


Jak 1:5 As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit VAN GOD BID, en 
Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en 
sonder verwyt. 6Maar ’n mens moet GELOWIG BID EN NIE TWYFEL NIE, 
want iemand wat twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind 
aangejaag en heen en weer gedryf word. 7–8So ’n mens wat altyd aan 
die twyfel is en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat 
hy iets van die Here sal ontvang nie.

BID….



4:1 Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder 
julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat 
gedurig binne-in julle woed nie? 2 Julle wil dinge hê, maar kry 
dit nie en wil dan moord pleeg; julle is jaloers op ’n ander man 
se goed en kan dit nie in die hande kry nie en dan maak julle 
rusie en baklei julle. JULLE KRY NIE, OMDAT JULLE NIE BID 
NIE. 3 AS JULLE BID, ONTVANG JULLE NIE, OMDAT JULLE 
VERKEERD BID: JULLE WIL NET JULLE SELFSUGTIGE 
BEGEERTES BEVREDIG. 4 Weet julle nie, julle ontroues, dat 
vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie ’n 
vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy ’n vyand 
van God is



5:16 DIE GEBED VAN ’N GELOWIGE HET ’N KRAGTIGE 
UITWERKING. 17 Elia was ’n mens net soos ons. Hy het ernstig 
gebid dat dit nie moet reën nie, en in die land het dit drie jaar 
en ses maande lank nie gereën nie. 18 Toe het hy weer gebid, 
en die hemel het reën gegee en die aarde het sy oes gelewer.



Joh 14:14 As julle My iets IN MY NAAM vra, sal Ek dit doen.”

1 Joh 5:14 En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat 
Hy ons gebede verhoor as ons enigiets VOLGENS SY WIL VRA. 

Mat 7:7“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en  
vir julle sal oopgemaak word, 8want elkeen wat vra, ontvang; en 
elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. 
9“Watter mens onder julle sal vir sy seun ’n klip gee as hy brood vra, 
10of ’n slang as hy vis vra? 11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle 
kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die 
hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra? 12“Alles wat 
julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle 
doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet en die profete.”



Fil 4:6 Moet oor niks BESORG wees nie, 

met DANKSEGGING

maar maak in alles julle begeertes deur gebed en 
smeking... aan God BEKEND.

HOE VRA JY?



7En die VREDE van God wat alle verstand te bowe gaan, 
sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus 
Jesus.

8Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg 
is, alles wat rein is, ALLES WAT MOOI IS, alles wat 
prysenswaardig is—watter deug of lofwaardige saak daar ook 
mag wees—daarop moet julle julle gedagtes rig. 



Jak 5:13 As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. As 
daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. 14As daar 
iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die 
gemeente laat kom, en hulle moet vir hom bid en hom met olie salf 
onder aanroeping van die Naam van die Here. 15En as hulle gelowig 
bid, sal dit vir die sieke genesing bring: die Here sal hom gesond maak. 
As hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. 16Bely julle sondes 
eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word.

Jak 5:19 My broers, as een van julle van die waarheid afdwaal en 
iemand sou hom terugbring, 20 weet dan dat hy wat ’n sondaar van sy 
dwaalweg terugbring, hom uit die dood red en maak dat ’n menigte 
sondes vergewe word. 



13 Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié 
stad toe gaan en ’n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld 
maak.” 14 Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees 
nie! Julle is maar ’n damp wat ’n oomblik verskyn en sommer weer 
verdwyn. 15 Julle moet eerder sê: “AS DIE HERE WIL, SAL ONS 
LEWE EN SAL ONS DIT OF DAT DOEN.” 16 Maar nou is julle te 
seker van julleself en praat julle groot. Al sulke grootpratery is 
verkeerd. 17 As iemand weet wat die regte ding is om te doen en 
hy doen dit nie, is dit sonde.

Beplanning sonder die Here



Mat 6:25 Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of 
oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en 
die liggaam as klere nie? 26Kyk na die wilde voëls: hulle saai nie en hulle oes nie en 
hulle maak nie in skure bymekaar nie; julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie 
meer werd as hulle nie? 27Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe 
met een enkele uur verleng? 28En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei 
die veldlelies: hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. 29Maar Ek sê vir julle: Selfs 
Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie. 30As God dan die gras van 
die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal 
Hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? 31“Julle moet julle dus nie bekommer 
en vra: ‘Wat moet ons eet of wat moet ons drink of wat moet ons aantrek?’ nie. 32Dit is 
alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle 
dit alles nodig het. 33Nee, BEYWER JULLE ALLEREERS VIR DIE KONINKRYK VAN GOD EN 
VIR DIE WIL VAN GOD, DAN SAL HY JULLE OOK AL HIERDIE DINGE GEE. 



3 My broers, julle moenie almal leermeesters wil wees nie, want julle moet weet dat ons 
wat leermeesters is, strenger as ander beoordeel sal word... 3Vir perde sit ons ’n stang in 
die bek, en dan gehoorsaam hulle ons en het ons hulle hele liggaam onder beheer. 4Dink 
ook maar aan skepe:..hulle is baie groot en al is die winde wat hulle aandryf, baie sterk, 
word hulle tog met ’n baie klein roertjie gestuur net waarheen die stuurman wil. 5So is 
die tong ook maar ’n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. ’n Klein vuurtjie kan 
’n groot bos aan die brand steek. 6Die tong is ook ’n vuur, ’n wêreld vol ongeregtigheid... 
Dit steek die hele lewe, van die geboorte af tot die dood toe, aan die brand, en self word 
dit uit die hel aan die brand gesteek... Dit is ’n rustelose kwaad, vol dodelike gif. 9Met die 
tong loof ons die Here en Vader, en met die tong vloek ons die mense wat as die beeld 
van God gemaak is. 10Uit dieselfde mond kom lof en vloek. My broers, so moet dit nie 
wees nie. 11’n Fontein laat tog nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie... 

‘n Spesiale waarskuwing



Jak 4:11 Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer 
kwaad praat of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en 
veroordeel die wet. En as jy die wet VEROORDEEL, handel jy nie meer 
volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. 12Daar is egter maar 
een Wetgewer en Regter, en dit is Hy wat die mag het om te red en te 
verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste?

Mat 7:1  “Moenie OORDEEL nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie; 2 met dieselfde 
oordeel waarmee julle oor ander oordeel, sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde 
maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word.
3“Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog 
merk jy nie op nie? 4Of hoe kan jy vir jou broer sê: ‘Wag, laat ek die splinter uit jou oog 
uithaal,’ en intussen is daar ’n balk in jou eie oog? 5Huigelaar! Haal eers die balk uit jou 
eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal.



1 Joh 2:18 Kinders, dit is die laaste uur. Julle het gehoor dat daar ’n 
antichris kom; en daar is nou reeds baie antichriste. Daaruit weet ons dat 
dit die laaste uur is. 19Hulle het wel uit ons geledere voortgekom, maar 
niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik 
van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dit moes duidelik word dat 
geeneen van hulle werklik een van ons is nie.

Joh 2:15 Toe het Jesus met toutjies ’n sweep gemaak en almal uit die 
tempel uitgejaag, ook die skape en die beeste. Die geld van die 
geldwisselaars het Hy op die grond gegooi en hulle tafels omgekeer. 
16Vir die mense wat die duiwe verkoop het, het Hy gesê: “Vat hierdie 
goed hier weg! Moenie die huis van my Vader ’n besigheidsplek maak 
nie.”



Jak 5:12 My broers, dit is baie belangrik dat julle nie ’n eed moet aflê 
nie, nie by die hemel nie, nie by die aarde nie en ook nie enige ander 
eed nie. As julle “ja” sê, moet dit “ja” wees; as julle “nee” sê, moet dit 
“nee” wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie.

Mat 5:33 “Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die 
mense gesê is: ‘Jy mag nie jou eed verbreek nie, en ’n eed in die Naam 
van die Here moet jy nakom.’ 34Maar Ek sê vir julle: Moet glad nie ’n 
eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God; 35nie 
by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete; nie by Jerusalem 
nie, want dit is die stad van die groot Koning. 36Jy moet ook nie jou kop 
op die spel plaas as jy ’n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of 
swart maak nie. 37Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, 
‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.”

‘n Eed



Jak 5:7 Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe 
die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag 
geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. 8 
Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank 
nie, dan kom die Here. 9 Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat 
julle nie veroordeel word nie. Die Regter staan al voor die deur. 10 
Broers, neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, 
as voorbeelde van lyding en geduld. 11 Ons noem hulle geseënd 
omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job 
en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is 
immers ryk aan barmhartigheid en ontferming.

Wat hou die gelowige op die regte pad?


