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Geliefde zus,

Welkom bij deze mooie bijbelstudie over de persoon en het bijbelboek Jakobus. Jakobus was een 

jongere halfbroer van Jezus. Aanvankelijk geloofde hij niet dat zijn broer de beloofde Verlosser van 

Israël was. Na zijn opstanding verscheen Jezus speciaal aan Jakobus en zo werd hij uiteindelijk de 

steunpilaar in de gemeente van Jeruzalem. Het belangrijkste thema van Jakobus is dat het christe-

lijk leven niet alleen uit woorden bestaat, maar ook uit daden. 

Misschien heb jij – net als ik – al verschillende studies van Beth gevolgd en heb je onderweg ande-

ren enthousiast gemaakt. Wees eens eerlijk. In hoeverre heeft Gods Woord nog net zo veel invloed 

op je als bij die eerste studie die je volgde? Beth houdt ons een spiegel voor. Blijven we veranderen 

door het onderwijs dat we ontvangen? Daaruit blijkt namelijk of we écht luisteren. Wat we werkelijk 

geloven wordt zichtbaar in hoe we leven. Aan de hand van Jakobus daagt Beth ons uit om te on-

derzoeken hoe het bij ons vanbinnen zit. Zijn we onzeker en hebben we het nodig om door andere 

mensen gezien te worden? Zijn we vol van onszelf, of hebben we oprechte interesse in onze mede-

mens en zijn we bereid een stapje terug te doen zodat de ander kan groeien? Deze studie biedt veel 

praktische stof om in de gespreksgroepen over door te spreken. Anders dan in de vorige studies, 

gebruiken we in Jakobus de Herziene Statenvertaling (HSV) als brontekst.

De handleiding die voor je ligt, is een mix van de oorspronkelijke Engelstalige handleiding voor 

studiegroepen en mijn eigen ervaring met de organisatie van Beth Moore-studies in Nederland. 

Het eerste gedeelte van deze handleiding bevat voornamelijk algemene informatie over het starten 

van een studiegroep. In het tweede deel vind je informatie die specifiek voor deze studie geldt. Er 

is een apart hoofdstuk met informatie voor de gespreksleiders. Deze pagina’s mag je kopiëren voor 

de gespreksleiders in jouw studiegroep. Nieuw bij deze studie is de optie om voorafgaand aan de 

bijbelstudie een Beth Moore-weekend te organiseren. Achter in de handleiding vind je ideeën voor 

de invulling van zo’n weekend.

Ik zou zeggen: verwen jezelf nu eerst met een kop koffie of thee en lees de handleiding goed door. 

Heb je tips, wil je advies of maak je mooie dingen mee tijdens de bijbelstudieperiode, laat het ons 

horen via studiegroepen@bethmoore.nl. 

Voorwoord
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Ik wens je een fijne studietijd toe met veel ‘verbinding’, zowel met elkaar als met God! 

Hartelijke groet van een studiegenote,

Annemarie Rietkerk



Over de studie

De bijbelstudie Jakobus: Leven uit geloof is een vertaling van de Amerikaanse studie James: Mercy 

Triumphs en is geschreven door de spreekster/schrijfster Beth Moore. Dit is de zevende bijbelstudie 

van Beth Moore die in het Nederlands is vertaald.*

Zelfstudie en niveaus

Meedoen aan een bijbelstudie als deze is een stimulans om gestructureerd en trouw de Bijbel te 

lezen. De nadruk ligt dan ook op zelfstudie. Elke week maak je thuis een aantal lessen, voorafgaand 

aan een bijeenkomst. De zelfstudie bestaat uit het lezen van teksten in het werkboek en je bijbel, en 

het doen van huiswerkoefeningen. Per dag ben je 30 tot 45 minuten met het huiswerk bezig. 

In Amerika biedt men deze studie op vijf verschillende niveaus aan. Beth onderscheidt de volgende 

niveaus (zie ook het werkboek pag. 15 t/m 18):

Niveau 1:  Alleen deelnemen aan de videolessen

Niveau 2: Deelnemen aan de videolessen 

   + elke week de huiswerkopdrachten doen

Niveau 3:  Deelnemen aan de videolessen 

   + elke week de huiswerkopdrachten doen 

   + het boek Jakobus met de hand overschrijven

Niveau 4: Deelnemen aan de videolessen 

   + elke week de huiswerkopdrachten doen 

   + het boek Jakobus met de hand overschrijven 

   + ‘Meer info met Melissa’ lezen

Niveau 5: Deelnemen aan de videolessen 

   + elke week de huiswerkopdrachten doen 

   + het boek Jakobus met de hand overschrijven 

   + ‘Meer info met Melissa’ lezen 

   + het boek Jakobus uit je hoofd leren
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We adviseren studiegroepen in Nederland om niveau 1 te vergeten en de videolessen niet los van de 

lessen in het werkboek aan te bieden omdat we met deze bijbelstudies de deelnemers juist willen 

aanmoedigen om regelmatig in hun bijbel te lezen.

Wekelijkse bijeenkomsten

Deze studie bestaat uit acht bijeenkomsten en zeven huiswerklessen. In deze handleiding staan 

aanwijzingen voor als je nog een negende bijeenkomst wilt houden. Die bestaat uit discussievragen 

over de artikelen ‘Meer info met Melissa’ en/of het kijken naar Kelly Minters interview met Beth en 

Melissa (te downloaden samen met de videolessen, duur: ruim een uur). De eerste bijeenkomst is 

een introductiebijeenkomst waarop de deelnemers uitleg krijgen over de studie en kennismaken 

met elkaar en met Beth op de video. Het huiswerk start in de week na de eerste bijeenkomst. 

De reguliere wekelijkse bijeenkomsten beginnen met lofprijzing en gebed. Daarna volgt de bespre-

king van het huiswerk in groepjes. In die gesprekken leer je van elkaar en bemoedig je elkaar. Voor 

het gesprek in de groepjes trekken we ongeveer een uur uit. Ook worden gebedspunten geïnventa-

riseerd. We moedigen de deelnemers aan om thuis voor elkaar te bidden. 

Na de bespreking bekijken we een aflevering van de video waarin Beth het thema van de week ver-

der uitdiept. Dit onderwijs vormt ook een inleiding op het huiswerk van de komende week. Beth 

Moore is een gelovige vrouw met een vlotte, eerlijke manier van spreken. In haar betoog verwerkt 

ze voorbeelden uit haar huwelijk en gezin. Er wordt regelmatig gelachen om haar grappige verhalen 

en ze weet harten te raken met haar indringende boodschap.

Alleen voor vrouwen?

De bijbelstudies van Beth Moore richten zich in eerste instantie op vrouwen. Waarom? Beth Moore 

heeft een speciale bediening voor vrouwen, vanuit haar eigen werk en kerk in de VS. Je merkt dit 

bijvoorbeeld aan de voorbeelden die ze gebruikt, aan haar humor en aan typische vrouwendingen. 

Dat neemt niet weg dat de inhoud mannen ook aan zou kunnen spreken. Aangestoken door het en-

thousiasme van hun echtgenotes, zijn in Nederland inmiddels verschillende mannengroepen van 

start gegaan met de bijbelstudies van Beth Moore. Hun reacties zijn bijzonder positief! Ook komen 

er steeds meer gemengde groepen van de grond.

*Eerder verschenen: 

God op zijn Woord vertrouwen

Jouw hart, Gods huis: Een bijbelstudie over de tabernakel

Boven jezelf uit: Een bijbelstudie over de vrucht van de Geest

Leven in vrijheid: Op zoek naar echte vrijheid in Christus

David: Een hart naar Gods hart

Kinderen van het licht: De brieven aan de Tessalonicenzen
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Elke bijeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen: 

  1. Ontmoeting en lofprijzing (30 min)

  2. Gespreksgroepen (60 min)

  3. Onderwijs Beth Moore (60 min)

Ontmoeting en lofprijzing

Ontmoeting is een essentieel onderdeel van de bijeenkomst. Je kunt de eerste tien minuten gebrui-

ken om koffie/thee te drinken. Stimuleer de deelnemers om op tijd te komen, het koffiedrinken 

hoort erbij. De lofprijzing helpt de deelnemers om los te komen van thuis en zich te richten op God.

Gespreksgroepen

In de gespreksgroepen praat je door over datgene wat je thuis hebt gelezen. Je kunt gebruikmaken 

van de  
 
 ‘persoonlijke vragen’ in het werkboek. Of je kiest voor de ‘algemene werkvormen’ 

en de ‘specifieke suggesties per week’ uit deze handleiding. 

Onderwijs Beth Moore 

Het laatste onderdeel bestaat uit het gezamenlijk bekijken van de videolessen van Beth.

Vraag de gespreksleiders een halfuur eerder aanwezig te zijn om samen te kunnen starten met ge-

bed en – indien van toepassing – de ruimtes klaar te maken. Na afloop kom je als gespreksleiders 

nog even bij elkaar voor een korte evaluatie en dankgebed. Houd het evalueren algemeen en kom 

niet in de verleiding om elkaar te vertellen wat men in de groepjes heeft gedeeld. Die informatie is 

vertrouwelijk!

Tip: Houd een strakke tijdsplanning aan. Begin en stop op de afgesproken tijden. Deelne-

mers die later komen, kunnen zelf koffie/thee pakken en stilletjes aanschuiven. Spreek van 

tevoren af wie de tijd bewaakt. 

Bijeenkomsten
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