raak met Jakobus. Dit is nogal ’n insiggewende boek, nie waar 
nie?

Besef jy hoe bly ons is oor jou vasberadenheid “om jou beproef voor God te stel as ’n werker wat 
hom nie hoef te skaam nie”? Volhard, en eendag sal ons saam onbeskaamd voor Hom kan staan.
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JaKOBus OOrsigWerKBlaD

Boektema:

Sleutelwoorde:

Doel:

Ontvangers:

Outeur:
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