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Jakobus 4:4: vriendschap met de wereld  
is vijandschap tegen God 

Stukje uit: De brief van Jakobus, door M.J. Arentsen 
 

“Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld  
vijandschap tegen God is?” (Jakobus 4:4). 

 
De eerste verzen van dit hoofdstuk tonen ons het geweld van de verdorven, oude natuur, die 
altijd begeert en nooit te bevredigen is. We zien er de strijd en de ongepaste begeerten. En het 
gebed tot God om de hartstochten te bevredigen. 
Na dit geweld moet God ons het verderf van de menselijke natuur tonen. Wat Jakobus nu gaat 
zeggen lijkt niet zo erg als het geweld uit de eerste verzen, maar in feite is het erger, zoals we 
zullen zien. Hij richt zich tot de overspeligen onder de twaalf stammen. O, zo voelden zij zich 
misschien zelf niet, maar het goddelijk licht ontdekt dit kwaad. Overspeligen zijn diegenen die 
ontrouw zijn geworden aan hun man. Het woord dat gebruikt wordt is vrouwelijk, maar Jako-
bus doelt ongetwijfeld op mannen en vrouwen. En natuurlijk bedoelt hij geen overspel in het 
menselijk verkeer, maar geestelijk overspel, ten opzichte van God. Dat blijkt uit het verloop 
van het vers. Uiterlijk wilde men tot het volk van God behoren, maar innerlijk niet. Men was 
ontrouw geworden aan de God die men beleed te kennen en het hart hunkerde naar de wereld. 
In het Oude Testament was Israël het volk van God. Hij had hen getrouwd. Maar toen ze van 
Hem afweken moest Hij hen oordelen om dit geestelijk overspel, het verlaten van hun Man, om 
gemeenschap te hebben met andere mannen, afgoden. In ons vers is die andere man de wereld. 
Hetzelfde wat Jakobus aan velen van zijn volk voorhoudt, moet nu helaas van velen in de 
christenheid gezegd worden. Ze hebben de wereld lief in plaats van God, hoewel ze soms nog 
belijden God te kennen. 

 
Allereerst stelt Jakobus het beginsel vast, dat vriendschap met de wereld vijandschap met God 
is. Vriendschap kan dus vijandschap inhouden! De wereld staat hier lijnrecht tegenover God. 
Wisten ze dat niet? De wereld die bij Kaïn duidelijk begon is het systeem dat God buitengeslo-
ten heeft en Hem vijandig gezind is. Na de broedermoord van Kaïn ging hij weg van God en 
bouwde de eerste stad. Hij wilde gezelschap om de lege plaats en zijn knagende geweten te 
vergeten. De vijfde vanaf Kaïn, Lamech, toonde het beginsel wereld nog duidelijker. Als ei-
genzinnig man nam hij zich twee vrouwen, tegen Gods gedachte en kreeg vier kinderen, die in 
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wat ze waren of deden de kenmerken van de wereld vertoonden. In Jabal, vader van de tenten-
bouwers, zien we het streven naar bezit, gemak en welvaart. In Jubal, vader van allen die harp 
en fluit hanteren, ontdekken we de wereld van de muziek en de kunst. Tubal-Kaïn is de leer-
meester geweest van allen die koper en ijzer bewerken. Dat toont ons de wereld van de weten-
schap. Tenslotte zien we in zijn zuster Naëma (schoonheid) de schoonheid die de wereld zo 
begeert. Zo heeft de mens zonder God zich een systeem van economie, kunst en wetenschap 
opgebouwd, waardoor zijn hart en gedachten geregeerd worden, zodat er voor God geen plaats 
meer is, behalve in hun religie. 
Het ware, godvijandige karakter van de wereld, ook van de godsdienstige Joodse wereld, was 
in het Oude Testament echter nog niet zo duidelijk bekend. Pas toen het godsdienstige Joodse 
systeem zijn eigen Messias, onze Heer Jezus Christus, verwierp, werd openbaar wat de wereld 
werkelijk is: Een systeem dat door satan is opgebouwd en God buitengeworpen heeft. Het is 
een systeem dat volkomen godvijandig is. Daarom is vriendschap met deze wereld vijandschap 
tegen God. 
Na het beginsel te hebben vastgesteld, gaat Jakobus het praktisch toepassen op de situatie van 
de mensen aan wie hij schrijft: Wie dus besluit een vriend van de wereld te zijn, wordt daar-
door vanzelf een vijand van God. Zonder uitzondering geldt deze regel, zelfs als iemand niet 
openlijk partij kiest voor de wereld, maar er alleen in zijn hart naar hunkert. Zo iemand ma-
noeuvreert zichzelf in de positie van vijand van God. Dat is in feite terugvallen naar de oude, 
vleselijke toestand: “Wat het vlees bedenkt is vijandschap tegen God” (Rom. 8:7a). Ieder die 
de toevlucht niet tot de Heer Jezus heeft genomen, was vroeger een vijand van God, zoals allen 
die zich nog niet bekeerd hebben nog steeds zijn. Na een schone belijdenis met het hart terug-
verlangen naar de wereld is dus terugvallen in de oude toestand! 
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Lees verder: 
o “Rubriek De wereld / onze houding tegenover”: http://www.verhoevenmarc.be/#wereld  
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