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Reg deur die Bybel word gelowiges opgeroep om te bid. 
Gebed is nie 'n “misteriuese” praktyk wat net vir leraars 
en die toegewyde godsdienstiges beskore is nie. Gebed 
is eenvoudig om na God te luister en met Hom te praat. 
Gelowiges kan uit die hart, vryelik, spontaan en in hul eie 
woorde bid. God het gebed gevestig as die kanaal 
waardeur ons met Hom kommunikeer en waardeur ons 
Sy bonatuurlike aanraking ontvang. Alles wat Christene 
van die wêreld onderskei, is 'n werk van God se 
bonatuurlike genade.  God het beskik dat hierdie genade 
na ons vloei deur gebed. 
 
Ten spyte van die groot klem wat die Bybel plaas op 
gebed, het gebed steeds 'n swak beeld. Sommige mense 
verwerp gebed as 'n swak alternatief vir daadwerklike 
optrede, 'n verskoning om niks te doen nie. Om te bid vir 
iemand is dikwels niks anders, as 'n manier om onsself te 
verskoon van 'n ongemaklike situasie nie. Ons sien dit as 
'n uitkoms. Sommige mense sien gebed as iets waaraan 
die meer delikate mense deelneem, terwyl die ander daar 
buite is en die werk doen. 
 
Dit is egter nie waar nie.  Gebed is aksie. Gebed is nie 'n 
plaasvervanger vir werk of voorbereiding vir werk nie. Dit 
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is werk. Dit is nie net 'n godsdienstige oefening nie, dit is 
'n menslike noodsaaklikheid. 
 
In sy boek, Don’t just stand there, pray something!, sê 
Ronald Dunn dat God nog altyd mense gesoek het om in 
gebed in te tree vir ander.  Esegiël 22:30 sê: “Ek het 
iemand tussen hulle gesoek wat 'n muur sou bou en vir 
die stad in die bres sou tree dat dit nie vernietig word nie, 
maar Ek het niemand gekry nie.”  
 
Jesus verander alles wanneer Hy jou Verlosser word. Hy 
verander ook die manier waarop jy bid. Mag hierdie 
studie jou help om so 'n geloof te hê, dat jy in die bres 
kan tree (in die gaping staan) vir ander.    
 

Soli Deo Gloria! 
Aan God alleen die eer! 
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Week 1 

 

 
Wanneer die volk wat my Naam dra, hulle 
verootmoedig en bid, en my weer soek en hulle 
afkeer van hulle bose lewens, sal ek in die hemel 
hoor en hulle sondes vergewe en hulle land 
gesond maak. 

2 Kronieke 7:14 (NLV) 
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 9 

 
 
 
Begin vandag se studie in gebed. 
 
As ons na Jesus as mens kyk, kan ons sekerlik sê dat Hy 
die een was wat die minste gebed nodig gehad het. Tog 
lees ons altyd van Jesus se gebedslewe; hoe Hy alles na 
Sy Vader in gebed gebring het. Hy het nooit enige aksie 
geneem sonder om eers daaroor te bid nie. Jesus se 
gebedslewe het Sy dissipels jaloers gemaak. Hulle wou 
ook bid. Op een punt kom hulle na Hom toe en vra Hom: 
"Here, leer ons om te bid." 
 
As jy ernstig is om hierdie jaar geestelik te groei, moet jy 
God vra om jou gebedslewe te verander. Jy sal nie 'n 
beter voorbeeld vind om te volg as die voorbeeld van 
Jesus nie. 
 
Jesus het niks gedoen voordat hy eers met Sy Vader 
gepraat het nie. 
 
Lees Lukas 3:21-22 
 
Wat dink jy het Jesus vir Sy Vader gevra? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

Dag 1: 
 

Jesus het niks gedoen voor Hy met 
Sy Vader gepraat het nie 
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Wat was Vader se reaksie op Jesus se gebed? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Alhoewel Jesus self God is, het Hy verkies om Sy Vader 
te gehoorsaam deur gedoop te word. Na Sy doop het Hy 
gebid en ek glo dat Hy Vader gevra het om Hom met 
God se krag toe te rus sodat Hy Sy werk kan doen. En 
dan antwoord Vader deur Hom Sy Gees te gee. 
 
Niks in jou lewe sal verander as jy nie, onder leiding van 
Sy Heilige Gees, in totale afhanklikheid van God leef nie. 
 
Jesus se bediening het nie begin voordat Hy deur die 
Heilige Gees toegerus is nie. Sy belofte aan Sy dissipels 
en aan ons, was dat Hy ons met Sy Heilige Gees sou 
toerus, en dit het Hy gedoen met die uitstorting van die 
Heilige Gees. 
 
Lees Handelinge 1:8 en Efesiërs 5:18-20 
 
Vra God daagliks om jou te vul met die Heilige Gees. 
Laat Hom toe om beheer van jou lewe te neem en volg 
Hom in gehoorsaamheid. 

  
Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Lees Lukas 6:12-13 
 
Jesus se bediening het momentum begin kry en daarom 
moes Hy mense kry wat bereid sou wees om saam met 
Hom te stap. ’n Mens sou dink dat Hy geweet het wie Hy 
wou hê. Tog lees ons dat Hy die hele nag gebid het. 
 
Hoekom dink jy het Hy gebid? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Handelinge 1:23-25 
 
Hoeveel keer het jy belangrike besluite geneem sonder 
om eers met God daaroor te praat, net om uit te vind dat 
dit 'n fout was? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Dit gebeur in almal van ons se lewens. Of soms besluit 
ons oor 'n saak en dan bid ons net om die Here te vra om 
dit te seën. 

Dag 2: 
 

Jesus het gebid voor Hy enige 
besluite geneem het  
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God sal seën wat Hy wil hê ons moet doen, ons hoef 
Hom nie te vra om dit te seën nie. 
 
Ons moet leer om vir alles te bid deur met die Vader te 
praat. 
 
Jesus leer ons dat Hy met God gepraat het oor die 
bediening en oor hoe God dit wil hê. In die kerk en in ons 
bedieninge, waar ookal en elke keer, moet ons met die 
Here beraadslag oor Sy strategie. 
 
Kom ons vra Jesus om ons manier van dink te verander, 
want ons woon nie in kompartemente nie. Ons hele lewe 
moet aan God toegewy wees. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Lees Lukas 5:12-16 
 
Wat doen jy wanneer jy druk ervaar? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Dit was 'n besige dag vir Jesus. 'n Skare mense het 
bymekaargekom en almal wou Sy tyd en aandag 
ontvang. Wat het Jesus gedoen? Vers 16 sê: "Maar 
Jesus het Hom gereeld in ‘n verlate plek afgesonder om 
te bid." Wanneer Jesus onder druk was, het Hy altyd Sy 
rus in Vader se teenwoordigheid gesoek. Jesus het 
geweet dat Hy meer tyd met Vader moes deurbring as 
die tyd wat Hy gebruik om die dinge van Vader te doen. 
 
Lees Filippense 4:6-7 
 
Wat sê Paulus, wat moet ons doen wanneer ons angstig 
of bekommerd is. 
.……………………………..……………………...………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Dag 3: 
 

Jesus het gebid wanneer Hy onder 
druk was 
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Gebed is die teenmiddel vir bekommerd wees. Omdat die 
Here naby ons is, kan ons bid! 
  
Wat sal gebeur as jy bid en jou bekommernisse en 
angstige gevoelens aan Hom oorgee? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Ons is almal soms besig. Hoe meer die druk, hoe minder 
tyd gebruik ons om ons tyd te organiseer en natuurlik om 
te bid. Dit lei tot meer druk en uiteindelik stort mense 
inmekaar onder die druk. Jesus kom om ons anders te 
leer. Hy het gereeld tyd saam met Sy Vader deurgebring. 
Daarom nooi God ons uit om na Hom toe te kom. 
Volgens Filippense 4, wanneer die bekommernisse te 
veel word, kan ons dit aan God bekend maak met gebed 
en danksegging, soms deur pleitgebede. Die belofte van 
God is nie dat die druk weggaan nie, maar dat Hy vrede 
sal gee. Hierdie vrede kom van God af. Dit is die vertroue 
op Sy liefde. Dit bring die kennis en bevrediging dat God 
in beheer is en dat Hy my druk sal verlig. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Lees Markus 1:35-38 
 
In die vorige gedeelte het ons gesien dat Jesus baie 
mense genees het. Almal, selfs die dissipels, was 
meegevoer deur die opwinding van die wonderwerke. 
Wat het Jesus gedoen?  Wat was Sy prioriteite? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Soms het Jesus dwarsdeur die nag gebid, soms was dit 
laat in die aand wanneer die skare weg was. Ons het ook 
gelees dat Hy vroeg in die oggend gebid het. Dit is 'n 
bewys dat Jesus baie ernstig was oor Sy gebedslewe. Dit 
is dus geen wonder dat die dissipels Hom vra om hulle te 
leer om te bid nie. 
 
Net so moet ons bid vir die verspreiding van die 
Evangelie. 
 
Lees Matteus 9:37-38 
 

Dag 4: 
 

Jesus het gebid vir die 
verspreiding van die Evangelie 
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Hoekom dink jy is dit nodig om vir meer arbeiders te bid? 
Weet God dan nie dat dit nodig is nie? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Jesus nooi ons om meer en meer te bid vir die stuur van 
arbeiders. Jesus sal jou gedagtes verander wanneer jy 
begin bid vir meer arbeiders. Hy kan jou ook oortuig dat 
jy een van Sy arbeiders is. Almal wat die Here dien, is 
deel van die uitbreiding van die Koninkryk. 
 
Bid dat die Here ook vir jou sal wys waar Hy jou kan 
gebruik. Wees dan beskikbaar. 
 

 Sluit vandag se studie in gebed. 
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Baie mense sê: "Hoekom moet ons bid, God weet wat in 
my hart aangaan." Hier is 'n voorbeeld van gebed ten 
spyte daarvan dat God weet wat in jou hart is. Jesus het 
geweet wat in God se hart was, maar tog Hy het gebid. 
  
Lees Johannes 11:33-44 
 
Jesus het die boodskap gekry dat Lasarus siek was en 
dat Hy dringend moes kom. Toe Hy uiteindelik daar 
aankom, was Lasarus reeds dood. Alhoewel Hy geweet 
het Lasarus gaan sterf, het Hy gehuil.  Hy het medelye 
gehad met mense wat seer gehad het. Jesus huil saam 
met jou as jy hartseer is, alhoewel Hy weet wat die 
uitslag sal wees. 
 
Jesus het gebid, al het Hy geweet wat die wil van die 
Here sal wees. 
 
Lees 1 Johannes 5:14-15 
 
Wat leer jy uit hierdie verse? 
……………………………..……………………...…………… 

Dag 5: 
 

God antwoord altyd.  Ja of Nee    
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Sou dit nie wonderlik wees as alle gebede positief 
beantwoord word nie? Wel, daar is 'n moontlikheid. 
Hierdie vers sê dat alle gebede wat volgens God se wil 
gebid word, vehoor sal word. 
 
Nou is die vraag natuurlik: Wat is God se wil? Ons weet 
dat God se wil dat dat almal die evangelie sal hoor. 
Daarom is gebed vir ongelowiges so ongelooflik 
belangrik. God wil hê dat almal in geloof moet groei, dus 
sal Hy gebede vir geestelike groei positief beantwoord. 
God wil hê dat almal Sy Woord moet lees en bid. 
Daarom, as jy Hom vra om jou daarmee te help, sal Hy, 
want dit is Sy wil. Dit is nie altyd God se wil dat jy die 
hoogste posisie in die lewe bereik of dat jy baie ryk word 
nie, dus sal Hy nie altyd sulke gebede verhoor nie. Soms 
is dit in Sy wil en dan voorsien Hy. 
 
Jesus het ook God se nee ervaar. 
 
Lees Matteus 26:39-46 
 
Hoekom dink jy het God nie vir Jesus se gebed ja gesê 
nie? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
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Alhoewel Jesus geweet het wat die wil van die Vader 
was, het Hy hierdie gebed as 'n mens gebid. Jou 
verhouding met Vader bepaal of Hy jou gebede met ‘n ja 
of ‘n nee beantwoord, omdat jy die wil van die Vader ken. 
Gebed is om God te vertrou om te weet wat aangaan en 
dat Hy in beheer is. 
 
Lees 2 Korintiërs 12:8-10 
 
Hoekom dink jy het God nie Paulus se versoek 
toegestaan nie? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Het jy al ooit 'Nee' as antwoord van God ontvang? Dink jy 
dit was vir die beste? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Paulus was een van die kosbaarste apostels van die 
Here. Hy is spesiaal deur God aangestel vir die werk. 
Tog moes Paulus ervaar dat God nee sê, alhoewel dit 
gelyk het of dit die die Koninkryk of hom kan benadeel. 
Daarom moet ons soms "nee" aanvaar as die antwoord 
van God. 
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God se "nee" is nooit 'n klap in die gesig nie. Ons sien 
dat toe God vir Jesus nee gesê het, het Hy vir Hom 'n 
engel gestuur om Hom te versorg. Toe God vir Paulus 
nee gesê het nadat hy driemaal gebid het, het God hom 
genade en barmhartigheid gegee om aan te gaan met 
die lewe. God sal dieselfde vir jou doen, omdat Hy alles 
ten goede laat saamwerk tot voordeel van die wat Hom 
liefhet (Romeine 8:28). 
 

Sluit vandag se studie in gebed.   
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Gebed 

 

Geheuevers: 
Wanneer die volk wat my Naam dra, hulle verootmoedig 
en bid, en my weer soek en hulle afkeer van hulle bose 
lewens, sal ek in die hemel hoor en hulle sondes 
vergewe en hulle land gesond maak. 

2 Kronieke 7:14 (NLV) 
 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
Skriflesing: 
Lees Handelinge 1:23-25; Filippense 4:6-7, Matteus 
9:37-38 en 2 Korintiërs 12:8-10 
  

 
GROEPBESPREKING: 
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Besprekingsvrae 
Lees Handelinge 1:23-25.  Stem jy saam dat dit belangrik 
is om te bid voordat jy besluite neem? Dink jy dit is van 
toepassing op elke gelowige in hul alledaagse lewe of net 
vir die kerk?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees Filippense 4:6-7. Martin Luther het eenkeer gesê: 
"Ek het soveel om te doen dat ek die eerste drie uur van 
my dag in gebed spandeer." Bespreek hierdie stelling - 
wees prakties. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees Matteus 9:37-38. Stem jy saam met die stelling dat 
dit belangrik is om vir arbeiders te bid? Dink jy gebed 
alleen is genoeg? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees 2 Korintiërs 12:8-10.  Bespreek die stelling: God 
antwoord altyd gebed. Soms sê Hy ja, soms sê Hy nee 
en soms sê hy nie nou nie. Stem jy saam? Deel as jy dit 
in jou lewe ervaar het. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Sluit in gebed 



 23 

 
  

Week 2 

 

 
Soek na die Here en sy krag. Hou aan om Hom 
te soek. 

 1 Kronieke 16:11 (NLV) 
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Daar is niemand in hierdie wêreld wat jou beter ken as 
God wat jou geskep het nie (Psalm 139: 1-4). Hy weet 
nie net alles van jou nie - volgens die Bybel ken Hy ook 
elke woord wat jy van plan is om Hom te vertel. Soos ons 
die wonderlike geskenk van gebed en gesprek met God, 
die Lewende God, bestudeer; is dit belangrik dat ons 
eers stop en besef met wie hierdie ontmoeting is. Dit sal 
ons harte, houding, gedagtes en woorde beïnvloed. 
 
Die eienskappe van God is groot en omvattend. Kom ons 
kyk na 'n paar van die verskillende maniere waarop die 
Bybel die God waarvoor ons bid, bekendstel. Hoe beskryf 
die volgende verse God? 
 

Psalm 8:2 & 4-5 en 
Jesaja 40:28 

 
 

Eksodus 2:24 en 
3:15 

 
 

Matteus 6:9 
 
 

Dag 1: 
 

 Wie is die God tot wie ons bid? 
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Lees Psalm 5:2-3 
 
God is altyd gereed om ons gebede te hoor. Op watter 
drie name spreek Dawid God in hierdie Psalm aan? 
 

Verse 2 
 
 

Verse 3 
 
 

Verse 3 
 
 

 
Lees Psalm 139:1-12 
 
God is 'n alwetende God - Hy weet alles – nog voor dit 
gebeur! God is ook alomteenwoordig - Hy is oral en ken 
jou elke beweging. 
 
As jy dit in gedagte hou, is die plek waar jy bid of die 
posisie waarin jy bid, van belang? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Sluit vandag se studie in gebed.  	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Van die begin af het God die mens geskape om in 'n 
persoonlike verhouding met Hom te wees en om Hom te 
verheerlik. God het ons Sy Seun gegee en dit is slegs 
deur geloof in Hom dat ons hierdie verhouding kan 
betree. 'n Verhouding sal nie groei sonder eerlike 
gesprek nie - en gebed is die manier waarop 'n geredde 
sondaar en hulle Verlosser kommunikeer. 
 
Indien God alwetend is, hoekom moet ons bid? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
In 'n verhouding van wedersydse liefde en aanbidding, 
sal die verhouding net groei as die partye voortdurend 
hul gevoelens en ervarings met mekaar deel. 
 
Lees Jakobus 4:8 
 
Wat leer hierdie vers ons van om tot God te nader? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Dag 2: 
 

Hoekom moet ons bid? 
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Lees Lukas 5:16 
 
Watter voorbeeld het Jesus gestel met betrekking tot 
gebed? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees 1 Tessalonisense 5:17 
 
Hoe kan ons sonder ophou bid? Wat beteken dit in die 
praktyk? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Gebed moet 'n twee-rigting gesprek met God word, waar 
Hy ook Sy gedagtes en wil openbaar. 
 
Lees Eksodus 3:4-15 en identifiseer wanneer dit God 
was wat gepraat het en wanneer dit Moses was. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 



 29 

Gebed is 'n tweerigting gesprek met die Drie-enige God. 
Die aard van 'n verhouding bepaal dikwels die diepte van 
'n gesprek. Ware gebed vereis dus 'n baie noue 
verhouding met die Lewende God. God het jou geskep 
vir 'n verhouding met Hom - en een van die 
hoofkomponente van 'n sinvolle verhouding is 'n goeie 
gesprek. God verlang dus van jou om met Hom te 
kommunikeer. Gebed is die enigste manier om dit te 
doen. 
 
Die Bybel onthul hoe Moses se gebedslewe ontwikkel het 
soos die verhouding tussen Moses en die Here gegroei 
het. Dit het gebeur omdat hul gesprekke verdiep het 
namate hul verhouding dieper en nader gegroei het. 
Volgens Eksodus 33:11(a) het die Here van aangesig tot 
aangesig met Moses gepraat, soos 'n man met sy vriend 
praat. 
 
As jy wil hê dat jou verhouding met die Here moet groei, 
moet jy BID. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Net soos Moses en die Israeliete in die woestyn, en die 
dissipels op die boot in die middel van die storm, kan ons 
wat in 'n vyandige wêreld leef, ook seker wees dat God 
altyd by ons sal wees! 
 
Lees Matteus 28:20 
 
Wat was Jesus se laaste woorde volgens hierdie vers? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Jesaja het Israel dikwels aangemoedig om nie te vrees 
nie. Lees die volgende verse en skryf in jou eie woorde 
die boodskap van aanmoediging wat ons hier vind, oor. 
 

Jesaja 40:8-10 
	
	

Jesaja 43:1-7 
	
	

Dag 3: 
 

Ons is nooit alleen nie! 
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God se beloofde teenwoordigheid is ons voortdurende 
versekering dat ons nooit probleme op ons eie hoef te 
hanteer of alleen onder terugslae hoef te ly nie. Die 
hoofrede waarom die Bybel sê, "vrees nie" is omdat God 
by ons is! 
 
Markus 4:39 sê: “Jesus het opgestaan, die stormwind 
ernstig aangespreek en vir die see gesê: “Bedaar! Word 
kalm!” Toe het die wind gaan lê en daar het ‘n groot 
rustigheid gekom.” 
 
Die feit is, jy hoef nooit bang te wees nie. Jy is vry om jou 
vrese opsy te skuif en elke droom wat God aan jou 
gegee het, na te streef; omdat Hy by jou is. Terwyl Hy die 
besonderhede van jou reis uitwerk, kan jy net sowel ook 
Sy rus ervaar. 
 
Joyce Meyer het gesê: “When fear knocks on your door, 
send faith to answer.” 
 
God se Woord is vol van die beloftes van Sy 
teenwoordigheid. Lees die volgende verse en skryf die 
belofte in jou eie woorde: 
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Psalm 16: 11 
	
	
	

Psalm 23:4 
	
	
	

Openbaring 21:3 
	
	
	

 
Brother Lawrence stel dit so: 
“I make it my business to persevere in his Holy presence, 
wherein I keep myself by a simple attention and a 
general fond regard to God, which I may call an actual 
presence of God; or, to speak better, a habitual, silent, 
and secret conversation of the soul with God, which often 
causes me joys and raptures inwardly, and sometimes 
also outwardly, so great that I am forced to use means to 
moderate them and prevent their appearance to others.” 

 
Elke keer as jy bang voel, moet jy eenvoudig sê: "God is 
by my in hierdie omstandighede; Ek is nooit alleen nie"; 
totdat daardie waarheid diep in jou gewortel is. Hoe meer 
jou geloof groei, hoe meer moed gaan jy hê! 
 

Sluit vandag se studie in gebed.   
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Begin vandag se studie in gebed.  
 
Daar is plek vir openbare gebede, daar is 'n tyd wanneer 
ons God herinner aan Sy beloftes. Dit is nodig dat jy God 
prys en aanbid - dit is ook nodig dat jy jou sondes bely en 
dat jy vir ander moet bid. Hierdie gebede is baie 
belangrik en noodsaaklik. Maar daar is ook 'n tyd 
wanneer jy jou binnekamer betree, die deur sluit en 
wanneer jy tyd by God spandeer en aan jou verhouding 
met God werk. God se wens vir ons is dat ons 'n intieme 
liefdesverhouding met Hom sal hê. Soos met enige 
intieme verhouding, neem dit tyd en toewyding. In hierdie 
verhouding wil God hê dat jy tyd aan Hom moet gee en 
Hy wil tyd saam met jou spandeer. 
 
Soos in die huwelik, kan so 'n intieme verhouding nie 
realiseer wanneer ander mense rondom jou is, of die 
telefoon lui of die televisie is aan nie. Nee, om alleen te 
wees met jou geliefde en om mekaar se volle aandag te 
hê, moet jy geïsoleer word.  Jy moet die deur letterlik 
agter jou toemaak. In die binnekamer is dit net jy en die 
Here en dit is asof daar 'n kennisgewing buite is wat sê: 
"MOENIE STEUR NIE." 
 

Dag 4: 
 

Wees stil!  
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Lees Matteus 6:5-8 
 
Die tipiese Joodse huis het nie deure gehad by die 
ingange na kamers nie, maar gordyne. Maar gewoonlik 
was daar in die middel van die huis 'n stoorkamer - 'n 
klein donker kamer met 'n deur. Dit was die stilste plek in 
die huis, waar die kans om gesteur te word, die minste 
was. In die lig hiervan, wat was Jesus se bedoeling met 
vers 6? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Eksodus 33:7-11 
 
Hier lees ons van Moses se "binnekamer". Dit was ‘n 
tent, heeltemal weg van sy huis af. Wat was dieselfde as 
die kamer wat in Matteus 6: 6 genoem word? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
In hierdie verse lees ons van die gesprek tussen God en 
Moses.  Vers 11 sê: “Binne-in die tent het die Here met 
Moses gepraat soos vriende wat gesels en mekaar in die 
oë kyk”. Dit wat ‘n gesprek tussen vertrouelinge, tussen 
vriende. Soms praat Moses, ander kere is dit God wat 
praat. 
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Ons hoor dikwels die stelling: "Jy moet God deel van jou 
lewe maak." Stem jy saam met die stelling? Motiveer jou 
antwoord. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
God wil nie net deel van jou lewe wees nie - Hy wil jou 
hele lewe wees. Alles wat jy sê en doen moet in en van 
Hom wees. Daarom moet ons onsself afsonder en op 
Hom fokus. Die volgende voorstelle kan help: 
 
• Kry 'n spesifieke plek waar jy en God ontmoet. Dit 

moet 'n plek wees waar jy 'n atmosfeer kan skep en 
jou kan afsonder van alles wat jou aandag kan aftrek. 
Dit kan by jou huis, by jou werk, in die natuur of in jou 
motor wees. Dit is egter belangrik dat jou gesinslede 
moet weet waar (en wanneer) dit is en dat hulle jou 
nie daar moet pla nie. Dit is jou ontmoetingsplek en 
tyd met God - niks behoort jou te pla of jou aandag af 
te lei nie. Moenie eers jou selfoon saamneem nie, 
selfs al is die klank afgestel. 

• Tyd is baie belangrik. Maak 'n gereelde afspraak met 
God vir hierdie spesiale ontmoeting met Hom. Daar is 
geen voorskrifte van hoe lank dit moet wees nie - net 
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dat dit 'n gereelde ontmoeting sal wees. Jesus het 
gewoonlik vroeg in die oggend met God gepraat. 
Soms het Hy die hele nag gebid en soms in die aand. 
Vind die tyd wat die beste vir jou werk en maak 'n 
afspraak. Moenie besluit om dit een of ander tyd 
gedurende die dag te doen nie - die duiwel sal alles in 
sy vermoë doen om te verhoed dat jy tyd saam met 
God deurbring. Maak 'n tyd en hou daarby. 

 
Daar sal tye wees wat jy nie daarby kan uitkom nie - 
maar maak seker dat dit die uitsondering bly en hanteer 
dit soos enige afspraak met 'n geliefde wat jy moes 
uitstel. 
 
Wat moet gebeur is dat jou private tyd (en plek) by God 
iets moet word wat nie onderhandelbaar is nie.  Dit moet 
vir jou so kosbaar wees dat jy honger en dors om tyd 
saam met God te spandeer. 
 
Die harde werklikheid is dat jy nie in die binnekamer kan 
bly nie. Jy moet uitgaan in die wêreld. Daar is jou 
gebedsverhouding met God anders. Daar vra jy Hom oor 
besluite en bely jou sondes gedurende jou dag. Jou 
verhouding met God deur die dag sal jou baie vertel oor 
jou verhouding met Hom in jou binnekamer. 
 

 Sluit vandag se studie in gebed.	
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Begin vandag se studie in gebed. 
  
Gebed is die lewensaar van 'n Christen se wandel met 
God. Gebed verbind ons aan God en gebed maak plek in 
die bidder se hart vir God se regspraak. 
 
Kan jy jou voorstel dat iemand jou beste vriend is en 
nooit met jou praat nie? Watter vriendskap daar ookal is, 
sal beslis onder spanning wees. Net so is 'n verhouding 
met God verarm en futloos sonder kommunikasie. Tog 
hoor ons dikwels mense sê dit is 'n swakheid wat hulle 
het: "Ek kan nie bid nie." Dan aanvaar hulle dit as 'n 
gegewe en doen niks daaraan nie. Hulle besef nie dat dit 
sonde is nie. 
 
Hoe lyk jou gebedslewe? Wees eerlik met jouself en 
God. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Psalm 5:4 
 
Wat leer jy in hierdie vers oor die begeerte om te bid? 
……………………………..……………………...…………… 

Dag 5: 
 

Wat gebeur wanneer jy nie bid nie?  
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Lees Psalm 145:18 
 
Watter belofte vind ons hier vir diegene wat bid? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Wat leer die volgende verse ons oor die sonde van 
biddeloosheid? 
 

1 Samuel 12:23 
	
	
	

Jakobus 4:2 
	
	
	

  
Gebed is ons lewenslyn en verbinding met God. Christus 
het in Sy wandel op die aarde die teenoorgestelde van 
biddeloosheid gewys en 'n gebedsvervulde lewe 
gemodelleer. As die Seun van die mens 'n persoonlike 
behoefte gehad het om te bid, hoeveel te meer moet ons 
dieselfde behoefte in onsself sien? 

 
Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 

Geheuevers: 
Soek na die Here en sy krag. Hou aan om Hom te soek. 

1 Kronieke 16:11 (NLV) 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Lees Filippense 4:6, 1 Tessalonisense 5:17, Matteus 
28:20 en Matteus 26:41  

 
GROEPBESPREKING: 
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Besprekingsvra 
As God Alwetend is, waarom moet ons bid? Bespreek. 
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees 1 Tessalonisense 5:17. Wat beteken dit om sonder 
ophou te bid? Bespreek. 
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees Matteus 28:20. Wat was Jesus se laaste woorde en 
wat beteken dit vir ons as gelowiges? 
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 
 

Stem jy saam met die stelling: "Jy moet God deel van jou 
lewe maak?" Bespreek. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
Lees Jakobus 4:2. Wat gebeur as jy nie bid nie? 
Bespreek. 
…………………………..……………………...………………
…………………………..……………………...……………… 
 

Sluit in gebed 
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Week 3 

 

 
Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel 
van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy 
nie weet nie.  

Jeremia 33:3 
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Wanneer ons aan gebed dink, is luister gewoonlik nie die 
eerste ding wat in ons gedagtes opkom nie. Maar gebed 
is kommunikasie met God - en dit vereis dat ons ook sal 
luister na wat op God se hart is, benewens om uit te druk 
wat op ons eie hart is. Vir die meeste van ons is dit egter 
nie iets wat natuurlik kom nie. 
 
Vind jy dit vreemd om aan gebed as “luister” te dink?  
Indien wel, hoekom?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Om na God te luister is 'n belangrike deel van die 
Christelike lewe. God wil met ons praat en ons het die 
voorreg om na Sy opdragte en leiding te luister. William 
Barclay het eenkeer gesê: “Prayer is not a way of making 
use of God; prayer is a way of offering ourselves to God 
in order that He should be able to make use of us.  It may 
be that one of our great faults in prayer is that we talk too 
much and listen to little.”    
 

Dag 1: 
 

 Om God te hoor 
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God wil met sy mense kommunikeer, selfs meer as wat 
ons begeer om met Hom te kommunikeer! Hy is steeds 
dieselfde God wat Hy nog altyd was en Hy gaan voort om 
met ons te praat. 
 
Lees die volgende verse en beskryf in jou eie woorde 
wat dit ten opsigte van gebed beteken. 
 

Psalm 42:2 
 
 

Psalm 46:10 
 
 

Psalm 62:1 
 
 

 
Lees Jeremia 33:2-3 
 
Wat leer hierdie verse ons oor die aanroep van God? 
……………………………..……………………:..…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
God is 'n God wat na ons gebede luister en dit 
beantwoord. Ons is mense wat praat, maar wat dikwels 
nie vir 'n antwoord luister of wag nie. Baie van ons is lief 
om meer te praat as wat ons graag luister. Ongelukkig 
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het ons dikwels ook dieselfde gewoontes in ons 
gebedslewe. 
 
Ons woorde moet min wees vanweë die almag van die 
Een in wie se teenwoordigheid ons staan. Hulle moet ook 
soms min wees sodat ons kan hoor wat God op Sy beurt 
vir ons wil sê. 
 
Daar is ‘n antieke Indiaanse spreekwoord wat sê:  "Listen 
or your tongue will keep you deaf." 
 
As ons dink dat ons nie antwoorde op ons gebede 
ontvang nie, kan dit moontlik wees omdat ons nie geleer 
het om te luister nie. 
 
As volgelinge van Jesus Christus is dit belangrik om ons 
vermoë om van God te hoor, te evalueer. As ons dit nie 
evalueer en regstel nie, verloor ons die wonderlike 
moontlikheid van 'n persoonlike verhouding met God. 
 

 Sluit vandag se studie in gebed.  	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Bridget E. Herman het gesê: “Prayer is the soul’s 
pilgrimage from self to God; and the most effectual 
remedy for self-love and self-absorption is the habit of 
humble listening.”     
 
Ongelukkig is daar verskeie hindernisse wat ons verhoed 
om God te hoor terwyl ons bid.   
 
As jy ooit probeer het om met 'n kind te praat terwyl 
ander rondhardloop of vroetel, sal jy weet dit is byna 
onmoontlik om tot hulle deur te dring; om jouself 
hoorbaar en verstaanbaar te maak. Net so kan God nie 
tot ons deurdring as ons nie verstandelik, fisies, 
emosioneel en geestelik stil is nie. 
 
Lees Klaagliedere 3:25-29   
 
Wat leer hierdie verse ons oor stil wees? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

Dag 2: 
 

Wat verhinder my om God te 
hoor? 
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God kompeteer nie vir ons aandag nie. Hy wag vir ons 
om na Hom toe te kom, gereed om tyd saam met Hom 
deur te bring. Ons soek God deur in stilte voor Hom te 
wag en stil te bly. 
 
'n Algemene struikelblok wat keer dat ons God se stem 
hoor, is ons selfsugtige motiewe. Mense het dikwels die 
verkeerde motief om van God te hoor. Byvoorbeeld: 
• Hulle wil weet wat in die toekoms wag, of 
• hulle wil by God hoor of hulle veilig sal wees, of troos 

kry of selfs regverdiging vir hulle optrede kry.    
 
Dit is gevaarlik, want dit kom van die feit dat jy net oor 
jouself bekommerd is. Dit is nie die voorbeeld wat 
Christus ons stel nie.  Frederick B Meyer het gesê: “So 
long as there is some thought of personal advantage, 
some idea of acquiring the praise and commendation of 
men, some aim of self-aggrandizement, it will be simply 
impossible to find out God’s purpose concerning us.”  
Wanneer enige valse motiewe die motivering vir ons 
gebede is, sal ons eenvoudig misluk in ons pogings om 
van God te hoor. 
 
Nog ‘n struikelblok is die feit dat ons nie God se stem ken 
nie, of ons kan God nie herken wanneer Hy met ons 
praat nie.  Dallas Willard said: “Our failure to hear from 
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God has its deepest roots in a failure to understand, 
accept and grow into a conversational relationship with 
God.” 
 
Lees Johannes 10:4 
 
Hoekom kon die skape die herder se instruksies en 
leiding verstaan?    
…………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
…………………………..……………………...…………… 
 
Om God te hoor moet jy Sy stem herken.  Dit gebeur net 
as jy Jesus Christus, die Goeie Herder, volg.  Dit lei tot 
die oorvloedige lewe. 
 
Ons moet seker maak dat ons eie, vooropgestelde idees 
van God, ons eie wil en gevoel van geregtigheid en die 
gebrek aan 'n intieme verhouding, ons nie verhoed om 
God te hoor nie. 
 
God gebruik baie maniere om met ons te praat. Om God 
te hoor is nie soseer 'n kwessie van of Hy praat nie, maar 
eerder of ons luister. 
   

Sluit vandag se studie in gebed.  	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
God kon robotte in plaas van mense geskep het. As Hy 
robotte gemaak het, sou daar geen gesprek gewees het 
nie. Maar Hy het gekies om mense te skep, mense wat 
Hom liefhet en Hom ken. Mense wat 'n ware vriendskap 
met Hom kan ontwikkel en deel in 'n koöperatiewe 
kreatiwiteit. Ons is Sy mense, wat saam met Hom in Sy 
Koninkryk woon en werk. Gebed is dus 'n gesprek tussen 
God en Sy mense wat dinge saam doen. Om te leer hoe 
om God te hoor, kan net geskied as deel van 'n 
spesifieke soort lewe; die lewe wat vloei uit 'n liefdevolle 
gemeenskap tussen die Koning en die volk van Sy 
koninkryk. 
 
Die eerste riglyn is:  JY MOET GOD LIEFHÊ MET JOU 
HELE WESE 
 
Lees Deuteronomium 6:4-5 en Johannes 15:12-15  
 
Wat leer hierdie verse ons oor ons verhouding met God? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 

Dag 3: 
 

Riglyne om God te hoor 
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As jy iemand liefhet, wil jy daardie persoon behaag.  Jy is 
nie lief vir iemand omdat jy probleme wil vermy of sy/haar 
goedkeuring wil kry nie. Jy wil graag saam met daardie 
persoon wees en die lewe saam met die person deel. 
God is nie 'n baas wat almal graag wil rond beveel en dit 
geniet om almal te sien dans na Sy pype nie. Jesus wil 
jou vriend en mede-werker wees. Daarom is dit ons 
gemeenskap met God wat die geleentheid bied vir die 
kommunikasie tussen ons en God. 
 
Die tweede riglyn is:  MENSE KAN MET GOD PRAAT. 
 
Ons is belangrik genoeg vir God dat Hy Sy Seun vir ons 
gegee het.  Ons is belangrik genoeg vir God dat Hy deur 
Sy Gees in ons lewe. Ons is dus belangrik genoeg vir 
Hom om met ons te praat en ons te lei wanneer dit 
geskik is vir Hom om dit te doen. 
 
Lees Psalm 25:9, Jeremia 29:12-13 en Romeine 8:26  
 
Wat moet ons houding wees as ons praat met, of luister 
na God?  
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 
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God praat met ons om ons te help om goed te wees en 
goed te doen. Dit help ons die mense wat Hy gemaak het 
en die mense te wees waarvoor Hy ons geroep het. 
 
Die derde riglyn is:  OM GOD TE HOOR MAAK ONS 
NIE REGVERDIG NIE.  
 
Wanneer God met ons praat beteken dit nie ons is 
regverdig of selfs reg nie.  Ons mag dalk nie eers 
verstaan wat Hy vir ons wil sê nie.   
 
Dallas Willard het gesê: “The infallibility of the Messenger 
and the message does not guarantee the infallibility of 
our reception.”  Dit is ‘n baie belangrik stelling, omdat ons 
dikwels hoor dat mense sê: "God het vir my gesê" of "Die 
Here het my gelei om dit te doen." Hierdie stellings word 
dikwels gebruik om te bevestig dat: "Ek is reg" of "jy moet 
my volg" of "ek moet my sin kry." Hierdie stellings is nie 
outomaties waar omdat mense dit sê nie. God praat nie 
net met ons om ons te ondersteun, of om ons goed te 
laat lyk, of om ons veilig te lei, of om seker te maak dat 
ons reg is nie. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.    
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
As ons God wil hoor praat, moet ons glo dat God nie net 
lank terug, in Bybelse tye, gepraat het nie en dat Hy nie 
skielik stil geword het toe die Bybel voltooi is nie. 
 

Ons moet glo dat, volgens die belofte wat Jesus deur die 
Heilige Gees gegee het, God vandag steeds praat en 
dinge aan ons bekend maak. Ons moet verwag om van 
Hom te hoor. 
 

Henry Blackaby het gesê: “God’s voice is remarkably 
clear. When God chose to speak to an individual in the 
Bible, the person had no doubt that it was God, and he 
knew what God was saying. When God speaks to you, 
you will be able to know He is the One speaking, and you 
will know clearly what He is saying to you”.  
 

God praat op verskillende manier met verskillende 
mense.  Die volgende is ‘n paar maniere waarop God 
gewoonlik met Sy mense praat:   
 

Die Bybel 
 
Lees Psalm 119:105 

Dag 4: 
 

Hulpmiddels om te hoor 
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Wat leer hierdie vers ons oor die manier waar God met 
ons praat?  Skryf dit in jou eie woorde neer.    
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Die Bybel is nog steeds God se primêre manier om met 
ons te praat. Wanneer ons in die donker verkeer, is niks 
meer waardevol as om 'n lamp te hê wat lig gee nie. Dit 
wys ons nie te ver vooruit of wat om die volgende draai in 
die pad is nie. Dit wys ook nie wat om die hoek van die 
gebou is nie. Maar enige lamp sal ons wys wat 
onmiddellik voor ons is, vir die volgende tree of twee. En 
dit is al wat ons moet weet. 
 
Wanneer ons nadink oor die Woord van God, vind ons 
dikwels dat die Heilige Gees skielik 'n vers of 'n gedeelte 
sal beklemtoon en dit onder ons aandag bring en dan 
weet ons dat God met ons praat. 
 
Sy Gees 
 
Lees Psalm 51:8 
 
Wat leer hierdie vers ons oor die manier waarop God met 
ons praat?  Skryf dit in jou eie woorde neer.    
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……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
As ons sensitief genoeg is, sal God ons vermoë om te 
hoor deur spontane indrukke wat deur die Heilige Gees 
op ons hart en verstand gedruk word, ontwikkel. 
 
Vrede en Vrymaking 
 
Lees Filippense 4:6-7 
 
Wat leer hierdie vers ons oor die manier waar God met 
ons praat?  Skryf dit in jou eie woorde neer.    
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Dikwels, na of tydens gebed, sal ons 'n skielike gevoel 
van vryheid beleef, vergesel van 'n diep vrede. Ons sal in 
ons gees 'weet' dat God met ons praat. Dit gebeur net as 
jy 'n intieme verhouding met God het. 
 
Deur ander 
 
Lees Spreuke 15:22 
 



 55 

Wat leer hierdie vers ons oor die manier waar God met 
ons praat?  Skryf dit in jou eie woorde neer.    
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
God praat dikwels met ons deur ander mense. Wanneer 
ons na ander, godvresende raadgewers luister, praat 
God dikwels deur hulle met ons. 
 
Daar is geen ander manier om te begin ontdek wat God 
vir ons wil sê as om ons eie wil prys te wil gee nie. Deur 
luisterend te bid, leer ons verstaan wat God se goeie en 
volmaakte wil vir ons lewens is. 
 

 Sluit vandag se studie in gebed.    
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Begin vandag se studie in gebed. 
  
Ons het so gewoond geraak aan verwarrende stellings in 
verband met boodskappe van God, dat ons dikwels 
sinies is oor die idee dat Hy wel met ons praat. 
Moordenaars beweer dat hulle deur God geïnspireer 
word. Godsdienstige groepleiers lei mense verkeerd (en 
soms tot hulle dood) met aansprake dat God direk met 
hulle gepraat het. Baie van ons ken mense wat geglo het 
dat hulle besig was om te doen wat God hulle gelei het 
om te doen - miskien was dit 'n loopbaanverandering, 'n 
verhuising, 'n keuse in 'n verhouding – net om later spyt 
te wees en te bevraagteken of hulle God korrek gehoor 
het. 
 
In sy boek, Hearing God, noem Dallas Willard 
verskillende verkeerde idees van hoe God met ons praat.  
'n Paar van hierdie verkeerde sienings is soos volg: 
 
‘n Boodskap vir elke minuut: 
Sommige mense wil hê dat God hulle moet vertel wat om 
te doen, elke oomblik van hulle lewens.  Daar sal 
waarskynlik tye in jou lewe wees waar God vir jou iets 
spesiaals in gedagte mag hê.  En dit is een van die redes 

Dag 5: 
 

Verkeerde sienings oor hoe God 
praat  
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waarom dit belangrik is om te weet hoe om God te hoor, 
sodat dat ons op daardie oomblik aandag kan gee. Maar 
God het ons ook vrye wil gegee.  Hy het ons nie gemaak 
om robotte te wees wat nie 'n enkele stap kan neem 
sonder dat iemand ons vertel wat om te doen nie. Terwyl 
ons doelbewus en konsekwent God volg, leer ons om te 
leef soos Hy wil hê ons moet lewe. Hy vorm ons karakter. 
Hierdie karakterontwikkeling help ons om goeie besluite 
te neem sonder dat Hy konstant, minuut-tot-minuut, vir 
ons moet voorskryf. 
 
Bybel-roulette: 
Dit is wanneer jy die Bybel oopmaak op enige bladsy, jou 
vinger êrens op die bladsy plaas en aanvaar dat waar jy 
jou vinger sit, is wat God vir jou wil sê. Bybel-roulette is 
nie die manier om van God te hoor nie. Dit is meer soos 
‘n bygeloof, eerder as enigiets anders. Baie mense is al 
verskriklik mislei deur hierdie metode om losstaande 
verse te kies en te aanvaar dat dit is wat God met hulle 
wil kommunikeer. Hulle probeer om kommunikasie van 
God af te dwing eerder as om te wag op Sy tyd en 
leiding. 
 
Wag vir ‘n bulderende stem: 
Ons dink dikwels dat as God met ons praat, dit in 'n 
"godagtige" stem moet wees - wat ons gewoonlik 
aanneem hard en luid soos donderweer is. Selfs as dit 
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nie hoorbaar is nie, dink ons dit sal onmiskenbaar wees. 
God praat wel op verskillende maniere met mense – en 
Hy sou kon praat met ‘n bulderende stem, op 'n manier 
wat onmoontlik is om te ignorer; maar dit is beslis nie 
altyd die geval nie. Terwyl dit hoogs onwaarskynlik is dat 
jy God hardop met ‘n bulderende stem sal hoor praat, 
praat God hoorbaar deur leraars, onderwysers, vriende 
en familielede - selfs liedjies, gebeure en mense waarvan 
ons nie baie hou nie.  Trouens, die Bybel vertel ons dat 
God met 'n stil stem, 'n "sagte fluistering" praat (1 
Konings 19: 9-13), wat net gehoor word deur diegene wat 
kies om te luister. 
 
Lees die volgende verse en herskryf dit in jou eie 
woorde: 
 

Jesaja 5:11 
	
	

Job 33:14 
	
	

Hebreërs 1:1-2 
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God nooi ons om ons lewens te herorganiseer op 'n 
manier wat ons so naby aan Hom bring dat ons Sy wil sal 
ken en Sy stem sal hoor. 
 
Die groot vraag is: “wil jy God se stem hoor?”  God 
reageer op ‘n gewillige hart.  In Openbaring lees ons: 
“Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my 
stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan 
en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met 
My" (Openbaring 3:20). God sal ons nooit forseer om 
Hom te gehoorsaam nie, maar Hy wag vir ons om te 
reageer op Sy roepstem.    
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 

Geheuevers: 
Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot 
en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. 

 Jeremia 33:3 
 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Klaagliedere 3:25-29; Job 33: 14 en Hebreërs 1:1-2 
  

 
GROEPBESPREKING: 
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Besprekingsvrae 
Vind jy die konsep van ‘n luistergebed vreemd of maklik?  
Bespreek. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Klaagliedere 3:25-29.  Wat leer hierdie verse ons 
van stil wees?  Bespreek.  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Job 33:14. Stem jy saam dat God op verskillende 
maniere met verskillende mense praat?  Bespreek.  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Hebreërs 1:1-2.  Wat sê jy vir mense wat iets doen 
wat jy weet verkeerd is, maar hulle beweer dat dit iets is 
wat God vir hulle gesê het om te doen?   
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Sluit in Gebed.  
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Bid  

 
Geheuevers: 
As daar iemand onder julle is wat swaar 
kry, moet hy bid. As daar iemand is wat 
opgeruimd is, moet hy lofliedere sing.  

Jakobus 5:13 

 

Week 4 
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Terwyl Hy op aarde was, het Jesus, die Seun van God, 
slegs Sy Vader se leiding gevolg.  Daarom het Hy talle 
geleenthede gebruik om tyd in gebed te spandeer om Sy 
Vader se wil te soek. As volgelinge van Christus moet 
ons leer van Jesus se gebedslewe. Dit kan net bereik 
word deur te luister en God se Woord te gehoorsaam. 
 
Oswald Sanders het gesê: “There is no way to learn to 
pray except by praying”. Daarom is dit van die 
allergrootste belang dat ons moet begin bid en moet deel 
aan die gebedsbeweging wat deur die wêreld vloei.  Al 
beteken dit ook net dat jy bid:  “Vader, leer my om te bid.”  
 
Lees Matteus 6:9(b) 
 
Wat was die heel eerste ding wat Jesus vir Sy dissipels 
geleer het om te doen as hulle bid?   
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Dag 1: 
 

 Gebed is Aanbidding 
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Lees Psalm 95 
 
Watter elemente van aanbidding vind ons in Psalm 95? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Hoe moet ons die teenwoordig van God benader volgens 
Psalm 95? Waarvoor het die psalmdigter God aanbid en 
geloof? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Vir watter eienskappe van God is jy dankbaar? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 
 
Die Onse Vader gebed begin met die erkenning van God 
as ons Vader en om Hom te prys vir wie Hy is, ons 
Heilige Vader. Lof en aanbidding van God is die eerste 
element van gebed wat Jesus vir Sy dissipels in die Onse 
Vader gebed geleer het.  Dit sluit liedere, 'n dankgebed, 
uitroepe van vreugde of selfs gedigte (soos bv. in die 
Psalms geskryf is), in. 
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Oswald Sanders het gesê om in gebed God te aanbid en 
te loof en prys behels die volgende: 
• Lofprysing fokus op wie God is en danksegging op 

wat Hy spesifiek vir ons gedoen het 
• Dit is die belydenis van geestelike, materiële, fisiese 

en seëninge van buite 
• Lofprysing is die hardop aanbidding van God 
• Lofprysing is onselfsugtig 
• Loof God vir Sy Naam, Sy Geregtigheid en Sy Woord   
 
Lees Psalm 95 in gebed.  Dank God vir Wie Hy is en vir 
wat Hy vir jou gedoen het.   
 
Luister na jou gunsteling Lof- en Aanbiddingslied. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 
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Begin vandag se studie in gebed. 
 

In Johannes 17: 4 bid Jesus tot Sy Vader en verklaar dat 
Hy die werk voltooi het wat Sy Vader Hom gegee het. Die 
voltooide werk van Christus verheerlik die Vader. Deur 
God se wil te soek en te doen, verheerlik ons die Vader. 
Hoe het Jesus geweet wat die wil van sy Vader was? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees 1 Johannes 5:14-15 
 
Watter gebede beantwoord God? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees Kolossense 1:9 
 

Hoe weet ons wat God se wil is? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees Psalm 1:1-2 en Josua 1:8 
 

Dag 2: 
 

Bid God se wil  /  Sy Woord  
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Om tyd saam met God te spandeer, sal ons help om die 
wil van die Vader te verstaan.  Biblical meditation is a 
command that enriches your prayer life to the point 
where we will be able to pray the heart of God as 
revealed in Scripture. (Anonymous)   
 
Meditasie is iets wat nie baie bekend is of goed verstaan 
word nie. Bybelse meditasie beteken: 
• Om jou geestelike lewe te evalueer 
• Om stil voor God te buig 
• Om te fokus op: 

o God self 
o God se Woord 
o God se werke 
o Oorwinnings wat jy behaal het, en 
o Positiewe gedagtes 

 
E.W Kenyon het gesê: “Fasting and long hours of prayer 
do not build faith . . . Reading books about faith and men 
of faith and their exploits stirs in the heart a deep passion 
for faith, but does not build faith. The Word alone is the 
source of faith.”  
 
Die rede waarom die meeste mense nie bid nie is nie 
omdat hulle nie wil bid nie, maar omdat hulle nie weet 
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hoe en wat om te bid nie. Deur die Woord te bid, los ons 
die probleem op. 
 

As ons wil hê dat ons gebede beantwoord word en 'n 
impak moet maak, moet ons die Woord van God as 
uitgangspunt vir ons gebede gebruik. God het Homself 
verbind om deur Sy liggaam te werk. Ons moet die 
beloftes in gebed toepas. Deur die beloftes te bid, help 
ons om God se Koninkryk te bou en God te verheerlik. 
 

Voordat ons God se Woord bid, moet ons nadink oor die 
Woord wat ons gelees het. Die Heilige Gees help ons om 
die Woord te verstaan terwyl ons daaroor nadink en 
mediteer.  Dan sal ons Sy wil ken en Sy wil kan bid. 
 

Het jy al voorheen na jouself geluister as jy bid? Waaroor 
het jy gebid? Wat het jy van God gevra? Was hierdie 
versoeke volgens Sy Woord? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees Psalm 119: 1-20. Mediteer die Woord en bid hardop 
verse uit hierdie gedeelte wat vir jou uitstaan.  Vra God 
om hulle in jou hart te bewaar. (10 minute) 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Die Woord van God is vol van God se beloftes.  R.A 
Torrey het gesê, “Prayer is the key that opens the 
storehouse of God's infinite grace and power.” 
 
Lees Matteus 6:11 
 
Watter dinge moet ons vir God vra, volgens Matteus 
6:11? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees 1 Kronieke 4:10 
 
Hier vind ons Jabes se gebed.  Vir watter spesifieke 
behoeftes bid Jabes?    
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Dag 3: 
 

Bid in geloof  
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Jabes het God gevra om hom te seën en hy vertrou op 
die belofte van seën van God. Hy het God ook gevra om 
hom voorspoedig te maak in alles wat hy nastreef in die 
land wat God aan hom gegee het, terwyl hy God vertrou 
vir al sy behoeftes.  Hy het God gevra om hom te 
beskerm en so erken dat God almagtig is en na hom 
omsien. Ten slotte het hy God gevra om hom te beskerm 
teen die bose en teen onheil. Net so het Jesus in 
Mattheus 6, toe Hy ons leer om te bid, ons daarop gewys 
dat ons God in gebed kan vertrou om in ons daaglikse 
behoeftes te voorsien en ons van die bose te beskerm. 
 
Lees Romeine 10:17 en Hebreërs 6:18  
 
Wat bou ons geloof en hoe kan ons hierdie beginsel 
toepas in ons persoonlike gebede en in korporatiewe 
gebed? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Wanneer ons die beloftes/die Woord hardop bid, bou ons 
ons geloof. Deur die Woord te bid, kry ons vrymoedigheid 
om te bid.  Wanneer ons die Woord bid, ontvang ons 
bemoediging van die godvresende mense in die Bybel. 
 



 73 

Dit is in geloof dat ons God se Woord vertrou en dit is 
met geloof dat ons die Woord bid. Die seën daarvan om 
God se Woord te bid, is dat ons geloof groei soos ons 
sien dat God ons gebede verhoor. 
 
Lees 2 Korinthiërs 1:18-20 
Daar is omtrent 7000 beloftes in die Bybel en elkeen is 
die “ja” en “Amen” van God. 
 
Vra God om jou vanuit Sy Woord te herinner aan beloftes 
wat Hy aan jou gegee het.  Lees hierdie beloftes hardop 
as ‘n gebed, met danksegging en in vertroue.   
 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Lees Matteus 6:12-13 
 
Hoekom word na sonde verwys as “skuld”? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
As al ons sondes vergewe is toe ons Christus 
aangeneem het as ons persoonlike Verlosser en 
Saligmaker, hoekom moet ons nog steeds bid: “en 
vergewe ons ons oortredings” (skuld)?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Dink na oor die volgende:   
• Het jy al ooit gedink hoe gelukkig ons is dat God ons 

toelaat en wil hê dat ons Hom moet vra om ons te 
vergewe?  

• Stel jou voor dat ons nie ons sondes kon bely nie en 
dat God, met al Sy krag en mag, Sy toorn onmiddellik 

Dag 4: 
 

Belydenis en Beskerming  
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laat ontvlam wanneer iemand sondig. Nie een sal 
oorleef nie, want “almal het gesondig en het nie deel 
aan die heerlikheid van God nie”. Romeine 3:23 

 
In plaas daarvan bied God ons Sy goedertierenheid, Sy 
genade en Sy liefde aan.   
 
“To confess your sins to God is not to tell Him anything 
He doesn’t know. Until you confess them, however, they 
are the abyss between you. When you confess them, 
they become the bridge.”  Frederick Buechner 
 
Watter verband hou Matteus 6:13 (wat handel oor 
versoekings) met Matteus 6:12? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees 1 Korintiërs 10:13 
 
Wat leer hierdie skrifgedeelte ons oor ons stryd teen 
versoeking? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Wyle Dr. Billy Graham vertel in sy outobiografie dat hy in 
sy jonger jare 'n konferensie met 'n paar Christen-
medewerkers gehou het. Elkeen van hulle moes 'n lys 
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maak van versoekings en probleme in die evangeliese 
gemeenskap, met voorgestelde maniere om hierdie 
versoekings te weerstaan. 
 
Bo-aan die lys was seksuele immoraliteit onder predikers 
wat dikwels vir lang tye van hul gesinne weg was.  Die 
mans het belowe om situasies wat verdag mag lyk, te 
vermy en sodoende seker te maak dat hulle bo 
verdenking bly.  Dr Graham skryf verder:  “From that day 
on, I did not travel, meet or eat alone with a woman other 
than my wife”.  Dit is ‘n waardevolle les vir ons elkeen om 
te leer; om op ons hoede te wees en nie onsself in 
moeilike situasies te plaas nie.   
 
Watter versoekings sukkel jy soms mee? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Watter stappe kan jy neem om te verhoed dat jy voor die 
versoeking swig? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
In Efesiërs 6:18 lees ons dat gebed die sleutel tot 
geestelike oorlogvoering is. Ons stryd teen versoeking is 
'n oorlog, 'n oorlog tussen ons ou sondige natuur en die 
Gees van God in ons.  



 77 

 
Lees die volgende skriftgedeeltes en skryf die kern van 
die boodskap van die verse neer.  Gebruik dit as riglyne 
wanneer jy in versoeking kom of enige ander geestelike 
stryd beveg: 

Jakobus 4:7 
 
 

2 Korintiërs 10:3-6 
 
 

2 Korintiërs 4:3-4 
 
 

 
Jessie Penn-Lewis het gesê: “Warfare prayer simply 
means holding unceasingly the power of the ‘finished 
work of Christ’ over the hosts of evil, in their attack upon 
some place or person, until the victory is won.”    
 
Spandeer tyd in opregte gebed en vra God  
• Om die sonde in jou lewe aan jou uit te wys en jou 

te vergewe,  
• Om jou te help staande bly teen versoekings.   

 
Sluit vandag se studie in gebed.	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
  
Andrew Murray het geskryf: "Time spent in prayer will 
yield more than that given to work. Prayer alone gives 
work its worth and its success. Prayer opens the way for 
God Himself to do His work in us and through us. Let our 
chief work as God's messengers be intercession; in it we 
secure the presence and power of God to go with us."  
 
Lees 1 Timoteus 2:1-4  
 
Wat is die hooffokus van hierdie gedeelte?  Wat leer dit 
ons van gebed?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Hoe belangrik is dit vir God dat ons vir verlorenes bid? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Dag 5: 
 

Tree in vir verlorenes    
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Dit is so belangrik om te weet: 
• Dit is God se wil dat mense gered word 
• Niemand is buite die bereik van God nie 
• God is in die besigheid van die redding van siele 
 
As 'n kind van God het jy die wonderlike voorreg om die 
verlorenes na God se genadetroon te bring in gebed – 
maak nie saak of hulle familie, vriende, bure of ander 
nasies tot die einde van die wêreld is nie. Handelinge 17: 
26-27 beklemtoon die feit dat ons strategies geplaas is 
waar ons ook al is.  Ons is in die verhoudings waarin ons 
betrokke is, sodat die mense rondom ons die antwoord 
op die Lewe van ons kan hoor. 
 
Johannes Calvyn het gesê: “To make intercession for 
men is the most powerful and practical way in which we 
can express our love for them.”     
 
Voorbidding behels dat ons in ‘n bevoorregte posisie voor 
God is.  Dat ons kan aanspraak maak op Sy beloftes 
deur te bid vir mense, kerke, oorsake of situasies. Ons 
bid namens die verlorenes tot God en vra Hom om 
volgens hierdie beloftes op te tree. 
 
Kyk hoe het Jesus met Simon Petrus geprat  wat op die 
punt gestaan het om Hom te verloën. 
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Lees Lukas 22:32	
 
Watter vier dinge oor gebed leer jy hoe om vir mense te 
bid in hierdie gedeelte?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Romeine 8:26 
 
Wat leer hierdie vers ons oor intersessie?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Het jy al ooit onwillekeurig aan iemand gedink en die 
behoefte gehad om vir hom/haar te bid, sonder om te 
weet hoekom of waarvoor om te bid? Soms is daar 
mense en situasies waarvoor ons moet bid sonder om 
presies te weet hoekom. Dit is dan dat ons op die Heilige 
Gees staatmaak om ons te help bid. Ander kere sal ons 
weet waarvoor om te bid, maar sal nie weet wat om te sê 
nie. Weereens tree die Gees namens ons in om die 
waarheid van God se Woord aan ons te openbaar en Sy 
beloftes namens ander op te eis. 
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5 stappe om mense te “BLESS” 
 
Stap 1: Kies 5 vriende / familie / kollegas wat meer van 
Jesus in hulle lewens nodig het. 
Stap 2: Bid vyf seëninge vir hulle, bv: 

• Body/Liggaamlik - gesondheid, beskerming, krag 

• Labour/Werk - werk, huis, sekuriteit 

• Emotional/Emosioneel - vreugde, vrede, hoop, liefde 

• Social/Sosiaal - liefde, huwelik, verhoudings 

• Spiritual/Geestelik - verlossing, geloof, genade, 
genade, geestelike groei 

• Bid dat hulle vrae sal vra. 
Stap 3: Kyk uit vir mense en help om aan hul behoeftes 
te vervul. 
Stap 4: Deel met hulle oor Jesus en die goedheid van die 
Here. 
Stap 5: Volhard vir ‘n jaar met gebed vir hulle 
 

 Sluit vandag se studie in gebed. 
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Gebed 

 

Geheuevers: 
As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. 
As daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere 
sing.  

Jakobus 5:13 
 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 95; 1 Kronieke 4:10, 2 Korintiërs 1:18-20 en 1 
Korintiërs 10:13 
  

 
GROEPBESPREKING: 
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Besprekingsvrae 
Oswald Sanders het gesê: “There is no way to learn to 
pray except by praying”. Bespreek hierdie stelling.     
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...……………
……………………………..…………………...…………… 
 

Lees Psalm 95.  Hoe moet ons God se teenwoordigheid 
betree, volgens hierdie Psalm?   
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees 1 Kronieke 4:10. Vir watter spesifieke behoeftes bid 
Jabes?  Dink jy ons mag op dieselfde manier bid?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

 

Lees 2 Korinthieres 1:18-20. Wat leer hierdie verse ons 
oor die beloftes in die Bybel? Vind jy dit maklik om 
hierdie beloftes te onthou en aan hulle vas te hou?  
Bespreek 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

 

Sluit in gebed. 
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En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die 
enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur 
U gestuur is.  

Johannes 17:3 
 

Week 5 
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Begin vandag se studie in gebed. 
 

As iemand jou sou vra om “the Lord’s Prayer” aan te 
haal, sal jy waarskynlik begin met: "Ons Vader wat in die 
hemel is." Jesus het dit nooit Sy gebed genoem nie. Dis 
eintlik die dissipels se gebed; die gebed wat Hy ons 
geleer het om te bid. Die ware gebed van Jesus is in 
Johannes 17 opgeteken. Dit is die gebed wat Jesus in 
die skaduwee van die kruis gebid het. Hy het net 'n paar 
uur oor gehad om te lewe. Hy het net sy laaste maaltyd 
met Sy dissipels gehad en Hy kies om Sy laaste ure 
saam met hulle te spandeer in 'n gesprek wat tot 'n einde 
kom in die "gebed van die Here”. 
 
Jesus het hierdie gebed hardop gebid, in die 
teenwoordigheid van Sy dissipels, sodat hulle dit kon 
hoor. Hy het hulle die verhouding tussen Hom en die 
Vader gewys en dit is ook die verhouding wat tussen ons 
en Jesus moet wees. Elke gelowige in Jesus Christus 
kan hierdie gebed bid! Hierdie gebed is ontwerp om ons 
te leer hoe om te bid. 
 
Lees Johannes 17: 1, 5, 21, 24 en 25 
 

Dag 1: 
 

Vader, die tyd het gekom 
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Jesus begin Sy gebed met hierdie woorde: "Die tyd het 
gekom." Met hierdie woorde sien Jesus met verwagting 
uit na 'n tyd van onbeperkte geleenthede wat voor Hom 
lê.  Sekerlik beteken hierdie woorde, "die tyd het gekom," 
meer as die frase wat ons gebruik wanneer ons die einde 
van die lewe in die gesig staar, naamlik: "My tyd het 
gekom." Jesus praat van die tyd waarna Hy al Sy hele 
menslike lewe lank uitsien, die uur van onbeperkte 
moontlikhede, die uur wat Hy lank verwag het. 
 
Daarom moet ons ook hierdie gebed bid, want ons kom 
ook by sulke ure in ons lewens. Op beide klein en groot 
maniere kom ons op die plek waar ons soos Jesus moet 
sê,  "Vader, die tyd het aangebreek” - die tyd waar ek 'n 
keuse moet maak of ek my lewe vir myself moet hou en 
moet voortgaan om self-gesentreerd te lewe en of ek dit 
moet oorgee. Daar is tye wat ek die “dood” moet 
binnegaan, met die hoop op die heerlikheid wat wag. Ons 
almal ervaar hierdie tye. Ons noem hulle teleurstellings, 
terugslae of tragedies. 
  
Ons dink dat dit inbreuk maak op ons privaatheid, op ons 
reg om ons eie lewens te leef. Maar as ons hierdie 
gebeure sien soos Jesus hulle gesien het, sal ons erken 
dat elke oomblik van beproewing 'n uur van groot 
moontlikhede is. As ons sal optree volgens die beginsel 
van selfprysgawe, sal ons ontdek dat dit 'n deur oopmaak 
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vir 'n groot en 'n byna ondenkbare bedieningsterrein en 
seën en glorie. Dit is wat Jesus bedoel wanneer Hy sê: 
"Die tyd het gekom." 
 
Dwarsdeur die gebed spreek die manier waarop Jesus 
met Sy Vader praat van Sy intieme verhouding met Sy 
Vader.  Om vir God aan te spreek as Vader was vir die 
Jode baie vreemd.  Vir hulle het dit aan godslastering 
gegrens, want God was vir hulle nie ’n Vader nie.  Hulle 
het nie eers God se naam, Yahweh, uitgespreek nie, 
vanweë Sy heiligheid.  Tog leer Jesus Sy volgelinge dat 
hulle so naby aan God kan kom, dat hulle Hom as Vader 
kan aanspreek.   
 
Die implikasies daarvan is dat die persoon wat God 
aanspreek as Vader, dit net kan doen as hulle kinders 
van God is. Deur die Heilige Gees van God word ons 
wedergebore, as ons glo dat God deur Jesus ons verlos 
het van die sonde.   
 
Hoe spreek Jesus Sy Vader aan in vers 11?  Hoekom?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
God se Naam, Sy Eer, is op die spel.  As gelowiges moet 
ons onthou, in alles wat ons sê of doen, verteenwoordig 
ons Hom en moet ons Sy Naam vereer.   	
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Hoe spreek Jesus Sy Vader aan in vers 24?  Hoekom?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Tydens Sy gebed openbaar Jesus die eienskappe van 
God. In vers 25 spreek Hy God as Regverdige Vader 
aan. Daarmee verseker Hy Sy broers en susters wat na 
hierdie gebed luister, dat God hulle regverdig sal 
behandel. Alhoewel die wêreld enigiets kan probeer, is 
God getrou en regverdig. 
 

 Sluit vandag se studie in gebed. 	 	



 91 

 
 
 
Begin vandag se studie in gebed. 
 
Lees Johannes 17: 1-5 
 
Hoekom vra Jesus Sy Vader om Hom te verheerlik?   
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Jesus vra Sy Vader om vir Hom te verheerlik in die oë 
van Sy dissipels en die mensdom, sodat God daardeur 
groot gemaak kan word.  Hy bid nie hierdie heerlikheid vir 
Homself toe sodat Hy al die eer kon kry nie, maar dat 
God deur Hom verheerlik word.   
 
Hy praat uit die agtergrond van 'n intieme verhouding.  
Die Vader gee aan Jesus sodat Jesus kan teruggee aan 
die Vader. Dit is nie 'n eenmalige gee waarin die Vader 
een keer aan Jesus die mag oor die vlees gegee het nie, 
maar dit is ‘n deurlopende proses van gee. 
 
Waarom het die Vader vir Jesus krag gegee? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

Dag 2: 
 

Verheerlik U Seun  
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Deur te sterf verheerlik die Seun die Vader, en die Vader 
verheerlik die Seun. Jesus bid vir verheerliking en dit vind 
plaas. Die heerlikheid as dood en die dood as heerlikheid 
is nie 'n maklike begrip om te verstaan nie. Maar vir die 
van ons wat Jesus volg, is hierdie begrip absoluut 
sentraal vir die verstaan van en dan deelname aan die 
heerlikheid wat ons saligheid en die redding van die 
wêreld is. 
 
Jesus se gebed gaan nie oor idees of projekte nie. Dit 
gaan oor persoonlike betrokkenheid by al die 
bedrywighede van die Drie-enige God. Deur die gebed 
van Jesus is ons betrokke by alles wat die Vader doen en 
die Seun sê en die Gees in ons laat gebeur. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed.	 
 
Lees Johannes 17:3-5 en Matteus 7:21-23 
 
Na aanleiding van hierdie verse, wat is die belangrikste 
aspek van die lewe? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
“Dit is die ewige lewe, dat hulle U sal ken,” bid Jesus. Dit 
is waaroor die lewe gaan.  Die lewe gaan nie oor 
ewigdurende skoonheid of rykdom of goeie vriende nie.  
Dit is nie noodwendig sleg nie, maar dit is alles van 
verbygaande aard.  Daar is by Jesus net een 
hartsbegeerte, dat elke mens die ewige lewe sal hê, want 
dit is waaroor die lewe regtig gaan.  Jesus kom maak dit 
baie duidelik, dat wat Hy kom doen het, was om vir die 
wat in Hom glo, die ewige lewe te kom bewerk.   
 
Lees Johannes 5:24 
 
Jesus wil hê dat ons die Ewigheid saam met Hom sal 
deurbring.  Dit begin nie eendag met ons dood nie, dit 
begin reeds die dag waarop jy Jesus as jou persoonlike 

Dag 3: 
 

Sodat hulle U kan ken  
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Verlosser en Saligmaker aanneem.  Jesus sê die Ewige 
Lewe is om God te ken as die enigste ware God en ook 
om Jesus te ken.   
 
Wat beteken dit om God te ken?  (Skryf jou gedagtes 
hieronder neer.) 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Die Griekse word wat hier gebruik word, is ginoosko.  Dit 
kan vertaal word met intieme kennis.  Die Griekse 
woordeboek vertaal dit soos volg: Om 'n persoon te leer 
ken deur direkte persoonlike ervaring, wat 'n voortsetting 
van die verhouding impliseer. Dit is nie net om kennis 
van 'n persoon te verkry nie of om van daardie persoon 
kennis te neem nie. Dieselfde woord word gebruik om die 
intieme verhouding tussen 'n man en vrou te beskryf. 
Baie mense het grootgeword sonder hierdie 
interpersoonlike verhouding met God en ervaar geen 
intieme kontak met God nie. Daarom sukkel so baie 
mense met gebed en sukkel hulle om die Bybel te 
verstaan. Mense dink, omdat hulle so baie van God 
gehoor het, dat hulle Hom ken. Daar is egter dikwels 
geen intieme verhouding met God nie. 
 
Het jy ‘n intieme, nabye verhouding met God; of het jy 
maar net kennis van God?  Wees eerlik met jouself.   
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……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Die fondament van 'n gesonde huwelik is 'n deurlopende 
groei in intieme kennis van mekaar. Hoe langer jy 
getroud is, hoe beter ken julle mekaar. Een van die ander 
kenmerke is om ten volle aan mekaar toegewy te wees. 
 
Lees Johannes 17:16-17 
 
Die direkte vertaling van Johannes 17:17(a) is eintlik: 
"Laat hulle vir U afgesonder wees, net vir U." Die klem lê 
nie op, om ’n lewe te lewe wat reg is nie, maar op 'n lewe 
wat toegewy is aan God en wat intieme kennis van God 
sal wys. Jesus bid en sê: "sodat hulle ook deur die 
waarheid aan U toegewy kan wees." (Johannes 17:19) 
 
Die wêreld sal net weet dat God die wêreld liefhet as ons, 
wat 'n intieme verhouding met God het, God toelaat om 
ons lewens te verander sodat ons meer soos Jesus lyk. 
Die sleutel tot hierdie intieme kennis van God is 'n vyf 
letter woord: G-E-B-E-D. Gebed is om soveel intieme 
kennis van God te bekom dat jy God se beplanning en 
doel vir die wêreld sal verstaan. Deur gebed het jy vrye 
toegang tot die heiligdom van God. 
 

Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
 
Lees Johannes 17:11-19 en 1 Johannes 5:18-21 
 
In hierdie verse vra Jesus Sy Vader twee keer, namens 
ons en Sy dissipels: "Heilige Vader, bewaar hulle" 
(Johannes 17: 11b en 15a). Dit is die tema van Sy 
gebed, dat die Vader Sy volgelinge sal bewaar. Jesus het 
nie gebid: "gebruik hulle of versterk hulle, of leer hulle of 
lei hulle” nie.  Dit is wat ons vir mekaar sal bid. Maar 
wanneer Jesus op die punt kom waar Hy na Sy hemelse 
troon terugkeer, verwoord Hy Sy hart se begeerte en 
droom vir Sy volgelinge deur te bid: "Bewaar hulle." 
 
Al hierdie dinge dui op die feit dat Jesus 'n verhouding 
met God as die belangrikste beskou. Soos ons geleer het 
uit die “Beleef God”-reeks, God is meer geïnteresseerd in 
wie ons is as in wat ons doen. Om 'n verhouding met 
God te hê, is veel belangriker as dinge wat ons vir Hom 
doen.  Dit is die kern van Jesus se gebed, dat ons 
verhouding met die Vader behoue sal bly.  Alles wat Hy 
vir ons wil, sal daaruit voortvloei. Daarom bid Hy; 
"Bewaar hulle." 

Dag 4: 
 

Bewaar hulle 
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Jesus besef dat Christene in 'n vyandige wêreld woon, ‘n 
wêreld wat gedryf word deur die bose. Die duiwel werk  
agter die skerms en so is die mite geskep dat hy nie eens 
bestaan nie. Maar in die oë van Jesus wat dinge helder 
en duidelik gesien het, was die duiwel 'n werklikheid. Hy 
besef dat ons as mense nie die duiwel sien nie, maar die 
duiwel se aanloklike front, wat Jesus die wêreld noem. 
 
Die wêreld waarin ons leef, word oorheers deur die bose 
wat gekant is teen alles waarvoor God staan. Ons maak 
'n baie ernstige fout as ons probeer om ons in hierdie 
wêreld te vestig en gemaklik daarin te raak, asof dit die 
plek is waar ons moet tuis voel. 
 
Die bose wil hê ons moet al die plesier van hierdie wêreld 
geniet.  Maar ware vreugde, vervulling, betekenis en 
rigting lê in 'n lewe en hart wat toegewyd is aan Jesus 
Christus. ‘n Lewe wat Hom en gemeenskap met Hom, 
ken. Almal wat probeer het, het gevind dat dit so is en dat 
daar ‘n onverklaarbare vreugde is wat daarmee gepaard 
gaan. Dit kan eenvoudig nie met iets anders vergelyk 
word nie. 
 
Hoe kan ons bewaar word? Die antwoord is dat die krag 
van God ons sal beskerm teen hierdie wêreld en die 
bose. Wat Jesus hier sê, is dat die stryd van 'n gelowige 
teen die verleidings en die bedrog van die wêreld, 'n 
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bonatuurlike taak is. Niemand is sterk genoeg om dit op 
sy eie te doen nie. Net die krag van God kan ons bewaar. 
 
Wat dink jy is jou verantwoordelikheid om jou van die 
bose te bewaar? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees weer verse 17-19  
 
Om toegewy te wees, beteken "om afgesonder te wees 
vir spesifieke gebruik."  Wanneer Jesus bid: “Laat hulle 
aan U toegewy wees”, vra Hy eintlik, "Vader, laat U wil in 
hulle lewens geskied. Gebruik hulle tot U eer. Laat hulle 
verstaan hoekom U hulle geskape het.  Bring hulle tot by 
‘n plek waar hulle U wil vir hulle sal ontdek, want U 
Woord is die waarheid.”   
 
Ons verantwoordelikheid is om die waarheid te glo. 'n 
Weiering om die waarheid te glo, is niks anders as ‘n 
gebrek aan geloof in God nie. Dit is 'n probleem in die 
kerk. Ons sê ons glo in God, maar ons glo God nie. Ons 
gevoelens en wat ander mense sê en wat die wêreld 
dikteer, is dikwels wat ons glo en dit word dan vir ons die 
waarheid. 
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Dank God dat Hy ons beskerm en ons bewaar selfs 
wanneer ons geloof faal. Jesus is die Begin en die 
Voleinder van die geloof.  Ons geloof berus op Sy 
getrouheid. Maar dit is ook waar dat ons nooit verder sal 
gaan as wat ons geloof ons neem nie. God kan weer ons 
geloof vernuwe, maar ons kan nooit enige groei ervaar of 
enige seëning ontvang as dit nie deur 'n stil vertroue in 
God kom nie. Daarom dat Jesus bid: "Laat hulle aan U 
toegewys wees deur die waarheid.  U Woord is die 
waarheid." 
 
Neem nou tyd en evalueer jou verhouding met God.  
Dink na oor jou lewe. As daar iets is waaraan die Heilige 
Gees jou herinner as iets wat tussen jou en God staan, 
erken en bely dit en wy jouself weer aan God. 
 

 Sluit vandag se studie in gebed. 	 	
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Begin vandag se studie in gebed. 
  
Lees Johannes 17:20-26 
 
Vir wie bid Jesus in vers 20 en wat bid Hy? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Hierdie deel van Jesus se gebed is van die mees 
ontsagwekkende woorde in hierdie gebed. Hy bid vir 
diegene wat nog tot geloof sal kom deur die woorde van 
die dissipels. Dit beteken dat Hy hier ook vir ons bid. Dit 
is wonderlik om te weet dat Jesus ons en ons kinders se 
verlossing so belangrik beskou het, dat Hy vir ons gebid 
het. Jesus staan by die Vader en tree namens ons in. 
 
Lees 1 Johannes 2:1-2 
 
Watter hoop het ons as ons sondig? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

Dag 5: 
 

Sodat die wêreld kan glo  
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Selfs al sou ons sondig, bid Jesus nog steeds vir ons.  
Dit is baie belangrik om te hoor wat Jesus ongeveer 2000 
jaar gelede vir ons gebid het. Hy bid:  “Ek bid dat hulle 
almal een mag wees, net soos U, Vader, in My is en Ek 
in U, dat hulle ook in Ons mag wees, sodat die wêreld 
kan glo dat U My gestuur het”.  (Johannes 17:21) 
  
Wat bedoel Jesus met die woorde: “dat hulle almal een 
mag wees”? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 
Wanneer jy intieme kennis van God kry en begin om in 
isolasie van die wêreld, in totale toewyding aan God, te 
leef; begin jy om te streef na eenheid met God. Daar is 'n 
eenheid tussen jou wil en God se wil. Jesus sê in hierdie 
gedeelte (verse 21, 22 en 23) dat ons een met die Drie-
enige God kan wees. Om een met God te wees, is om 
soos Hy te dink oor die verloregaande wêreld. God het 
altyd wêreldwyd gedink. Johannes 3:16 sê: “God het die 
wêreld so lief gehad.” Jesus stuur Sy dissipels na al die 
nasies (Matt.28:19), en Hy beveel hulle om getuies te 
wees tot aan die einde van die wêreld (Handelinge 1: 8). 
Hy kyk met liefde en deernis na die wêreld. As ons een 
met Hom is, dan moet ons ook 'n passie vir die 
verloregaande wêreld hê. God was nog altyd 'n 



 102 

stuurende God. "Abraham gaan.  Moses, ek stuur jou om 
my volk te bevry. Petrus gaan.” En jy sal gaan. God vra 
dat mense bereid sal wees om te gaan. God se fokus is 
op die mense rondom jou, al wat jy moet doen, is om een 
met God te wees. 
 
Hoe sal die wêreld tot geloof kom? As daar eenheid in sy 
kerk is. Eenheid en eendersheid is nie dieselfde nie. In 
God se familie en tussen kerke moet daar 'n soort 
eenheid wees in die denke oor die verloregaande wêreld. 
Hoekom? Jesus sê dit weer en weer: sodat die wêreld 
kan glo en sodat Jesus en God verheerlik kan word. 
 
Die wêreld moet weet dat Jesus die antwoord is, maar 
die wêreld kan dit nie sien as ons nie verenig is nie. Hoe 
gaan jy jou familie, jou vriende, jou kollegas by die werk, 
jou stad en jou land vir Jesus wen?  Slegs as ons as 
Christene saamstem dat ons een vyand het en dat daar 
net een oplossing vir hierdie wêreld is, naamlik JESUS. 
 
Jesus beskryf hierdie verhouding as gelykstaande aan 
die verhouding tussen Vader en Seun. Vader, Seun en 
Heilige Gees is een en het 'n gemeenskaplike doel en dit 
is dat mense in God moet glo. Hierdie intieme verhouding 
tussen Vader en Seun moet tussen die volgelinge van 
Jesus asook tussen hulle en God bestaan. Hul denke, 
hul belange en hul dade moet een wees. Hoekom? Sodat 
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die wêreld kan sien dat hierdie mense anders is.  Hulle 
het 'n ander dryfkrag en doel as die res van die wêreld. 
 
As jy intiem met God leef, dan sal jy Sy hart hoor.  As jy 
Hom liefhet, sal jy alles in jou vermoë doen om te lewe 
volgens Sy hartsbegeertes. 
 
Die wêreld moet deur die lewens van die kinders van 
God sien dat: 
• Jesus die outentieke stem van God is; 
• Hy die gesaghebbende uitspraak is van wat God 

beplan om in menslike lewens te doen; 
• Hy die sleutel tot die wêreldgeskiedenis is, die 

openbaring van die onsigbare God en dus die enigste 
weg van die mens na God is. 

 
Wanneer die wêreld daarvan oortuig word, is dit hulle 
keuse om Hom te volg.  Ons taak as gelowiges is nie om 
die wêreld te red nie, maar om mense bewus te maak dat 
Jesus reg deur die geskiedenis tot vandag, die wêreld 
verander.  
 
Christene moet hulself nie van die wêreld afsonder nie. 
Ons is hier om die wêreld te bereik; dit is ons opdrag, ons 
teiken; ons doelwit. 
 

Sluit vandag se studie in gebed.	 	
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Gebed 
 

 
Geheuevers: 
En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware 
God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.  

Johannes 17:3 

 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende die week in 
jou lewe gewerk het. 
 
 
Skriflesing: 
Lees Johannes 17:1-26 en Matteus 7:21-23 
  

 
GROEPSTUDIE: 
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Besprekingsvrae 
Watter verse in Johannes 17 was vir jou nuut of het jou 
die meeste geinspireer?  Deel met die groep en 
verduidelik ook waarom.  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...……………
……………………………..……………………...…………… 
 
Lees Matteus 7:21-23.  Wat is die belangrikste aspek van 
die lewe?  Bespreek. 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Hoe voel jy oor die feit dat Jesus alreeds voor jou 
geboorte vir jou gebid het?  Hoe beinvloed dit jou 
verhouding met Hom?  
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
 

Lees weer verse 17-19.  Wat beteken dit om toegewyd te 
wees?  Hoe beinvloed dit jou geestelike lewe? 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 
……………………………..……………………...…………… 

 
Sluit in gebed 
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Om ‘n uur in gebed deur te bring, kan vir sommige 
mense moeilik wees.    Dr. Ralph F. Wilson beskryf dit 
egter soos volg: 
 
Praying for an hour is like sitting down in a restaurant 
with a friend; rather than just ordering a cheeseburger 
and chocolate shake at the drive-up window. Somehow, 
as you sip coffee together, you find a lot of things to say. 
And, it's a whole lot more satisfying than just a quick 
wave and a ‘Hi-how-are-you?’” 
 
As dit intimiderend klink om so lank met God te praat, is 
dit waarskynlik omdat ons nog leer om net onsself met 
Hom te deel, soos met 'n vriend. Die volgende voorstelle 
is net dit: voorstelle wat ontwerp is om jou te help om 
moed te hê om 'n uur lank by die Here te spandeer. Dit is 
nie 'n patroon of resep wat streng nagevolg moet word 
om sukses te behaal nie. 
 
‘N PAAR VOORSTELLE: 
Om 'n uur in gebed te spandeer, is vervullende en  
opheffend; 'n tyd wanneer jy vrylik met jou Vader kan 

 
Spandeer een in Gebed 
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praat. Dr Ralph F. Wilson maak die volgende voorstelle 
om te verseker dat hierdie uur goed ingerig sal word: 
 
• Maak seker dat jy gemaklik is - hoe meer ongemaklik 

jy voel, hoe meer formeel sal jou verhouding wees. 
• Probeer hardop bid, net so dat jy ander nie sal pla 

nie. Soms, deur jouself te hoor bid, verhoed dit dat jou 
gedagtes afdwaal en maak jou gebed soveel meer 
vurig en kragtig. 

• Moenie voel dat jy al die praatwerk moet doen nie. 
Bespreek iets met die Here, wees dan net stil vir 'n 
tyd. Soms gebruik God hierdie tye om Sy antwoorde 
in jou gedagtes te plant. Geleidelik sal jy vind dat 
gebed 'n gesprek kan wees. 

• En moenie bekommerd wees om te hou by die tye 
wat hier voorgestel word nie. Dit is net ‘n riglyn om jou 
te help om te begin, om jou te help om te glo dat jy 
sestig minute in gebed kan spandeer. Jy sal vind dat 
God jou sal lei in jou gebedstyd. Onthou, dit is nie 'n 
program nie, dit is 'n groeiende verhouding. 

 
Ek jou aanmoedig, probeer dit.  Voordat jy hierdie boekie 
neersit, maak vir jou ‘n tyd wanneer jy ‘n uur met God sal 
spandeer.  Jy kan nie leer om te bid deur net daarvan te 
lees nie, net soos jy ook nie kan leer swem deur daarvan 
te lees nie.  Dis tyd om in die water te klim! 
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PRAKTIESE OEFENING  
60 MINUTE IN GEBED 

 
Opening: (1 minuut) 
• Vra God om jou te help om hierdie tyd met Hom 

sinvol deur te bring.    
• Vra Sy leiding.  Wy jouself aan Hom toe vir hierdie 

uur.   
 
Aanbidding, Lof en Dank (10 Minute) 
• Aanbid Hom - gebruik Bybelverse om te fokus op wie 

Hy is - Vader, Seun en Heilige Gees. 
• Sing tot eer van die Here of luister na Lof- en 

aanbiddingsmusiek. 
• Loof Hom vir Sy seëninge en goedheid bewys aan jou 

en jou familie en vriende. 
 
Soos jou hart begin om Hom te aanbid, sal jy Sy 
teenwoordigheid dieper aanvoel. 
 
Versoeke (14 Minute)  
• Skuldbelydenis: Spandeer 'n paar minute en bely jou 

sondes wat swaar op jou hart lê. Maar moenie ou 
sondes, wat reeds bely is, weer opdiep nie. Lees 1 
Johannes 1: 9. Vra vir Sy reiniging van die sondes, 
aanvaar dit dan deur geloof en dank Hom daarvoor. 



 110 

Hy is baie meer bereid om te vergewe as wat jy is om 
te vra! 

• Bid oor die probleme van die lewe. Gebruik hierdie 
tyd om jou eie persoonlike stryd met die Here te 
bespreek. Bespreek jou verhouding met jou spesiale 
geliefde of eggenoot, jou gesin, jou worstelinge, jou 
finansiële behoeftes, jou studies of werk. 

 
Maar moenie hier stop nie. Maak seker dat jy voortgaan 
om te bid vir die behoeftes van ander. 
 
Voorbidding (35 Minute) 
• Bid vir vriende, familie, bure en medewerkers. Moenie 

net 'n lys van name vir God lees nie, maar praat met 
Hom oor hul lewens en behoeftes. Jy kan Hom met 
vrymoedigheid vir hulle verlossing vra, omdat Jesus 
vir hulle gesterf het. Vra God om Christene in hul 
lewens te bring, om omstandighede te verander en 
om geleenthede te voorsien vir getuienis en vir mense 
om die evangelie in diepte te deel. 

• Bid vir jou kerk en hulle behoeftes. Roep Hom aan vir 
'n diep vernuwing van liefde vir God. Bid vir jou leraar 
en kerkleiers. Bid vir die Geloofsonderrig van die 
kinders; die jongmense, die gesinne, die enkelinge en 
die weduwees, die siekes en eensames. Vra God vir 
'n toename in offervaardigheid sodat die kerk nie 
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finansieël so worstel nie. Bid dat die Christelike 
organisasies in die gemeenskap sal saamwerk met vir 
die versorging van studente, kinders, werkloses en 
die haweloses in jou gemeenskap. Bid vir diegene 
wat jy ken wat spesiale behoeftes het. 

• Bid vir ons land. Bid dat God ons eerste minister en 
wetgewers, ons regstelsel, ons polisie en 
brandweermanne en ons ander mans en vroue wat 
dienste lewer, sal lei. Bid vir geregtigheid in die 
regering en 'n openbare beleid wat sensitief is vir die 
behoeftes van die onderdruktes. 

• Bid vir die verlorenes, vir die werk van Christus regoor 
die wêreld. Bid vir die onbereikte volke, vra God om 
arbeiders vir Sy oes te stuur. Bid vir sendelinge, vir 
derdewêreldse leraars en kerke, vir die mense van 
God wat vervolging ondervind. Bid vir vrede. Vra God 
om kos, skuiling en hoop te gee vir die hongeres. 

 
En so is ‘n uur in gebed verby, soos ‘n gedagte.    
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Week 1: 

 
en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou en 
bid en vra na my wil en draai terug van hulle bose weë 

af, sal Ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en 
hulle land laat herstel.  

2 Kronieke 7:14 
 
 
 

Week 2: 
 

Soek hulp en beskerming by die Here, soek gedurig Sy 
teenwoordigheid.   
1 Kronieke 16:11 

 
 
 
 

 

Geheueverse  
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Week 3: 
 

Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot 
en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. 

Jeremia 33:3 
 

 
 

Week 4: 
 

As daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. 
As daar iemand is wat opgeruimd is,  

moet hy lofliedere sing.  
Jakobus 5:13 

 
 

Week 5: 
 

En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware 
God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. 

Johannes 17:3 
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