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Vraag 41: Hoe moet jy bid? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar verhale van ervarings van onreg. Wat het gebeur? Hoe het jy daarop gereageer? 
Watter rol het gebed gespeel? Wat was die uitkoms daarvan? 

RUS 

Gebruik Psalm 17:1-2 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): “Luister na 
my wanneer ek smeek dat U aan my reg moet laat geskied, Here, luister na my geroep om hulp. Gee 
tog aandag aan my gebed, want wat ek sê, is met opregtheid. Verklaar my nou onskuldig; U sien tog 
self wat reg is!” (NLV) 

HOOR 

1. Hoe moet jy bid in die lig van Psalm 17? 

3. Lees die gelykenis van die onregverdige regter in Lukas 18:1-8. Wat tref jou van gebed? 

4. Jesus is besig om met sy dissipels te gesels oor die koninkryk van God. Daar sal valse 
berigte oor Hom wees. Mense sal God verwerp soos in die dae van Noag en onsedelik 
lewe soos in die dae van Lot. God sal egter weer sake regstel soos Hy destyds gedoen 
het met die sondvloed en die vuur en swael op Sodom. Die dissipels moet net volhard in geloof en 
nie terugdraai soos die vrou van Lot nie. 

Jesus bemoedig hulle nou verder met hierdie gelykenis om ook te volhard in gebed. In die lig van die 
gesprek oor die koninkryk, wat is die tipe sake wat Jesus wil hê dat ons voor Hom moet bring? Hoe 
vergelyk dit met die dinge waarvoor julle gewoonlik vra? 

5.  Kan ‘n mens regtig vertrou dat God sal antwoord, en dit “baie gou”? 

6. Jesus sê egter die eintlike probleem by ons halfhartigheid in gebed lê. Ons word aan bande gelê 
deur die sleur van die lewe, ons gemaksugtigheid, die afvalligheid rondom ons. Dit maak ons 
moedeloos om te bid. Hoe kan ons dit regkry om te volhard in gebed? 

7. Lees my antwoord op die vraag: Hoe moet jy bid? Wat leer jy daaruit? Wat sal jy wil byvoeg? 

Ek moet ernstig en opreg vir alles en almal bid. God sal my gebede verhoor soos Hy dit in die 
Woord belowe. Die Gees en die Woord sal my onderskeiding en insig laat groei. Ek bid daarom met 
vurige liefde, nederige volharding en vreugdevolle dankbaarheid. Omdat God se Gees in my werk, 
sal ek altyd gelowig in gebed volhard. 

LEEF 

8. Hoe kan julle reageer op die uitnodiging tot hierdie tipe gebed? Is daar ‘n situasie waaroor julle 
moet gesels en bid sodat die Here kan antwoord? 

Vir Dieper Delwers 

9. Lees die Dordtse Leerreëls 3-4.1.15 oor gebed en dink na oor wat dit jou leer oor gebed vir ander 
in die vertroue op God se bereidheid en belofte om in te gryp. 

DIE VERDORWENHEID VAN DIE MENS, SY BEKERING TOT GOD EN DIE WYSE WAAROP DIT PLAASVIND 
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15 . Hierdie genade is God aan niemand verskuldig nie. Wat sou God immers aan iemand skuld wat 
Hom vooraf niks kan gee nie en waarvoor hy dan vergoed moet word? Inderdaad, wat sou God aan 
die mens verskuldig wees wat self niks anders as sonde en leuens het nie? Die mens wat hierdie 
genade ontvang, is aan God alleen ewige dankbaarheid verskuldig en hy dank God ook daarvoor. Die 
mens wat hierdie genade nie ontvang nie, heg geen waarde aan hierdie geestelike dinge nie en skep 
net in sy eie dinge behae, of beroem hom, sonder om na te dink, tevergeefs op wat hy het, terwyl hy 
niks het nie. Verder moet oor hulle wat hulle geloof in die openbaar bely en hulle lewe verbeter, 
volgens die voorbeeld van die apostels, baie gunstig geoordeel en gepraat word, want die binneste 
van die hart is aan ons onbekend. Vir die ander wat nog nie geroep is nie, moet ons tot God bid wat 
die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Ons mag ons volstrek nie teenoor hulle in 
trotsheid verhef asof ons onsself in so 'n bevoorregte posisie geplaas het nie. 

 

 


