
Leerplan

Week 14

Matteus plaas hierdie onderrig van Jesus oor 

gebed reg in die middel van die Bergrede:  

Hierdie is ons Rabbi en Leermeester wat ons die 

geheim leer van 'n egte geestelike lewe. Hierdie 

is nie 'n gebed wat klakkeloos herhaal moet word 

nie, want die krag van die gebed lê nie in die 

formuleerling van die sinne nie. Jesus gee ons 

egter nuwe maniere om te dink oor God, en oor 

ons gesprek met God.  Hy wys ons wat kan alles 

ingesluit word in ons kommunikasie met die 

Vader, en Hy wys ons ook hoe om te bid sodat 

die fokus altyd volkome op die Vader sal val. 

Tydens hierdie Pinkster gaan ons die gebed 

bede-vir-bede bespreek, en ons vertrou dat daar 

baie ou en nuwe insigte vir jou sal oopgaan, 

maar voordat enigiets daarvan kan gebeur, moet 

jy die gebed ken: bêre hom in jou hart. 

Memoriseer hom sodat jy enige tyd, dag of nag, 

Fokus

BYBELMEMORISERING

Vrae vir bespreking

4.  Watter van die volgende is waar vir jou:

 -  Ek sal graag op ‘n 5 dae stilte retrait wil gaan om te bid

3.  Deel met die ander wat jy visualiseer in jou geestesoog wanneer jy bid.  Hoe sien jy God?

1.  Op watter maniere is die Here / is die Here NIE, soos jou aardse vader.  Was jy gemaklik en 

     hemelse Vader?

 - Ek kan maklik voor ander bid. 

2.  Die tema van Pinkster 2021 is:  Wanneer gebed ophou werk. Het jy al by so ‘n punt in jou 

 -  Ek verstaan werklik die konsep van “bid sonder ophou”

     geliefd in jou verhouding met jou aardse vader? Hoe help dit jou in jou verhouding met jou 

     geloofslewe gekom, dat jy voel gebed het ophou werk? Kon jy verby daardie punt beweeg?  Wat 

 -  Ek kan glad nie hardop bid nie.

 -  Ek sal graag wil leer om ‘n meer intieme gebedslewe te ontwikkel.

     het jou gehelp in daardie tyd?

Teksvers 

Matteus 6:9-13

“So moet julle bid: “Ons Vader wat in die 

hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u 

koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde 

geskied, net soos in die hemel. Gee ons 

vandag ons daaglikse brood; en vergeef ons 

ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat 

teen ons oortree; en laat ons nie in versoeking 

kom nie maar verlos ons van die Bose.”

   insigte en ontdekkings by elkeen van die onderskeie bedes in hierdie gebed.
-  Soos wat Pinkster verloop, wil ek jou versoek om ‘n joernaal by te hou, en notas te maak van jou 

   eerste, onmiddelike insigte kom, en al hoe meer dieper betekenisse ontdek.
-  Neem een enkle vers per dag, om te memoriseer, en te herhaal en te oordink, totdat jy verby die 

dit kan herroep en die gebed jou mag inlei in die wonderlike teenwoordigheid van God.
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