


Jac. 4:1 Waar komt al die strijd, 
waar komen al die conflicten bij u 
toch uit voort? Is het niet uit  de 
hartstochten die strijd leveren in 
uw binnenste? 



2 U verlangt naar iets, maar  
krijgt het niet. U bent jaloers en 
moordlustig, maar bereikt uw 
doel niet. U bekvecht en twist 
met elkaar. U krijgt niets omdat  
u niet bidt. 



3 En als u bidt ontvangt u niets, 
omdat u verkeerd bidt: u wilt 
alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen. 



4 Trouwelozen! Beseft u dan niet 
dat vriendschap met de wereld 
vijandschap jegens God bete-
kent? Wie bevriend wil zijn met 
de wereld, maakt zich tot vijand 
van God.



Jac. 5:16 (NBV) Beken elkaar 
uw zonden en bid voor elkaar, 
dan zult u genezen. Want 
het gebed van een rechtvaardige 
is krachtig en mist zijn uitwerking 
niet. 



17 Elia was een mens als wij, en 
nadat hij vurig had gebeden dat 
het niet zou regenen, is er drie-
en-een-half jaar lang geen regen 
gevallen op het land. 



18 Toen bad hij opnieuw, en      
de hemel gaf regen, en het land 
bracht zijn vrucht weer voort.



Jac. 4:1 Waar komt al die strijd, 
waar komen al die conflicten bij u 
toch uit voort?                     

Is het niet uit de hartstochten die 
strijd leveren (die u niet met rust 
laten) in uw binnenste? 



Wat zijn hartstochten? 



Het gebed doodt de zonde of...                 

de zonde doodt het gebed!



Drie keer niks...



Jac. 4:2 U verlangt naar iets, 
maar krijgt het niet. U bent 
jaloers en moordlustig, maar 
bereikt uw doel niet. U bekvecht 
en twist met elkaar. U krijgt niets
omdat u niet bidt. 



Jac. 4:3 En als u bidt ontvangt u 
niets, omdat u verkeerd bidt: u 
wilt alleen uw eigen hartstochten 
bevredigen. 



Wat is verkeerd bidden?



Rom. 8:26 (BGT) De heilige Geest 
steunt ons als we het moeilijk 
hebben. Wij weten niet welke 
bedoeling God heeft met ons 
lijden. En we weten daarom niet 
wat we moeten bidden. 



Maar de heilige Geest zelf bidt 
voor ons, beter dan een mens 
het ooit zou kunnen. Zo
smeekt hij God om ons te helpen.



Gericht op eigen verlangens

Niet uw wil, maar mijn wil...

Als een religieuze verplichting

Vriendschap met de wereld



Jac. 4:4 (NBV) Trouwelozen! 
Beseft u dan niet dat vriendschap 
met de wereld vijandschap 
jegens God betekent? Wie 
bevriend wil zijn met de wereld, 
maakt zich tot vijand van God. 



Vermaning én aanmoediging

Wél bidden is wél ontvangen

Bidt en u zal gegeven worden 



Jac. 5:16 Want het gebed van een 
rechtvaardige is krachtig en mist 
zijn uitwerking niet. 

(HSV) Een krachtig gebed van een 
rechtvaardige brengt veel tot 
stand. 



Wat is een krachtig gebed? 

Van een rechtvaardige...



1. Gemeenschap met God

2. Verdieping en verfrissing

3. Kracht van de heilige Geest 

4. Dynamisch gemeenteleven

5. Bouw van het Koninkrijk



Hoe is het met ons gebedsleven?


