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Struikelen 

 

Er zijn drie apostelen, die in hun 

brieven over het onderwerp: 

"struikelen" hebben geschreven. 

 

Dit onderwerp is te vinden in de 

brief van Jacobus, in de 2e brief 

van Petrus en in de brief van Ju-

das.  We gaan beginnen met de 

brief van Jacobus hoofdstuk 3 

vanaf vers 2: 

 

Jacobus over de tong schrijven 

en hij begint weer ootmoedig.  

Jacobus sluit zichzelf daar bij in; 

hij zegt over struikelen wat dit 

betreft het volgende:  

 

2 Want wij struikelen allen in 

veel opzichten. Als iemand in 

woorden niet struikelt, is hij een 

volmaakt man, die bij machte is 

om ook het hele lichaam in toom 

te houden. 

 

Er staat niet: "want wij zondigen 

allen in veel opzichten" maar 

"wij struikelen allen in veel op-

zichten."   

 

Zondigen is willens en wetens.  

Struikelen is:  je wilt het niet 

maar het gebeurd toch zoals een 

kind wil gaan lopen maar toch af 

en toe struikelt. 

 

Dus op het gebied van de tong 

struikelen we allen in velerlei 

opzicht maar Jacobus wijst ons 

er op,  dat dit niet zo moet zijn. 

Hij schrijft immers in vers 10  

"dit behoort niet zo te zijn, mijn 

broeders." 

 

Vast staat, dat vanuit de mense-

lijke natuur de tong onmogelijk 

bestuurd kan worden, zoals in 

vers 8 staat: 

 

8 Maar de tong kan geen mens 

temmen. Ze is een niet te be-

dwingen kwaad, vol dodelijk 

vergif. 

 

Er zijn dus andere bronnen no-

dig om de tong te kunnen bestu-

ren en daar gaan we het straks 

over hebben.  

 

3 Zie, wij leggen de paarden een 

bit in de mond, opdat ze ons 

zouden gehoorzamen, en wij 

sturen daarmee heel hun li-

chaam. 
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Een paard besturen dat niet 

loopt, is niet moeilijk.   Slechts 

als we spreken, kunnen we leren 

onze tong te sturen. 

 

4 Zie, ook de schepen, al zijn ze 

nog zo groot en worden ze door 

harde winden voortgedreven, ze 

worden gestuurd door een zeer 

klein roer, waarheen de stuur-

man ook maar kiest en wil. 

 

Het kleine roer geeft aan het 

grote schip snel een andere 

wending. Dat kleine roer is dus 

belangrijk. Het is goed om te le-

ren soms een wisselwachter te 

zijn.   

 

Een gesprek gaat de verkeerde 

kant op en u gooit de wissel om 

door op een tactische manier 

over iets anders, iets positiever 

te gaan spreken.  

 

5 Zo is ook de tong een klein li-

chaamsdeel, en roemt toch van 

grote dingen. Zie eens hoe een 

klein vuur een grote hoop hout 

aansteekt. 

 

Door het weggooien van een si-

garet kunnen honderden, ja 

soms duizenden hectare bos in 

vlammen opgaan.   

 

Zo kan één enkele opmerking 

grote gevolgen hebben. Laster-

praat kan b.v. een bosbrand ef-

fect hebben. 

 

6 Ook de tong is een vuur, een 

wereld van ongerechtigheid. Zo 

staat het met de tong onder onze 

lichaamsdelen.  

 

Ze besmet het hele lichaam, en 

zet onze levensloop vanaf het 

begin in vlam, en ze wordt zelf 

door de hel in vlam gezet. 

 

Jacobus gaat ons helpen; hij gaat 

de ernst van de zaak onder ogen 

brengen. (1) de tong is een vuur  

(2) zij is de wereld van onge-

rechtigheid.  (3) de tong is iets 

wat ons hele lichaam kan be-

smetten.    

 

Het is duidelijk dat dit alles ge-

beurd als onze tong niet be-

stuurd wordt door de in ons wo-

nende Geest. 

 

7 Want elke natuur, zowel van 

wilde dieren en vogels als van 

kruipende dieren en zeedieren, 
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wordt getemd en is getemd door 

de menselijke natuur.  

 

Tot dit alles is de menselijke na-

tuur in staat: het temmen van 

leeuwen en tijgers, van valken 

en slangen, van dolfijnen en or-

ka's.  Ze worden en zijn be-

dwongen door de menselijke na-

tuur.  

 

8 Maar de tong kan geen mens 

temmen. Ze is een niet te be-

dwingen kwaad, vol dodelijk 

vergif. 

 

Het lukt dus niet om dit onbere-

kenbare kwaad, vol dodelijk ve-

nijn, te bedwingen.  Geen mens 

kan het! 

 

9 Door haar loven wij God en 

de Vader, en door haar vervloe-

ken wij de mensen, die naar de 

gelijkenis van God gemaakt zijn. 

 

10 Uit dezelfde mond komen ze-

gen en vervloeking voort. Dit 

behoort niet zo te zijn, mijn 

broeders. 

 

Jacobus spreekt zijn broeders 

liefdevol toe: mijn broeders, dit 

behoort niet zo zijn.  Nee, en 

Gods woord wijst ons ook de 

weg daarheen. 

 

Jezus sprak in Mt. 12:35:   

De goede mens brengt goede 

dingen voort uit de goede schat 

van het hart, en de slechte mens 

brengt slechte dingen voort uit 

de slechte schat.  

 

Het gaat dus om de schat in ons 

hart.  Daar gaat het om.  En wat 

is dan die goede schat in het 

hart.   

 

Col. 1:27b  

Christus onder u, de hoop op de 

heerlijkheid.  

 

Letterlijk staat er in de grond-

tekst: Christus in u.  

 

De tong kan geen mens bedwin-

gen. Alleen Christus in ons kan 

dat.  Daarom gaan we nog eens 

naar 2 Cor. 13:5 waar staat: 

 

Onderzoek uzelf of u in het ge-

loof bent, beproef uzelf. Of weet 

u niet van uzelf dat Jezus Chris-

tus in u is?  Of het moet zijn dat 

u op enigerlei wijze verwerpelijk 

bent.  
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Laten we leven uit die bron; dat 

is de goede schat in ons hart.  

Christus in ons, de hoop der 

heerlijkheid.   

 

Dit was dus Jacobus over het 

onderwerp: struikelen. 

 

Nu gaan we naar Petrus over dit 

onderwerp.  We lezen dat in 2 

Petrus 1:10/11 waar staat: 

 

10 Daarom, broeders, beijver u 

des te meer om uw roeping en 

verkiezing vast te maken; want 

als u dat doet, zult u nooit strui-

kelen. 

 

11 Want zo zal u in rijke mate de 

toegang worden verleend tot het 

eeuwig Koninkrijk van onze 

Heere en Zaligmaker, Jezus 

Christus. 

 

Wat betekent dat: uw roeping en 

verkiezing vast te maken?    

 

De Staten vertaling geeft weer, 

wat er zuiver staat namelijk: die 

ons geroepen heeft tot heerlijk-

heid en deugd.  

 

Wij zijn geroepen om de deug-

den, ofwel de vruchten van de 

Geest in ons te krijgen.  

 

We zijn geroepen om het ka-

rakter van de Here Jezus in ons 

te krijgen zoals 2 Thes. 2:14 

staat, dat wij geroepen zijn om 

de heerlijkheid van onze Heere 

Jezus Christus te verkrijgen.  

 

Als wij daar mee bezig zijn met 

geloofsijver dan gaan ook de 

twee volgende beloften voor ons 

in vervulling: 

 

Ten eerste: als gij dit doet, zult u 

nooit struikelen.   

 

Wat een belofte!  Zijn we gelo-

vigen of ongelovigen?  Als wij 

dit doen, als wij ons hierin beij-

veren, dan zullen wij nooit 

struikelen. 

 

En ten tweede: want zó (met een 

streepje op de ó) zal u in rijke 

mate worden verleend de toe-

gang tot het eeuwige Koninkrijk 

van onze Heere en Zaligmaker, 

Jezus Christus. 
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En tenslotte gaan we naar de 

brief van Judas over het onder-

werp "struikelen".  

 

Dat is de één na laatste brief in 

de bijbel van slechts één hoofd-

stuk. 

 

We lezen in Judas vers 24 en 25 

de volgende heerlijke en op-

bouwende en troostende woor-

den (eerst vers 24) 

 

24 Aan Hem nu Die bij machte 

is u voor struikelen te bewaren, 

en u smetteloos te stellen voor 

Zijn heerlijkheid, in grote 

vreugde, 

 

Hier wordt volledig de nadruk 

gelegd op Hem, die dat kan. Dat 

geeft rust; verwacht het geheel 

van Hem.  

 

Het is ronduit heerlijk om deze 

tekst te proclameren: Hij is bij 

machte om mij voor struikelen 

te bewaren en Hij kan mij smet-

teloos doen staan voor Zijn 

heerlijkheid in grote vreugde. 

 

Wat een einddoel!  Laten we 

God prijzen dat Hij dat kan en 

Hem met vers 25 de eer geven: 

25 De alleenwijze God, onze Za-

ligmaker, zij heerlijkheid en ma-

jesteit, kracht en macht, nu en in 

alle eeuwigheid. Amen. 

 

 


