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Vraag 40: Wat is gebed? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar verhale van ervarings in en van gebed. 

RUS 

Gebruik Psalm 62:6-9 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): “Ek wil rustig 
op God wag, want van Hom kom al my hoop. Net Hy is my rots en my redding, my vesting waar ek 
stewig staan. God is my redding en my krag; God is my sterke rots en my toevlug. Vertrou op Hom te 
alle tye, my volk, stort jou hart uit voor Hom, want God is ons toevlug.” (NLV) 

HOOR 

1. Wat is gebed? 

2. Lees Nehemia se verhaal in Nehemia 1:1-2:8. Wat tref jou? 

3. Die eerste gebed van Nehemia kom na die ontstellende nuus oor Jerusalem wat hy in 445 vC van 
Ganani kry. Die tyd van gebed het waarskynlik ongeveer 4 maande geduur, omdat hy reeds in die 
negende maand, Kislef, die nuus gekry het en eers in die eerste maand, Nisan, dit wil sê die volgende 
jaar volgens die Joodse kalender, met die koning praat. Wat leer dit julle van gebed? 

4. Die tweede gebed van Nehemia (hfst 2:5) is die eerste “skietgebed” waarvan ons in die Bybel lees. 
Watter rol speel sulke gebede en hoe dit verband met die eerste gebed van Nehemia? 

5. Lees my antwoord op die vraag: Wat is gebed? Wat leer jy daaruit? Wat sal jy wil byvoeg? 

Gebed is om my hart sonder ophou uit te stort voor die enigste ware God in 
lofprysing, aanbidding, skuldbelydenis, voorbidding en danksegging. Ons Middelaar en 
Voorspraak, Jesus Christus, gee my toegang tot God in sy heiligdom. Daarom kan ek met 
’n waaragtige hart, vrymoedig en vir seker, tot God bid, omdat Jesus Christus altyd leef 
om vir my in te tree. 

LEEF 

6. Hoe kan julle reageer op die boodskap van hierdie gesprek en gebed? Is daar ‘n situasie waaroor 
julle moet gesels en bid sodat die Here ook só kan antwoord? 

Vir Dieper Delwers 

7. Lees die Heidelbergse Kategismus 116-118 oor gebed en dink na oor wat dit jou leer oor gebed. 

116 Vraag: Waarom is die gebed vir die Christene nodig? 

Antwoord: Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis (a): En 
omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met hartlike versugtinge 
sonder ophou daarom bid en daarvoor dank (b). 

(a) Ps 50:14. (b) Matt 7:7; Luk 11:9, 13; 1 Tess 5:17. 

117 Vraag: Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur Hom verhoor word? 

Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het (a), 
van harte aanroep (b) vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid (c). Ten tweede moet ons ons 
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nood en ellende reg en grondig ken (d) sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig (e). Ten 
derde het ons hierdie vaste grond (f) dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille 
van die Here Christus sekerlik wil verhoor (g) soos Hy dit vir ons in sy Woord beloof het (h). 

(a) Op 19:10; Joh 4:22-24. (b) Rom 8:26; 1 Joh 5:14; Jak 1:5. (c) Joh 4:24; Ps 145:18. (d) 2 Kron 20:12. 
(e) Ps 2:11; 34:19; Jes 66:2. (f) Rom 10:14; Jak 1:6. (g) Joh 14:13;16:23; Dan 9:18. (h) Matt 7:8; Ps 
27:8. 

118 Vraag: Wat het God ons beveel om van Hom te bid? 

Antwoord: Alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, in die gebed wat Hy 
self aan ons geleer het (a).  

(a) Jak 1:17; Matt 6:33. 

8. Tien gebede van Nehemia 

Nehemia was ‘n man van gebed. Dit sien ons in die tien gebede van hom wat in die boek Nehemia 
opgeteken is. Hierdie gebede gee ons ‘n intieme kykie in die tipe verhouding met God wat nodig is 
om nie net sy wil te ken nie, maar inderdaad uit te voer. Ek nooi jou uit om die boek Nehemia 
hoofstuk vir hoofstuk deur te lees en spesifiek op te let na die tien gebede van hom wat deur die 
boek versprei is: 

1. Nehemia vas en bid om ‘n helder visie (Neh 1:5-11) 

2. Nehemia nader die koning met ‘n skietgebed tot die Here (Neh 2:5) 

3. Nehemia reageer op teenstand met publieke gebed (Neh 4:4-5) 

4. Nehemia roep almal op tot gebed terwyl hy waaksaamheid opskerp (Neh 4:9) 

5. Nehemia bid dat sy werk bevestig sal word (Neh 5:19) 

6. Nehemia vra dat die Here sy hande sal sterk (Neh 6:9) 

7. Nehemia vra dat die Here die teenstand sal hanteer (Neh 6:14) 

1. Esra lei die volk in gebed om aan God alleen verbind te wees (Neh 9-10) 

8. Nehemia bid dat sy liefdesdiens nie verlore sal gaan nie (Neh 13:14) 

9. Nehemia bid vir God se ontferming met die herstel van die Sabbat (Neh 13:22) 

10. Nehemia tree in vir die volk en sy leiers (Neh 13:29-31) 

Gebruik dit as inspirasie om in jou eie omgewing die Here se aangesig te soek vir die roeping wat Hy 
op jou hart wil lê. 

 

 


