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Gebed – jou Kommunikasie met God 
 

 
 alreeds gesien hoe om God te leer ken deur Sy Woord te 

lees.  God het die mens geskape om ŉ verhouding met Hom te hê 
en in gemeenskap  met Hom te wees. 
 

(‘n gemaklike-, intieme-, betroubare-, 

vrymoedige-, omgee- en liefdevolle verhouding.) 
 

Hy wil graag met jou praat en wil ook hê dat jy met Hom sal praat.  
Hierdie tweerigting-kommunikasie is wat die Bybel, “gebed” noem.  
 

 “Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra nie.  Bid en julle sal ontvang, sodat julle 
 

_________ __________ kan wees”  Johannes 16:24. 

 

 jou Hemelse Vader geword!  Maar almal wat Hom aangeneem het, aan 
hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo!    Joh. 1:12 
 

 

Omdat die meeste mense nie ’n goeie verhouding met hul 

aardse pa het of kon gehad het nie, het hul ook nie 

’n goeie verhouding met die Hemelse Vader nie. 
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Prakties: Hoe praat seuns en dogters deesdae met hul pa’s? 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

Hoe sou jy graag met jou aardse pa wou praat? 

 

_________________________________ 
 

Wat het verhoed dat jy ’n goeie verhouding met jou pa kon hê? 

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 

Wat kan jy nou doen om die verhouding te verbeter of vrede te kry 

oor wat gedoen was aan jou of dit wat jy verlang het, maar nooit 

gekry het van jou pa nie? 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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dat Jesus Christus vir ons die weg gemaak het om weer 
ŉ verhouding met ons Hemelse Vader te kan bekom! 
 

 
 ŉ verhouding met God die Vader of praat jy, bid jy en 

aanbid jy net vir Jesus Christus?  Johannes 16:23-27 
 

 die Vader soos wat jy met die beste pa op aarde 
sou praat.  As jy goeie nuus of ŉ probleem het, sal Hy graag na 
jou luister.  Jy kan Hom enigiets vertel!! 

Hy het altyd tyd! 
Hy stel regtig in jou belang en wil die beste verhouding met jou hê. 

 
Prakties: Waarom dink jy is gebed vir GOD belangrik? 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

Ons moet van voor af leer hoe 

’n goeie pa-kind verhouding werk.  
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M aak tyd – As gebed werklik vir jou 

belangrik is sal dit soos tyd wees wat 
jy met jou beste vriend beplan en 
nakom! 

 

 
Jy sal graag gereeld wil kuier, want dan begin ‘n mens lewe en 

ervarings met mekaar deel. Jy begin jou vriend vertrou. Jy begin oor 

enige iets gesels. Julle beplan dinge saam. Julle geniet mekaar se 

teenwoordigheid al hoe meer. Julle raak lewenslange beste vriende.  

 

 

 

Lloof God – Ons is almal geskape met 

die begeerte in ons om te aanbid. 
Gebruik tyd om Hom met woorde of ŉ 
lied of saam met musiek te aanbid.  
 

 
 

Moenie net die liedjie saamsing nie, maar probeer om elke woord te 

bedoel en die betekenis daarvan werklik te maak in jou prys en 

aanbidding. Jy gaan ervaar hoe jou siel en gees gevoed word in 

heerlike tye van lof en diepe aanbidding. 
 
 
 

“Ek wil die Here altyd loof;  Sy lof sal altyddeur in my mond wees.” Psalm 34:2 
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Rlespek – Hoe meer gereeld jy in God se 

teenwoordigheid kom, hoe meer gaan jy 
ervaar Wie Hy is! Jy gaan besef dat Hy IS 
die Almagtige, Alomteenwoordige, 
Alwetende, Ewigdurende Alfa en Omega! 
Hy gaan jou leer hoe om Hom op die regte 
manier te respekteer.  
 

 
 

 

Soms gaan Hy vir jou soos ‘n Pa wees by wie jy op Sy skoot kan 

gaan sit en net verborge in Hom te wees. Ander tye gaan jy Hom 

as die Hoogste Gesag beleef en voor Hom in aanbidding neerval en 

nie eens wil beweeg nie. 
 

 

 

Elrken – Erken sonde voor God. Die 

seer emosie en diep besef dat jy 
sonde gedoen het kom van God.  
 
 

 
Stel jouself dan bloot om die sonde in die lig te bring waar God dit 

kan vergewe en jou genees. 
 
“Nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering, 
want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gely het 
nie. Want die droefheid volgens die wil van God werk ‘n onberoulike bekering tot redding, 

maar die droefheid van die wêreld werk die dood.” 
2 Korintiërs 7:9-10 en lees ook 1 Johannes 1:1-10 
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S y wil Eerste – Alles gaan oor Hom 

en Sy Koninkryk! Moenie net 
gebedslysies aframmel en hoop dat 
God iewers in die toekoms gaan 
doen wat jy gevra het nie!  

 
 

Soms bid ons verkeerd uit ons eie vrese en eie belange en dinge wat 

ons wil sien, ontvang of wil laat gebeur. God is groter as ons eie 

belange. Hy is besig om vir Sy Seun Jesus Christus ‘n bruid voor te 

berei en Hy soek persone wat saam met Hom wil werk in wat Sy 

behoefte en agenda is.    Mattheus 6:5-34 & Jakobus 5:1-20 
 

 

 

Vra en klop – Sodra ons die bo-genoemde 

begin verstaan dan gaan ons anders begin 
vra! Ons gaan dan vra en aandring by God 
op dinge wat Hy graag wil laat gebeur en 
volgens Sy wil is!  Lukas 11:1-13 
 

 
 

Onthou, soos ’n ware Vader, sal God nie vir jou daardie dinge wil 

gee wat jou kan benadeel nie. Salomo het vir wysheid gebid en God 
het vir hom gesondheid en rykdom ekstra by gegee. God sien die volle 

prentjie van alles raak en wat Hy graag vir jou bedoel het om te 

wees in Sy groter plan.  
 
 

“Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed 
en smeking met danksegging bekend word by God”.  Filippense 4:6 
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Verhinder – Wat kan jou gebede 

blokkeer of verhinder dat God dit 
hoor?  
 

 
 

Hier volg ‘n paar gedeeltes in die Bybel wat praat oor hoekom gebede 

nie verhoor word nie. Lees elke gedeelte met aandag deur en merk die 

vers in jou Bybel wat oor gebede praat wat nie verhoor word nie. 
 

 Weggesteekte sondes! Psalm 66:1-20 
 

 Hoe jy ŉ vrou hanteer! 1Petrus 3:1-22 
 

 As jy nie vergewe nie! Mattheus 6:1-34 
 

 Jou nie aan reëls steur nie! Spreuke 28:1-28 
 

 Skynheilig- en Valsheid! Jesaja 1:1-31 
 

 Verkeerde motiewe! Jakobus 4:1-17 
 
 

 

Maak reg met mense, kry jou eie hart in orde 

en moet niks voor God wegsteek nie. 
 

Hy weet in elk geval elke gedagte, agenda, 

plan en bedoeling wat jy mag hê. 
 

Ondersoek jou hart en vra die Heilige Gees om jou 

te wys as daar dinge is wat jou gebede blokkeer. 
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D ANK GOD VIR ALLE DINGE – 

God wil hê dat jy in goeie en 
slegte tye verseker sal wees dat 
daar niks met Sy Karakter 
verkeerd is nie!  

 
 
Selfs in die uiterste seer en alleen tye bly Sy liefde en kompassie 
en aanvaarding vir jou dieselfde. Hy sal jou nooit in die steek laat, 
verwerp of verlaat nie!  
 

“Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. 
Wie is dit wat veroordeel?  Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, 

wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. 
Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of 
vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard?”  Romeine 8:33-35 

 
 

Indien jy enige fout vind of dink dat God jou skade wil aandoen 

of wil verwerp, verneder of straf, dan begin jy reeds vertroue in 

Hom verloor en jou verhouding met Hom gaan agteruit. 
 
 

 

 

Prakties: Kuier by jou mentor en gesels ernstig met mekaar oor die 

hoofstuk sover. Gesels spesifiek oor die gedeelte wat handel oor die 

ses dinge wat jou gebede mag verhinder. 

 

 

Bid saam oor iets wat die Heilige Gees jou gewys het of iewers 

waar jy vertroue in God verloor het of gedink het daar is fout met 

God se Karakter of motiewe ens.  
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As iemand meen dat hy ’n profeet of ’n 
geestelike mens is, moet hy erken dat 
wat ek aan julle skrywe, bevele van die 
Here is. Maar as iemand onkundig is, 
laat hom onkundig bly. Daarom, 

broeders, beywer julle om te profeteer 
en moenie verhinder dat daar in tale gespreek word nie. Laat alles welvoeglik en ordelik toegaan. 
  1Korinthiërs 14:37-40 

 gee ons ŉ vreemde taal waarin ons kan bid.  Al 
verstaan ons dit nie, dit is ŉ taal van jou gees wat direk met God 
kommunikeer.  (Ons noem dit ook om: “in tale- te praat, -te bid of -te sing”) 

 leer ons dat wanneer ons in tale bid, dan bid ons 
ooreenkomstig die wil van God en met ons gees wat deur die 
Heilige Gees bekragtig is!  Dikwels weet ons nie hoe om vir ŉ 
sekere situasie te bid nie. Deur in tale te bid, laat ons die Heilige 
Gees toe om ons swakhede te oorkom. Ons laat ook toe dat die 
Heilige Gees vir ons voorspraak maak by God self!    

Lees: Romeine 8:6-28 en Judas 1:20  

 

 

Prakties: Lees 1 Korintiërs 14:1-40 met aandag deur en doen ’n bietjie 

selfstudie daaroor om uit te vind wat die Skrifgedeelte beteken. 
 

 

Bespreek dit met jou Mentor of Selfasiliteerder 

sodat jy meer sekerheid het oor hierdie spesiale 

gawe wat God vir jou wil gee. 
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 gewoonlik nie in ŉ 
hoorbare stem nie.  Wanneer 
God met jou praat, sal Hy 
gewoonlik met jou in ŉ 
gedagte, prentjie, of ŉ 
oortuigende gevoel met jou 
praat. Dit gaan normaal raak 
om by God te “hoor” omdat 
God sê dat Sy kinders Sy 
stem ken! 
 

Die uitdaging is om te onderskei 

tussen God se stem, die duiwel 

se stem en jou eie gedagtes.

 word in die Bybel uitgebeeld en Hy sal nooit bose 
dinge doen of jou dit laat doen nie.  ŉ Goeie manier om God te 
hoor, is om te weet dat wat God sê, nie iets is waaraan jy 
noodwendig self kan dink nie.  Hy sal ook nooit iets weerspreek 
wat Hy reeds in sy Woord duidelik gemaak het nie.  Hy is ook die 
perfekte Vader en Hy sal nooit iets op jou afdwing nie!  
 

 vir jou woorde, idees, gevoelens, indrukke of visioene gee 
wanneer Hy met jou praat.  Hy sal dikwels Skrifgedeeltes in jou 
gedagtes bring wat jy dan in die Bybel kan opsoek. Lees dit dan 
met aandag en ondersoek hoekom Hy dit vir jou gegee het! 
 
 

Dit raak al hoe belangriker om jou Bybel te leer ken 

en te weet wat daar staan anders kan jy maklik 

mislei word deur gedagtes of idees 

wat nie Skriftuurlik is nie. 
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Prakties: Hoe weet jy dat dit God is wat met jou praat?  

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
 

Probeer nou op hierdie oomblik om na God te luister. Skryf neer wat 

jy dink Hy nou vir jou sê of wys. 
 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
Kuier by jou mentor en praat met mekaar oor hoe God met jou 

begin praat en hoe jy Sy stem begin onderskei. 
 

Bid saam met mekaar.   
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bid ons net tot op die plek waar ons ŉ antwoord of 
oplossing of ŉ woord of openbaring van God kry, maar daar is 
meer! Om werklik ŉ kragtige verskil te maak is om dan die 
antwoord wat jy van God ontvang met gefokusde gebed kragtiger 
te maak.  

By voorbeeld: 
 

 vir ŉ deurbraak in 
iemand se lewe en God wys 
jou dat jy die persoon moet 
vra of hy ŉ goeie verhouding 
met sy pa gehad het. Nou 
kan jy die antwoord wat God 
jou gegee het verder in 
gebed opbou voordat jy die 
persoon sien! 
 

 
  gefokusde gedagtes oor die situasie en die 
antwoorde wat God vir jou gegee het vir die persoon. 

God gee ‘n bloudruk bouplan as antwoord en jy kan verder daarop 

bou met verdere intersessie of gefokusde gebed om dit kragtiger en 

voller te maak met God se outoriteit, genade en genesing.  

 
 kan soos volg wees: 

 

“Vader God in die Hemel, ek vertrou dat U elke negatiewe ervaring 

wat die persoon in sy verhouding met sy pa gehad het sal herstel. 

Ek bid dat die persoon U werklike liefdevolle 

en genadige Vaderhart sal ervaar. 
 

Mag U deur die Heilige Gees kom en ’n diep emosionele seer genees. 

Help die persoon om werklik sy/haar hart te kan oopmaak en sal 

kan vergewe en vryspreek. Verbreek die houvas wat die bose op die 

persoon het in die Naam van Jesus Christus, Amen” 
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 gebed gaan 
ook gepaard met jou 
gebedstaal waarin jy 
tyd met God spandeer 
en in die gees bid. (in 

tale bid)  

 

Kyk ook in:   1Korintiers 14 

 
“En neem aan die helm van 

verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God,  terwyl julle met alle gebed 
en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en 
smeking vir al die heiliges en vir my, sodat ‘n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak 
om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak,”  Efesiërs 6:18 

 
  dan verder gebid het en ervaar dat iets in jou gees 
geskuif het  t.o.v. ŉ sekerheid wat jy ervaar, dan het jy ŉ gebed 
gebid met groter resultate! 

 
  met vrymoedigheid die opdrag uitvoer en met die 
persoon gaan gesels oor dit wat God vir jou gewys het om 
aan hom/haar te vra! 

 
 
 
Prakties: Lees: Johannes 17:1-26 en Efesiërs 3:10-21 en mediteer bietjie oor die 

Skrifgedeeltes t.o.v. hoe en wat gebid word.  

 

 

Ons kan baie leer uit die voorbeelde 

wat ons van Jesus en Sy volgelinge lees. 
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MAANDAE: 

Ons bid vir gesondheid in ons liggame, siel en gees. Ons bid vir die 
redding van ons eie gesin en familie. Ons bid vir die gemeente se 

personeel en hul families. 
 

DINSDAE: 

Ons bid teen die bose geeste in die lug oor die hele stad, dan die 
voorstad waar jy woon, en dan die woonbuurt waar jul Huissel plaasvind. 
Bid dat die valse geestelike mure wat gebou word, afgebreek sal word! 

 

WOENSDAE: 

Ons bid vir die omliggende dorpe. Vertrou God dat Sy waarheid in elke 
dorpie sal deurbreek en dat daar ware Christene sal opstaan om God se 

werk te verrig en Sy Koninkryk te vestig! 
 

DONDERDAE: 

Ons bid vir die gebied direk om die kerk. Vertrou God dat elke persoon 
(volwassenes, jeug of kinders) wat na God soek, ’n ontmoeting met ‘n ware 

Christen sal hê! 
 

VRYDAE: 

Ons bid dat die jong mense van ons land gered en verlos sal word en dat 
daar ’n geestelike herlewing sal wees. Bid teen spesifieke bose magte wat 

ons land se mense vasvang bv. verslawing, pornografie, materialisme, 
prostitusie, valse godsdiens, ens. 

 
SATERDAE: 

Ons bid vir alle outoriteite wat aangestel is in die land, in regering en 
politiek, in munisipaliteite, in werksplekke, in skole ens. Ons bid vir die 

Sondagbyeenkomste dat God Sy Koninkryk deur ons sal vestig! 
 

SONDAE: 

Almal word aangemoedig om een uur voor die Sondagdiens 
by die kerk saam te bid. 
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Ondersoek die volgende Skrifgedeeltes wat te doen het met al die 

onderwerpe in die voorafgaande gebedsprogram: 
 

- 1 Tessalonisense 5:1-28  (Liggaam, siel en gees) 
 

- 2 Korintiërs 10:1-18  (Geestelike wapens) 
 

- Lukas 10:1-37  (Arbeiders is min) 
 

- Markus 10:13-31  (God soekers) 
 

- 1 Korintiërs 6:1-20 (Verslaaf gewees) 
 

- 1 Timoteus 2:1-8 (Bid vir konings) 
 

- Johannes 15:1-27 (Jesus bid vir ons) 
 

 om in die volle wapenrusting van God te wandel! 
Efesiërs 6:10-18. 

 

Dit beteken dat jy nie leuens kan vertel 

en dink jy gaan ‘n gordel van die 

waarheid elke oggend kan aantrek nie.  
 

As jy altyd die waarheid praat al laat 

dit jou in die moeilikheid beland, dan het 

jy outomaties die gordel van waarheid 

aan.  Die gordel sal nie afval of uitgetrek 

kan word behalwe as jy weer leuens vertel nie. 
 

 teen bose geeste bid, onthou altyd dat ons gesag het 
oor die vyandelike magte.  

Kyk gerus ook na: Efesiërs 6:10-19  &  11 Korintiërs 10:3-6 

 

“Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 
Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, 

en suiwer die harte, julle dubbelhartige! Weeklaag, treur en ween. 
Laat julle gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. 

Verneder julle voor die Here, en Hy sal julle verhoog.”      Jakobus 4:7-10 
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met oorgawe vir elke oorwinning wat behaal word! Hy 
alleen is waardig om geprys te word en dit is vervullend om ŉ 
instrument in Sy hand te wees! 

 ons nie anders kan behalwe om te bid nie: 
 

o Geen verhouding bestaan sonder kommunikasie nie! 
Johannes 14 

o Versterk intimiteit en deursigtigheid tussen jou en God! 
Jakobus 4 

o Vra en klop tot oopgemaak word is ŉ Bybelse beginsel! 
Lukas 11:1-13 

o God soek persone wat intree vir ander! 
Esegiël 22:29-30 

o Dit was vir Jesus Christus baie belangrik! 
Lukas 6:12 en Markus 1:35-38 

o Dit was vir alle ander kragtige volgelinge van God belangrik! 
Handelinge 6:1-4 

o Sodat sorge van die lewe jou nie mismoedig maak nie! 
Lukas 21:34-36 

o Daar is ŉ sterk bonatuurlike teenstander! 
1Petrus 5 

 
 

Prakties: Gesels met jou mentor oor jou gebedstyd en hoe dit verander 

het vandat jy toepas wat jy sover in die afdeling geleer het.  
 

Dit kan ook ‘n goeie getuienis wees om aan ander mense te vertel. 


