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Vraag 42: Wat moet jy bid? 

Materiaal vir stiltetyd, kleingroepe of families. 

Vertel vir mekaar waarvoor julle al gebid het. Wat het gebeur? Hoe het jy daarop gereageer? 

RUS 

Gebruik Romeine 8:26-27 vir persoonlike nadenke of as openingsgebed (in jou eie woorde): “Die 
Gees van God help ons ook nog boonop in ons onbeholpenheid. Ons weet immers nie mooi wat en 
hoe ons moet bid nie. Maar die Gees self neem ons gebedsbehoeftes voor God op met versugtinge 
wat nie in menslike taal verwoord kan word nie. Dié God wat die dieptes van elke hart deurgrond, 
weet wat die Gees in die oog het – dat Hy in harmonie met God se wil vir die gelowiges intree.” 
(NLV) 

HOOR 

1. Hoe help Paulus se lering oor gebed in Romeine 8:26-27 jou om te bid? 

2. Onthou ook dat Jesus die ander Voorbidder is (Hebr 7:25). Hoe help die gedagte jou om te bid? 

3. Lees die verhaal van die verskyning van God aan Salomo in 2 Kronieke 7:12-22. Wat tref jou? 

4. Hoe dink julle oor God se beheer oor die natuur? Is Hy die Een wat droogte, plae en peste stuur? 
Hoekom dink julle so? 

5. Hoe dink julle oor die rol van berou en toewyding in God se ontvanklikheid vir gebed? 

6. Kan Christene in ‘n sekulêre land op hierdie belofte van God staatmaak? 

7. Hoe dink julle oor God se beheer oor nasies en volke? Is Hy die Een wat mense in ‘n land bevestig 
of in ballingskap wegstuur op grond van hulle verhouding met Hom? 

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

Die hele Woord van God inspireer en begelei my deur sy Gees in wat ek moet bid. Ek 
bid vir alle liggaamlike en geestelike behoeftes, persoonlik sowel as in die gemeente en 
gemeenskap, in die verwagting dat God ter wille van Christus my gebede sal verhoor volgens die 
beloftes in die Woord. 

LEEF 

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 

Die Jode het drie gebedstye gehad, soos mens in Daniël se lewe geïllustreer sien. Hy het drie maal 
per dag voor God gekniel en Hom geprys, aanbid en gedank (Dan 6:11). In die Joodse tradisie is daar 
mettertyd ’n uitgebreide aantal voorskrifte vir dié gebede ontwikkel wat vandag nog nagevolg 
word. Lees my bydrae oor drie vaste gebedstye (https://bybelskool.com/drie-vaste-gebedstye-vir-
elke-dag/). Jy kan hierdie vaste gebedstye inrig soos jy wil. Ek gee my eie drie voorbeelde 
daarvan met die volledige Bybelteks wat jy kan gebruik. Jy kan dit in hierdie bydrae op jou selfoon 
lees of die pdf aflaai om uit te druk: Drie vaste gebedstye.pdf (https://bybelskool.com/wp-
content/uploads/2018/08/Drie-vaste-gebedstye.pdf) 


