
JEUG ALPHA – Epidose 5
Sessie 4 : Hoe en waarom moet ek bid?

1. PRAISE AND WORSHIP

2. YSBREKER – 30 seconds

- Elke groep kies een persoon wat hulle dink die beste kan kommunikeer.  
- Daai persoon kry ‘n kaartjie met 5 items op wat hulle moet verduidelik sonder om die 

woord te gebruik.  
- Hulle kry 30 sekondes om deur die lys te kom.  
- Die groep wat in die 30 sekondes al  5 items kan raai, wen die ysbreker

3. VERDUIDELIK YSBREKER:

- Wanneer ons iemand goed ken, is dit maklik en lekker om met daai persoon te 
gesels, want ons is gemaklik met mekaar en weet waaroor om te gesels. Ons ken ook 
mekaar se woordeskat, en mekaar se lyftaal.

- As ons iemand nie goed ken nie is die teenoorgestelde natuurlik waar, en dan is ons 
nie altyd gemaklik by daai persoon nie, en weet ons nie altyd waaroor om te gesels of 
hoe om ‘n gesprek aan die gang te kry nie

- Gebed voel ook baie keer vir van ons so, ons ken God nie so goed nie, want ons het 
nie ‘n verhouding met Hom nie, en daarom weet ons nie WAT en HOE om te bid nie.

4. INLEIDING:

-  Vanaand gaan ons bietjie oor gebed gesels.  
-  Wat  is gebed?
-  Waarom moet ek bid?
-  Hoe moet ek  bid?
 -  Waarom God nie altyd ons gebede beantwoord nie?   

Die antwoord op die eerste vraag kan ek sommer nou vir julle gee dit is heel eenvoudig:  
Gebed is om met God te praat [kommunikasie] soos wat jy elke dag met jou ouers, vriende 
meisie of kerel praat so kan ons met God ook praat.  Net soos jou vriende en ouers wil weet 
hoe jou dag was wag God elke minuut van die dag om te hoor hoe dit met jou gaan.  Hy 
staan elke sekonde reg om jou te help indien jy Hom sou vra.
Gebed is soos asem haal as jy nie asem haal nie gaan jy dood net so as jy nie bid nie gaan jy 
geestelik dood.

5. VIDEO CLIP:   Episode 5 - Why and How do I pray
[hierdie vrae word tydens die video clip gevra en deur die groepe beantwoord]



Vraag 1:  If you could be a superhero who would you be?
                [As jy ‘n superhero kon wees wie sou jy wou wees]

Vraag 2:  Why do you think people don’t always get what they pray for?
                [Hoekom kry jy nie altyd waarvoor jy vra in gebed nie?]

Vraag 3:  Have you ever tried praying?  What did you pray for?  What  happened?
                [Het jy al probeer bid? Wat het jy voor gebid? Wat het gebeur toe jy bid?]

6. SAMEVATTING:

- Ons kan as doodeenvoudige mense ook superhero’s wees vir God en ander mense deur 
vir hulle te bid.  Want weet vandag dit : GEBED VERANDER DINGE.   Is dit nie so dat in 
die fliek is superman’n gewone man wat by die koerant plek werk nie en eers as hy daai 
superhero pak aantrek doen hy die ontmoontlike dinge deur mense in gevaar of nood 
te help, net so kan ek en jy dood gewone mense gebed aan trek en groot dinge laat 
gebeur deur God wat deur ons die werking doen.  

- As jy bid is die volgende nie vir God belangrik nie:
- Jou ras of nasionaliteit – Hand 10:34 se God hy kies nie kant nie maak nie saak watter 

nasie jy is nie as jy God vrees is jy aanneemlik vir Hom
- Jou liggaamshouding of posisie of plek – jy kan tot God bid terwyl jy sit, kniel of staan
- Of jy nou hardop bid of stil bid  - God verhoor elke gebed
- Of jou probleme groot of klein of simpel klink vir jou – God se kom en bring al jou 

sorge, probleme na My want Ek wil vir jou sorg

- Gebed is ook nie soos ‘n voice mail wat jy vir God moet los nie deur ‘n lys dinge op te 
noem wat jy graag wil hê of nodig het nie en daar los jy die lys by Hom en draai om en 
loop nie.  Nee ons moet leer dat gebed is ‘n tweerigting kommunikasie as jy praat 
luister God en wanneer jy klaar gepraat is moet jy leer om stil te raak en te hoor wat Hy 
vir jou wil sê.   Ja maar tannie ek hoor nooit God met my praat nie hoe praat Hy met 
my.  Kortliks dit kan wees dat daar ‘n fyn stemmetjie in jou opkom wat die HG is of jy 
kan ‘n gedagte in jou kop kry- HY kan jou ‘n vers gee wat jy moet lees ‘n visioen so ons 
moet net leer om werklik stil te word en na dié dinge te kyk wat ek nou genoem het.

- Vanaand moet ons ook weet dat ons direk met God kan praat  ons hoef nie vir iemand 
anders te vra om namens ons met Hom te praat nie.  Vroeër kon net die priesters in die 
Allerheiligste ingaan in God se teenwoordigheid om met Hom te praat God het die kom 
verander deur aan die kruis vir ons te sterf het die voorhangsel in twee geskeer wat vir 
ons kom vertel dat ons vrye toegang tot God het nou.



7.    VRAE in die groepe: 

           VRAAG 1 : WAAROM MOET ONS BID?

ANTWOORD: 
- God self gee ons die opdrag in Sy woord bv:-

 1Tess 5:17 – bid sonder ophou
Matt 7:7 se vir ons bid en vir julle sal gegee word
Luk 18:1 ons moet gedurig bid sonder om moedeloos te word.

- Dit bring jou nader aan God – intieme verhouding met Hom[ dink net nou daaraan as 
jy meisie of kerel het maar julle praat nooit met mekaar nie hoe kan so ‘n verhouding 
hou of groei]

- Gebed verander omstandighede in jou lewe wat niemand of niks anders kan doen 
nie.  bv as jy iemand by skool het wat jou die heeltyd boelie maar jy begin bid dat 
Jesus die persoon moet aanraak dan voor jy jouk om kry het Jesus bo natuurlik iets in 
die persoon se lewe kom doen  sodat hy/sy jou nie meer boelie nie.

- Daar is KRAG in gebed bv-
Genees siektes
Breek satan se bande op jou
Kan deure vir jou oopmaak vir die toekoms wat satan wou toesluit vir jou

- Gebed kan jou nuwe krag gee, gee jou rigting en gee jou lewe sin want God praat met 
jou deur gebed

          VRAAG 2:  HOEKOM BEANTWOORD GOD NIE ALTYD MY GEBEDE NIE?

           ANTWOORD:
- Jakobus 4:2-5 julle het nie omdat julle nie bid nie.  Julle bid en julle ontvang nie, 

omdat julle verkeerd bid, julle wil net julle selfsugige begeertes bevredig.

- Gebed is soos ‘n robot – somtyds is die lig groen en God gee jou wat jy voor vra ander 
kere is die lig rooi – God se nee want hy ken die toekoms en weet wat die beste vir 
jou is , en somtyds is die lig geel – God se nie nee nie hy se net nie nou nie, leer om 
bietjie te wag vir die regte tyd.

- Jerm 29:11 en Jes 55:8-9 – sê ons Vader dat Hy weet wat ons nodig het en Hy wil  net 
die beste vir ons gee.  Ons dink partykeer ons weet wat is goed vir ons maar Hy ken  
die toekoms baie beter as ons en weet wat om vir ons te gee.

- Matt 7:8-9 want elkeen wat vra, ontvang en elkeen wat soek kry en vir elkeen wat 
klop sal oopgemaak word.  Watter een van julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood 
vra of ‘n slang as hy vis vra?



Miskien dink jy jy vra vir brood maar eintlik weet Jesus dus ‘n slang en dti is nie goed 
vir jou nie.  Hy is te lief vir jou om jou te laat seer kry.  Ek dink Hy sal maar jou eerder 
toelaat om kwaad te wees vir Hom as om jou te gee wat jy vra  en dit maak jou later 
seer

- As jy nie kry waarvoor jy gebid het nie VERTROU God dat Hy weet wat Hy doen en 
moenie opgelbase raak nie sê eerder DANKIE Jesus U weet wat vir my die beste is al 
maak dit nie nou vir my sin nie

        VRAAG 3: HOE MOET EK BID?

         ANTWOORD
- HOE EK NIE MOET BID
- Matt  6:5 – vertel ons hoe ons NIE moet bid nie nl.
- Moenie skynheilig wees en bid om deur jou maats of ander grootmense gesien te 

word nie
- Moenie ‘n stortvloed [baie woorde] gebruik sodat ander jou moet hoor en dink jy is 

grant nie
- Moenie ‘n bespotting maak van gebed nie

- HOE OM TE BID:  Mat 6:9-14 kom verduidelik presies hoe  ons moet bid:-
 

WAT Sê DIE WOORD : WAT BETEKEN DIT VIR MY:
Ons Vader wat in die hemel is laat U 
naam geheilig word

Begin jou gebed deur God te loof en te prys 
vir wie Hy is – jou Vader en dank Hom vir als 
in jou lewe

Laat U koningkryk kom laat U wil geskie 
dop die aarde net soos in die hemel

Vra God dat jy net in Sy wil, wil leef en dat Hy 
jou moet kom wys wat SY wil is vir jou lewe

Gee ons vandag ons daaglikste brood God nooi jou uit om vir Hom te vra om jou te 
help met jou  problem, groot of klein .  Hy wil 
jou help

Vergeef on sons oortredinge soos ons 
ook die vergewe wat teen ons oortree 
het

God vra bely dit wat jy verkeerd gedoen het 
in jou lewe en ook die geheime sondes wat 
niemand van weet nie en Hy sal jou vergewe [ 
as jy dit nie doen nie is jou bebeds lewe nie so 
effektief nie]

Laat ons nie in versoeking kom nie maar 
verlos ons van die bose

Versoeking en die bose dinge is algemeen in 
ons leeftyd om nie aan dit oor te gee nie 
moet jy God vra vir Sy hulp, leiding en krag 
om die bose en versoeking te kan weerstaan



8.  SLOT:

Psalm 65:3 [33 vertaling] o Hoorder van die gebed, tot U moet alle vlees kom!
Hier word nog ‘n naam van God bekend gemaak Hy is die Hoorder van gebed.  Dit is Sy 
natuur, Sy geaardheid en Sy wese.  Dit is wie Hy is - die Hoorder van ons gebede.
Hebreeuse woord vir hoorder is “shama” hoor wat beteken dit: - TO HEAR OR LISTEN WITH 
ATTENTION, TO LISTEN WITH INTEREST. Maw die Here sê: Ek is geïntereseerd in jou gebed 
en Ek luister met AANDAG as jy bid.  Dit is vir Hom lekker om ons gebede te verhoor maar 
op Sy manier nie myne nie en op Sy tyd nie myne nie , dit moet ons onthou vanaand .


