Schets 5 – Vermaningen
A. Doel
Betekenis benoemen: In deze Bijbelstudie komen twee vermaningen naar voren. De eerste
vermaning betreft onze houding bij het maken van onze plannen. In de tweede vermaning gaat
het over ons bidden en onze gebedshouding.
Actualiteit: De jongeren leven in een maatschappij waarin alles draait om het hier en nu; waarin
zoveel plannen worden gemaakt alsof we alles zelf in de hand hebben. Een afhankelijk en biddend
leven is zeldzaam.
Christus centraal stellen – de persoonlijke spits: De Heere Jezus heeft Zijn discipelen leren bidden
om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. In Zijn eigen gebed laat de Heere Jezus zien hoe
dicht Hij bij Zijn hemelse Vader leefde. De Heere Jezus leert ons om in alles van Hem afhankelijk te
zijn (indien de Heere wil, zo zullen wij leven). Dat is geen krampachtig leven, maar een leven dicht
bij de Heere.
B. Achtergrondinformatie


Deo volente:
- God heeft ons in Zijn wijsheid geen kennis gegeven van onze toekomst of van de tijd van
ons leven. Onze tijden zijn niet in onze hand, maar in Gods hand (Ps. 31:16). We leven
zolang als God het bepaalt en in de omstandigheden die Hij vaststelt.
- Er is een leven na dit leven. Het tegenwoordige leven is zo onzeker, het past ons om ons
voor het toekomende voor te bereiden en alles in gereedheid te brengen.
- We worden gewaarschuwd tegen het roekeloos vertrouwen op het voortduren van ons
leven. Het maken van allerlei plannen alsof we zeker zijn van de toekomst. Het is ijdel om
op iets goeds in de toekomst te rekenen, buiten de besturing van Gods voorzienigheid om.
We leven in een maatschappij (en het vindt aansluiting bij ons zondige hart) waarin geen
ontzag meer is voor Gods voorzienigheid.



Gebed:
- In deze verzen gaat het niet om de inhoud van Elia’s gebed, maar om een voorbeeld van de
kracht van het gebed.
- Als we iets bidden in overeenstemming met Gods wil, dan zal Hij ons zeker verhoren. We
mogen zowel om aardse als om geestelijke zegeningen vragen. God vervult niet al onze
verlangens, maar als we Hem bidden om geloof, bekering, liefde, geduld, dan zal Hij dat

-

altijd geven! Paulus bad drie keer (drie perioden) of God hem wilde bevrijden van de doorn
uit zijn vlees. Dat gebeurde niet, maar God zei wel: ‘Mijn genade is U genoeg.’ En die is ook
altijd genoeg!
Stel jezelf en de jongeren de vraag: Gaat het je om de gaven of om de Gever Zelf?

Suggesties voor verdieping
 Bijbel: Luk. 12:16-21
 Geloofsbelijdenis: HC zondag 1, vraag en antwoord 1, HC zondag 10 ,HC zondag 45, vraag
en antwoord 117 en 118, HC zondag 52 vraag en antwoord 129
 Literatuur:
Dr. J. Blanchard – De boom en zijn vruchten. De brief van Jakobus uitgelegd (deel 2:
Jakobus 3-5) – Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Drs. P. Cammeraat – Leren en Leven deel 4 – Uitgeverij Kok, Kampen
Prof. dr. O. Hallesby – Het gebed – Uitgeverij Voorhoeve, Kampen
Ds. J. Joppe – De brief van Jakobus. Zijt daders des Woords (Serie: Aan u geschreven)
– Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
C. Suggesties voor de avondinvulling / programmaopzet
Startopdracht:
Houd het in de startopdracht bij een inventarisatie. Ga nog niet in op de vraag hoe ze deze
plannen hebben gemaakt en of ze weten of deze plannen door zullen gaan. Dit komt in het vervolg
van de schets aan de orde. Het is ook mogelijk om deze vraag algemeen te houden. De jongeren
hoeven dan geen agenda mee te brengen, maar noemen verschillende dingen op voor de
komende weken. Leuk om een overzicht op een bord te maken.
Niveau 1
Bijbel
Jak. 4:3, 5:16b-18
1. Bidden de mensen in de gemeente nog wel?
2. Waarom ontvangen ze dan niet waar ze om
vragen?
3. Waar bad Elia om?
4. Hoorde God dit gebed?
Keuzevragen
Vragen: 1, 2, 3, 5, 6

Niveau 2
Bijbel
Jak. 4:3, 5:16b-18
1. Waar bidden de mensen in de
gemeente om?
2. Welk gebed vermag veel?

Keuzevragen
Vragen: 2, 3, 4, 5, 6

Stellingen: 1
Leesstukjes:
De rijke dwaas
Hoe maak je jouw plannen?
Kwalijk bidden
Overige verwerking
Wat is een damp?
Jouw gebed

Stellingen: 1, 2, 3
Leesstukjes:
Hoe maak je jouw plannen?
Kwalijk bidden
Overige verwerking
Wat is een damp?
Jouw gebed

D. Antwoorden en suggesties
Vraag
1.
Zijn te kleine schuren afbreken, grotere schuren bouwen, al zijn gewas en goederen in die
schuren verzamelen, nog vele jaren genieten van zijn goederen en zijn rust, eten, drinken
en vrolijk zijn.
De rijke dwaas
 Hij heeft zijn plannen gemaakt met de zekerheid dat alles goed zou gaan. Hij keek naar de
omstandigheden (volle velden – dat betekent een goede oogst – dat betekent grote
schuren – dat betekent overvloed – dat betekent nog lang kunnen genieten) en was niet
afhankelijk van de zegen van de Heere. Hij had zelf zijn plannen gemaakt en geen rekening
gehouden met God.
 Mogelijk werden zijn plannen nog wel door iemand anders uitgevoerd, maar de rijke dwaas
zag er zelf niets meer van en kon er ook niet van genieten. Hij stierf in de nacht die volgde
op de dag dat hij zijn plannen had gemaakt.
Vraag
2.
Zie Jak. 4:14-15
Wat is een damp?
Maak bij deze opdracht duidelijk dat ons leven een damp is: niet degelijk of zeker, het kan
gemakkelijk verstoord of verwoest worden (het blazen in de damp). Een damp zie je even en
daarna vind je er niets meer van terug. Zo kwetsbaar is het leven ook. Er zijn mensen die uur en
minuut van de zonsopgang kunnen berekenen, maar we weten niet hoeveel tijd een damp nodig
heeft om te verdwijnen.

Jakobus gebruikt dit voorbeeld in relatie tot zijn voorgaande woorden. We kunnen allerlei plannen
maken, maar wie zegt dat we er morgen nog zijn? Betrek hierbij de woorden uit Ps. 89: ‘Het leven
is een damp, de dood wenkt ieder uur’ en Ps. 103: ‘Gelijk het gras …’, ‘Gelijk een bloem …’, Dan
knakt haar steel…’, ‘Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer’.
Stellingen
 Het is goed om D.V. te zeggen als we een voornemen aan anderen bekend maken. Je kunt
ook het woord ‘hoop of hopen’ gebruikt worden (bijvoorbeeld: Ik hoop zaterdag te
komen). D.V. moet geen vlag zijn om de lading te dekken, het gaat niet om deze twee
letters, maar om het besef dat het zo ís.
 We kunnen makkelijk zeggen dat we ‘natuurlijk’ afhankelijk zijn van God en dat is zo. Maar
kunnen anderen dat aan ons merken? Stralen we dit ook uit? Betrek bij deze stelling de
woorden uit Jak. 2:17. ‘Practice what you preach’. Doe wat je zegt!
Vraag
3.
a. Dit is een heel persoonlijke vraag. Ga hier integer en tactisch mee om. Wijs de jongeren
erop dat het erom gaat heel persoonlijk de toevlucht te nemen tot de Heere Jezus (in
geloof, in gebed), heel je leven, al je zonden aan Hem toe te vertrouwen. Geheel en al te
vertrouwen op Zijn volbrachte werk. En daar ook uit en naar te leven.
b. Spr. 16:9: ‘Het hart des mensen overdenkt zijn weg; maar de HEERE stiert zijn gang.’ 
Je kunt van alles plannen en bedenken, maar de HEERE staat hier boven en leidt alles naar
Zijn raad/plan.
Gen. 50:20: ‘Gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht; doch God heeft dat ten goede
gedacht; opdat Hij deed, gelijk het te dezen dage is, om een groot volk in het leven te
behouden.’  De broers van Jozef verkochten hem uit jaloezie. Dat was verkeerd en
strijdig met Gods Woord. Toch stond God daarboven. Als Jozef niet verkocht was naar
Egypte had hij ook niet de dromen aan de farao uit kunnen leggen, de wijze raad kunnen
geven om het koren op te sparen. Wat de broers met verkeerde bedoelingen deden (ze
bleven daar ten volle verantwoordelijk voor want ze wísten dat het niet goed was)
gebruikte God toch ten goede, nl. om het volk in leven te houden.
Hoe maak je jouw plannen?
Er zitten twee kanten aan deze stukjes tekst. Aan de ene kant moeten we onze
verantwoordelijkheid ten volle nemen. Aan de andere kant hebben we ten volle Gods zegen en
bescherming nodig. Laat het gebed geen ‘sluitstuk’ zijn, een gewoonte… omdat het zo hoort. Wijs
op het belang van echte afhankelijkheid. Zie ook Ps. 127:1-2.

Stelling
Kwalijk bidden is bidden naar jezelf toe. Je gebruikt God om Hem voor jouw karretje te spannen. In
vers 3 wordt gesproken over wellusten: zonden, verkeerde begeerten. Ook Gods kinderen kunnen
kwalijk bidden. Dan bidden ze om dingen die niet zijn overeenkomstig het Woord van God, de
Bijbel. Toch wil en zal Hij dit ook laten zien. De Heere Jezus leert Zijn discipelen hoe ze bidden
moeten.
In het oprechte bidden is altijd te horen: ‘om Jezus’ wil’.
Vraag
4.
God gebruiken om de wereld te genieten, gebeurt bijvoorbeeld als je bidt om genezing,
maar zodra je dat ontvangen hebt, vergeet je God. Of je bidt om een bepaald bijbaantje,
maar als je het krijgt, vergeet je Hem te danken. Je ‘gebruikt’ God om je eigen wensen
gedaan te krijgen.
Je kunt ook de wereld gebruiken om God te genieten: bij alle goede gaven (gezondheid,
verstand, eten, fijne dingen in het leven) besef je dat ze afkomstig zijn van een goede God
(Jak. 1:17). Deze zegeningen brengen je ertoe om Hem te loven, te danken en lief te
hebben.
Kwalijk bidden
Voorbeelden van kwalijk bidden:
 Om het in eigen begeerten door te brengen (zie stelling 3): beter eten, beter drinken, beter
kunnen kleden. Deze zondige begeerten maken het gebed krachteloos.
 Niet vragen met het rechte doel of op rechte wijze; of niet gelovig en met aandrang.
 Op vrome, godsdienstige wijze de dingen van de wereld zoeken.
Vragen
5.
Het gaat hierbij niet om personen en hun gebedsleven, maar om het aanhouden in het
gebed bij de Heere. Je merkt het als iemand a.h.w. een geopende hemel heeft en echt met
de Heere spreekt. Van dit bidden gaat iets uit, je hoort dat iemand zijn hart uitstort bij de
Heere. Leg ook de vraag bij de jongeren neer of ze jaloers waren op dit bidden.
6.

a. 1) Dat we díe God aanroepen, die Zich in de Bijbel geopenbaard heeft (de drie-enige
God; Vader, Zoon en Heilige Geest); 2) Dat we beseffen wie ze zelf zijn, klein en zondig, en
met eerbied en ontzag tot God naderen; 3) Dat we erop vertrouwen dat God ons gebed
(ver)hoort. Niet om iets in onszelf, maar alleen vanwege de Persoon en het werk van de
Heere Jezus.

b. We mogen God bidden om alles wat we voor ons dagelijkse (aardse) en geestelijke leven
nodig hebben. Dat betekent dat je mag bidden om eten, kleding, etc. (geen luxe, maar dat
wat we nodig hebben). Vergeet echter vooral niet je geestelijke ‘behoeften’: een nieuw
hart, geloof, bekering, de gave van de Heilige Geest.
c. Zelfs als jij helemaal niet het gevoel hebt dat God je gebed verhoort, toch zal Hij dat
zeker doen. Want Hij is betrouwbaar!
Jouw gebed:
Ga als leiding ook na waar je iedere clubavond voor bidt, waar je soms voor bidt en waar je nooit
voor bidt. Bespreek dit met elkaar als leiding, maar ook met de jongeren.
De club hoort bij de gemeente en is een onderdeel van de gemeente. Laat jongeren merken dat ze
als club niet op zichzelf staan, maar bij een gemeente horen!
Bidden voor het gemeenteleven: voor zieken, voor hen die zorgen en verdriet hebben, voor de
prediking, voor predikant en kerkenraad enz.
Bidden voor het gemeenteleven: of de Heilige Geest wil werken door het Woord, of er zaad in de
goede akker mag vallen, om de droefheid naar God, om geloof en bekering, of het rijk van de
satan ook in de gemeente afgebroken mag worden.
E. Extra voorbereiding



Laat de jongeren hun agenda meebrengen.
Zorg voor één of meerdere waterkokers.

