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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 

Studie  3 
          _____________________  

 
GEBED 

 
INLEIDING 
 
 Soos die natuurlike lewe onderhou word deur asemhaling, so ook die geestelike lewe.  Gebed 
vir die Christen is geestelike asemhaling.  Die profeet Jeremia (Klaagliedere 3:56-58) sê: “U hoor my 
stem, verberg U oor nie vir my ontboeseming (Engelse vert.: ‘breathing’) en my hulpgeroep nie.” 
 
 Daar is baie verwysings na gebed in die Woord van God maar dit sal voldoende wees om vir ons 
bemoediging net drie te noem.  Merk dit in u Bybel.  Memoriseer dit en gebruik dit tot bemoediging vir 
u geloof wanneer u bid. 
 

• God die Vader sê in Jer.33:3: “Roep My aan en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot 
en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.”   

• God die Seun sê in Mark.11:24: “Daarom sê ek vir julle: alles wat julle in die gebed vra, glo dat 
julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry.” 

• En van God die Heilige Gees staan daar geskrywe in Rom.8:26,27: “En net so kom ook die Gees 
ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir 
ons in, met onuitspreeklike sugtinge.” 

 
Wat ‘n wonderlike aansporing tot geloof, en bemoediging tot gebed, word in hierdie kosbare 
Skrifgedeeltes gevind.  Ons het die beloftes van die Vader om ons te bemoedig, die belofte van die 
Seun om ons versekering te gee, en die beloofde hulp van die Heilige Gees om ons in die gebed te lei. 
 Die belofte is duidelik en eenvoudig.  Laat u gebed netso wees.  Wees spesifiek in u versoeke en 
sien met verwagting na die antwoord uit.  
(1 Joh.5:14,15).  Soms is daar ‘n vertraging en dit skyn asof dit ‘n weiering is, maar wees standvastig in 
die geloof, en u sal die Here se antwoord ontvang. 
 
 Dit sal nie altyd wees soos u verwag nie, maar die Here antwoord altyd in liefde en volgens Sy 
grenslose wysheid en kennis.  Dit is wonderlik om te sien hoe God werk.  Verwag dat u gebede 
beantwoord sal word en die Here sal u die begeertes van u hart gee. (Mark.11:24). 
 Ons het ‘n liefdevolle hemelse Vader wat Hom verbly om die goeie dinge aan Sy kinders te gee 
(Matt.7:7-11).  Gaan dikwels en daagliks na die Here in gebed. 
   
Voor u begin, lees die gebed in Matt.6:9-13.  Lees dit twee of drie keer as ‘n geheel.  Oorweeg daarna 
biddend elke versie en maak notas van wat u voel dat dit vir u leer.   
 
1.  WAAR MOET ONS BID ? 
 

Jesus sê: “Maar, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in 
die verborge is, en jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde.” (Matt.6:6). 

 
Dit mag miskien nie moontlik wees om al die opdragte letterlik uit te voer nie, maar die gees 

waarin dit geskryf is, moet gehoorsaam word.  
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 Soek ‘n plekkie waar u stil en ongehinderd in gebed tot God kan gaan, maar waar u ook mag 
wees, moet u alleen tot God kom, en Hom vertrou om u hart stil te maak terwyl u in gemeenskap met 
Hom is.  Dit sal vir u tot hulp wees, as dit moontlik is, om altyd in dieselfde kamer te bid en ‘n vaste 
plek vir u Bybel en godsdienstige boeke te hê. 

 
 
2.  WANNEER MOET ONS BID ? (Ps.5:1-4) 
 
Die meeste Christene het, wat genoem word ‘n STILTETYD.  Dit is ‘n tyd u daagliks opsy sit vir gebed en 
die lees van die Bybel.  Die beste tyd hiervoor is vroeg in die oggend.  Dit mag beteken dat u ‘n bietjie 
vroeër moet opstaan, maar hierdie tyd alleen met die Here in die vroeë oggend sal ‘n bron van seën vir 
u wees die res van die dag.  As u die tyd van gebed uitstel tot die aand, sal u gewoonlik vind dat u moeg 
is of dat ander dinge u berowe van die tyd alleen met die Here.  Besluit nou om u stiltetyd in die 
oggend te hou.  Volg Christus se voorbeeld. (Mark.1:35).   
 
3.  TOT WIE MOET ONS BID ? (Matt.6:9) 
 
Ons kan tot enige Persoon in die Drie-eenheid bid, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, maar die Here 
Jesus leer ons om te bid tot God die Vader.  In Sy aardse bediening het Hy gedurig Sy dissipels daaraan 
herinner aan hul verhouding as kinders tot die Vader.  Onthou in gebed praat ons met ons hemelse 
Vader.  Ons bid tot God die Vader (Jer.33:3).  Ons bid in die Naam van Jesus (Joh.14:13,14) en word in 
staat gestel om te bid deur God die Heilige Gees. (Rom.8:26,27). 
 
4.  HOE MOET ONS BID ? 
 
4.1 Liggaamlike houding (Ps.95:6 ; 1 Tim.2:8) 
 
Dit is duidelik in die Bybel dat die houding vir gebed gebuigde knieë en heilige hande is.  
Nieteenstaande moet die kind van God nie gebonde wees nie.  Die Here kies nie kant nie en as Hy op 
Sy kinders neersien, is dit in tere liefde en ontferming.  Kniel as u liggaamlik gesond is, maar onthou dat 
die Here meer besorg is dat die hart van die mens voor Hom gebuig moet wees. 
 
4.2  Geestesgesteldheid. (Matt.6:9) 
 
U moet altyd in diepe eerbied in die teenwoordigheid van die Here kom.  Dit is waar dat ons altyd in 
die teenwoordigheid van die Here is en dat ons oomblik na oomblik met Hom in gemeenskap is as ons 
in Hom Bly, maar wanneer ons met Hom in gebed gemeenskap wil hê (Ps.111:9), dan moet ons 
onthou: “Sy Naam is heilig en vreeslik.”  
 
As ons in die teenwoordigheid van Hom wil kom, wie se troon in die hemel en voetbank op die aarde is 
(Jes.66:1), en as ons die Almagtige God wil aanspreek, wie se septer regverdig is (Ps.45:7), moet ons stil 
word voordat ons met Hom praat.  Laat die stilte op ons neerkom, en laat ons gedagtes aan Hom 
onderdanig wees. 
 
4.2 Dissiplineer u gedagtes. 
 
Konsentreer op die Here en wat Hy vir u gedoen het, en bring dan vir Hom die “offer van lof” 
(Heb.13:15).  Sê vir die Here Jesus dat u Hom liefhet.  Aanbid en bemin Hom, loof Hom, dank Hom, en 
vertel Hom in u eie woorde hoe u vir alles is wat Hy vir u beteken en vir alles wat Hy vir u gedoen het 
om u tot Homself te bring – “So moet julle dan bid; Onse Vader wat in die hemele is….”(Matt.6:9-13). 
 In die Bergpredikasie openbaar die Here Jesus vir ons (Matt.5-7) dat eerbied om die Here te 
nader gepaard gaan met die vervulling van die ewige doel van God se koninkryk – “laat U koninkryk 
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kom…” (Matt.6:10).  Vra die Here om u in te lei tot Sy ewige doel met die wêreld, en vir Sy kerk in die 
wêreld, en vra die Here om u te help om vir alle nasies te bid. 
 ‘n Verlange na die koms van die Here se koninkryk is 'n aansporing om heilig te lewe en om 
gereeld en sistematies vir die hele wêreld te bid.  Werk vir uself ‘n program uit waardeur u vir alle dele 
van die wêreld ten minste een keer per maand bid.  Gebruik ‘n kaart wat u sal help om elke dag te bid 
vir ander lande.  Dit sal u help om Paulus se bevel in 1 Tim.2:1 na te kom.   
 Teken in op sendingtydskrifte.  Dit sal u belangstelling prikkel vir die behoeftes van ander lande 
en ook vir u help om intelligent oor sekere sake te bid.  Dit sal ‘n bemoediging wees en ‘n groot seën vir 
u om daarna in die sendingverslae te sien hoe die Here gebed beantwoord het. 
 
 
5.  WYSE VAN TOENADERING ? (Matt.6:11) 
 
In hierdie eenvoudige versoek word om brood gevra vir ons onderhoud.  Dit is ‘n begeerte dat in ons 
behoeftes voorsien moet word.  Dit is kinderlik en vol vertroue.  So versoek sal nie onbeantwoord bly 
nie.  Leer om die Here te vertrou vir die behoeftes van vandag, en glo dat Hy ook in môre se behoeftes 
sal voorsien. 
 
OM OP TE SOM: 
 
Nader tot God met eerbied en vertroue in die Naam van die Here Jesus, laat u versoek gekenmerk 
word deur eenvoud en vertroue, en glo dat u u hemelse Vader se antwoord gaan sien. (Joh.14:13,14 ; 
Matt.87:7-8 ; Heb.11:6) 
                                                                                
6. VIR WIE MOET ONS BID ? (1 Tim.2:1-4) 
 
 Daar is ‘n ooreenkoms tussen ‘n natuurlike en geestelike geboorte, en in die gebedslewe van 
die pasgebore Christen word dit duidelik gewys.  Behalwe hulleself, word daar gewoonlik vir diegene 
gebid met wie hulle kontak het, en ook vir ouers, bure, kollegas of diegene vir wie die Here gebruik het 
om hulle na Homself te lei.  Dit neem gewoonlik tyd voor belangstelling in die wêreld ontwaak.   
Dit is baie goed om in gebed te konsentreer op diegene met wie u werk en daagliks verkeer, en met 
wie u saam aanbid.  Maar moenie u gebede net tot hulle beperk nie.  Laat u gebedsbelange verreikend 
en wêreldwyd strek. 
 Bid vir uself.  Die Here stel belang in elke aspek van u lewe.  Vra Hom om u te lei in u Christelike 
lewe.  Vra Hom om u te lei as u miskien twyfel oor ‘n sekere stap wat u moet neem.  As u ongelukkig 
voel oor iets wat u in u lewe toelaat as ‘n Christen, bring ook dit na die Here en vra Hom Hom om vir u 
duidelik te wys wat u moet doen.  Wees eerlik en Hy sal u duidelik wys. 
          Die Here laat ons nooit in twyfel bly omtrent twyfelagtige dinge nie. In besluite wat daagliks 
geneem word, moet u u gesonde verstand gebruik. Net soos enigiemand moet Christene ook sake 
goed deurdink, maar ‘n besliste oorgawe aan God van die alledaagse dinge vroeg in die oggend 
stiltetyd sal u die versekering gee van God se hulp en leiding omtrent besluite wat geneem moet word. 
Leer om ALLES in gebed tot God te bring. (Ps. 143:8-10)   
 

• Bid vir u dierbares, vriende en bure. (Gen. 17:18; Job 42:8) 

• Bid vir u predikant en almal wat die Here se Woord verkondig. ( 2 Kor 1:11) 

• Bid vir sendelinge en Christelike werkers in ander lande.  

• Bid vir Christene dwarsdeur die wêreld. (Efs.6:18) 

• Bid vir diegene in gesag dwarsdeur die wêreld. (1 Tim. 2:2) 

• Maak ‘n lys van al die mense en dinge waarvoor u bid, en wanneer God geantwoord het, plaas 
‘n merkie en ‘n datum daarby. Bid en sien uit na die antwoord. 
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7. BELANGRIKE SKRIFTE 
 
          Gebed beveel      Fil. 4:6 
          Gebed verhoor      Ps. 10:17; 65:3 
          Gebed beantwoord     Ps. 99:6 
          Gebed aanneemlik deur Jesus    Joh. 16:23,24 
          Gebed welgevallig by God    Spr.15:18 
          Gebed verwys na wedergeboorte   Hand. 9:11 
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Toets 3 
Gebed 

 
 
1. Waar behoort ons te bid? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Wanneer behoort ons te bid? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Tot wie moet ons bid? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Wat is die beste posisie in gebed? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
5. Noem drie dinge wat ons kan doen, om te verseker dat ons harte reg is om te bid. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 
6. Noem 6 belangrike dinge waarvoor ons moet bid. 
 

a. ______________________________________________________________________________ 
 

b. ______________________________________________________________________________ 
 

c. ______________________________________________________________________________ 
 

d. ______________________________________________________________________________ 
 

e. ______________________________________________________________________________ 
 

f. ______________________________________________________________________________ 
 

 
   


