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HOE OM HIERDIE STUDIE TE GEBRUIK

Hierdie kleingroepstudie is vir mense wat belangstel om self meer te 
leer wat die Bybel sê oor verskeie onderwerpe, maar wat net beperkte 
tyd vir saamkom het. Dit is byvoorbeeld ideaal vir ’n middagetegroep 
by die werk, ’n vroegoggendmannegroep, ’n jongmoedergroep in ’n 
huis, ’n Sondagskoolklas of selfs vir huisgodsdiens. (Dit is ook ideaal 
vir kleingroepe wat gewoonlik meer tyd vir byeenkom het — soos 
aandgroepe of Saterdagoggendgroepe — en wat net gedeelte van hul 
tyd saam aan werklike studie wil bestee, terwyl die orige tyd vir gebed, 
gemeenskap of ander aktiwiteite gehou word.

Hierdie boek is so beplan dat al die groeplede elke les se studietake  
gelyktydig én saam kan voltooi. Die bespreking van die insig wat jy ver-
kry het uit wat God omtrent die onderwerp sê, openbaar opwindende, 
treffende lewenswaarhede.

Alhoewel dit ’n groepstudie is, benodig jy ’n leier om die studie 
te lei en die bespreking aan die gang te hou. (So ’n persoon se taak 
is nie dié van ’n lektor of onderwyser nie. As hierdie boek egter in ’n 
Sondagskoolklas of ’n soortgelyke omgewing gebruik word, moet die 
onderwyser vry voel om meer direk leiding te gee en bykomende insig 
by te voeg bý dit wat in die les van elke week voorsien word.)

As jy jul groep se leier is, kan die volgende nuttige wenke jou taak 
vergemaklik:
	 •	 Werk	deur	die	les	en	merk	die	teks	voordat	jy	die	bespreking	lei.	

Dit maak jou toenemend vertroud met die materiaal en stel jou 
in staat om die bespreking met groter gemak te lei. Kies as leier 
’n spesifieke kleur vir elke simbool. Dit sal jou help om die groep 
te lei met die merk van woorde.

	 •	 Begin	by	die	begin	van	die	teks	en	lees	dit	eenvoudig	hardop	
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 iv H o e  o m  h i e r d i e  s t u d i e  t e  g e b r u i k

  in die volgorde in die les, insluitende die "insigraampies" wat 
deurgaans verskyn. Werk saam deur die les terwyl julle waarneem 
en bespreek wat julle daaruit leer. Soos jy die teksverse lees, moet 
die groep die woord wat hulle moet merk, hardop sê.

	 •	 Die	besprekingsvrae	is	daar	om	jou	te	help	om	die	materiaal	te	
hanteer. Jy sal dikwels vind dat, sodra die klas tot die bespreking 
oorgaan, hulle self die vrae sal stel. Onthou, die vrae is daar om 
die groep by die bespreking te hou, nie om die bespreking te 
belemmer nie.

	 •	 Dit	 is	 belangrik	dat	mense	hul	 antwoorde	 en	ontdekkings	 ver-
woord. Dit versterk grootliks hul persoonlike begrip van die week-
likse les. Maak seker dat elkeen volop geleenthede het om aan die 
besprekings deel te neem.

	 •	 Hou	die	besprekings	aan	die	gang.	Dit	mag	beteken	dat	meer	tyd	
aan sommige dele van die studie bestee word as aan ander. As dit 
nodig is, mag jy gerus ’n les oor meer as een byeenkoms laat strek. 
Onthou egter: moenie die pas té stadig maak nie. Dis baie beter 
om elkeen na meer te laat smag, as om mense te hê wat uitsak 
weens ’n afname in belangstelling. 

	 •	 As	die	geldigheid	of	korrektheid	van	sekere	antwoorde	betwyfel	
word, kan jy op ’n sagte, dog vriendelike manier, die groep herin-
ner om te fokus op die waarheid van die Skrif. Jou doel is om te 
leer wat die Skrif sê en nie verwikkeld te raak in wat mense sê 
nie. Hou eenvoudig vas aan die Skrif en gee God die kans om te 
spreek. Sý Woord ís die waarheid (Johannes 17:17)!
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DIE WESE VAN 
EFFEKTIEWE 

GEBED

Bid jy?           

Werklik, bid jy? Hoe dikwels? Hoe doeltreffend is jou 
gebede? 

Vra jy jouself af of jou gebedslewe is soos dit 
behoort te wees? Wonder jy ooit of God nog mense se 
gebede beantwoord? Is jy bekommerd dat jy nie regtig 
verstaan wat gebed eintlik is nie? 

As jy hierdie vrae vra, is jy nie alleen nie. Byna 
almal van ons het al een of ander tyd gevra wat gebed 
regtig is en hoe — en of — dit regtig werk.

Tydens hierdie studie sal ons die antwoorde op 
hierdie vrae vind. Ons gaan bestudeer wat die Skrif 
oor gebed leer en ons gaan kyk hoe hierdie waarhede 
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op ons lewens van toepassing is.
Ons gaan ook ondersoek wat die verband is tus-

sen gebed en om God te behaag. A.W. Tozer, ’n man 
wat bekend was vir sy kragtige gebedslewe, skryf: “Die 
doel van die bidder is om sy wil in ooreenstemming 
met God se wil te bring, sodat God dít kan doen wat 
in die eerste plek sy wil was.”1

In die volgende ses weke gaan ons leer hoe om ons 
wil in ooreenstemming met God se wil te bring. Ons 
hoop dat jou gebedslewe, teen die einde van hierdie 
studie meer opwindend en kragtiger as ooit tevore sal 
wees.

 2 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d

 1   A. W. Tozer, The Price of Neglect, saamgestel deur Harry Verploegh (Camp Hill, PA: 
     Christian Publications, 1991), 51–52.
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WEEK EEN

Ons weet dat gebed te doen het met kommunikasie met God, maar 
wat is dit eintlik? Wat is die doel van gebed? Sien ’n soewereine God 
regtig om na ons belange en indien wel, hoe behoort ons tot Hom te 
nader? Wat kan ons Hom vra en waaroor kan ons met Hom gesels?

Hierdie week doen ons ’n studie van sommige manne van gebed 
en enkele gebede in die Bybel, om ’n beter begrip te verkry van die 
wese en doel van gebed.

WAARNEMING

Jakobus, die broer van Jesus, noem in 
sy Nuwe Testamentiese brief een van 
die Ou Testament se groot bidders: Elía. 

Leier:  Lees Jakobus 5:16b-18.
•		Laat die groep hardop saam sê en die 

woorde gebed en gebid met ’n G merk.
Dit is nuttig om, soos wat deur die teks gelees 
word, die groep te vra om sleutelwoorde  
hardop te sê as hulle dit merk. Op dié manier 
sal almal seker wees dat hulle élke verwysing 
na die woord, sowel as sinonieme en frases, 
merk. Doen dit deurgaans. 

NSIG

Jakobus 5:16b–18

16b Die vurige gebed 

van ’n regverdige het 

groot krag. 

17 Elía was ’n mens 

net soos ons, en hy het 

ernstig gebid dat dit nie 

moes reën nie, en dit 

het op die aarde drie 

jaar en ses maande lank 

nie gereën nie; 

18 en hy het weer gebid, 

en die hemel het reën 

gegee en die aarde het 

sy vrug laat uitspruit. 

INSIG

Die woord vurige in Jakobus 5:16b 

kan ook vertaal word as doeltref-

fende.  
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bESpREkING

•		Wat	het	jy	geleer	deur	die	verwysings	na	
gebed in hierdie gedeelte te merk?

•		Het	jy	’n	ervaring	soortgelyk	aan	die	van	
Elía gehad? Het jou gebed “groot krag”?  
Verduidelik jou antwoord.

•		Elía	was	 ’n	mens	net	 soos	ons,	maar	 sy	
gebed was anders as die meeste van ons 
s’n. Dit is ’n bietjie intimiderend, nè? 
Gedurende die volgende ses weke sal ons 
sien wat dit verg om ons gebedslewe te 
verander om soos Elía s’n te wees. 

 

WAARNEMING

Kom ons kyk na die gebed van koning Sa-
lomo, die derde koning van antieke Israel, 
by geleentheid van die inwyding van die 
eerste tempel van God in Jerusalem.

Leier:  Lees 1 Konings 8:27-30, 38-39. Laat 
die groep hardop saam sê en

 4 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d
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•  ’n S trek oor elke verwysing na Salomo. 
Let op na voornaamwoorde en sino-
nieme wat na hom verwys, aangesien 
hyself hier aan die woord is. Let ook op 
na u kneg.

•  elke verwysing na gebed met ’n G 
merk, asook sinonieme soos sme-

king, geroep, en hande uitbrei. 

INSIG

Smeking in hierdie gedeelte verwys na 

’n oproep om guns of genade. 

bESpREkING

•		Wat	het	jy	geleer	deur	Salomo te merk?

•		Wat	het	jy	geleer	deur	die	verwysings	na	
gebed te merk?

 W e e k  E e n  5

1 konings 8:27–30, 38–39

27 Maar sou God werk-

lik op die aarde woon? 

Kyk, die hemel, ja, die 

hoogste hemel kan U 

nie bevat nie, hoeveel 

minder hierdie huis wat 

ek gebou het.

28  Wend U dan tot die 

gebed van u kneg en tot 

sy smeking, Here my 

God, deur te luister na 

die geroep en die gebed 

wat u kneg vandag voor 

u aangesig bid;

29  sodat u oë oop mag 

wees nag en dag oor 

hierdie huis, oor die 

plek waarvan U gesê 

het: My Naam sal daar 

wees! sodat U mag luis-

ter na die gebed wat u 

kneg na hierdie plek toe 

sal bid.
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•		Hoe	het	Salomo	God	se	verhouding	met	
sy mense beskryf?

•		Wat	het	hy	van	God	gevra?

•		Bespreek	 die	 sinonieme	 vir	 gebed	 wat	
jy in hierdie gedeelte gemerk het. Wat 
openbaar hulle oor die wese van gebed?

WAARNEMING

Die boek Psalms is ’n versameling liedere 
en gebede vir die volk van God. Ons gaan 
na drie psalms van Dawid kyk. Die eerste 
een is geskryf toe hy gevlug het vir Absa-
lom, sy seun wat ’n sameswering gelei het 

— nie alleen teen sy koningskap nie, maar 
ook sy lewe. (2 Samuel 15).

 6 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d

30  Luister dan na die 

smeking van u kneg en 

van u volk Israel wat 

hulle na hierdie plek 

toe sal bid; ja, mag U 

hoor elke gebed na u 

woonplek, na die hemel 

toe, en as U dit hoor, 

vergewe dan.
38  enige gebed, enige 

smeking wat enigeen 

van u hele volk Israel 

sal doen, as elkeen die 

plaag van sy hart ken, 

sodat hy sy hande na 

hierdie huis toe uit-

brei— 
39  wil U dan hoor 

in die hemel, u vaste 

woonplek, en vergewe 

en handel en aan elkeen 

gee volgens sy weë, U 

wat sy hart ken—want 

U alleen ken die hart 

van al die mense-

kinders— 
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Leier: Lees Ps. 3:2 – 6 hardop. Laat die groep
•  ’n D maak oor elke verwysing na die 

voornaamwoorde my, hy, hom en ek 
wat na Dawid, wat hier aan die woord 
is, verwys.

•  ’n G maak oor die frase roep ek die 

Here aan. 

INSIG

Die woord sela verskyn dikwels in 

die psalms. Die betekenis daarvan is 

onseker, maar baie geleerdes glo dis  

’n musiek-term wat ’n pouse in die 

musiek aandui. 

bESpREkING

•		Wat	het	jy	omtrent	Dawid	uit	vers	1	en	
2 geleer?  Hoe sal jy sy emosies beskryf? 

•		Die	woord	maar in vers 4 dui ’n kontras, 
’n verandering van denkrigting, aan. Kyk 
na vers 5 en 6. Hoe het Dawid, te midde 
van uittartende teëstanders, opgetree en 

 W e e k  E e n  7

Psalm 3:2–6

 2 o Here, hoe het my 

teëstanders vermenig-

vuldig! Baie staan teen 

my op.

 3 Baie sê van my: Daar 

is geen heil vir hom by 

God nie. Sela.

4 Maar U, Here, is ’n 

skild wat my beskut, 

my eer en die Een wat 

my hoof ophef.

5 Luid roep ek die 

Here aan, en Hy ver-

hoor my van sy heilige 

berg. Sela.

6 Ek het gaan lê en aan 

die slaap mag raak; ek 

het wakker geword, 

want die Here onder-

steun my.
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waarom het hy só besluit?

•		Watter	frase	in	die	gedeelte	is	gebruik	om	
gebed mee te beskryf?

•		Hoe	 het	 Dawid	 gereageer	 toe	 God	 sy	
gebed beantwoord het? Watter verande-
ring in die emosies, wat hy aan die begin 
van die gebed ervaar het, toon dit aan?

•		Dink	 aan	 ’n	 tyd	 toe	 jy	 bekommerd	 en	
bedruk was, toe dit gevoel het asof alles 
teen jou gedraai het. Wat het jy gedoen?

Leier:  Nooi iemand in die groep om so ’n 
persoonlike ervaring te deel en te beskryf hoe 
hy of sy gereageer het. 

•		Bespreek	 wat	 jy	 in	 hierdie	 gedeelte	
omtrent gebed geleer het en hoe jy dit op 
jou lewe kan toepas.

'

 8 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d
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WAARNEMING

Leier:  Lees Psalm 4:2-6 hardop. Laat die 
groep

•  ’n G maak oor elke verwysing na 
gebed, asook die frases as ek roep en 
spreek in julle hart.

•  elke verwysing na God, asook elke 
voornaamwoord en sinoniem, met ’n 
driehoek merk.  
 

bESpREkING

•		Dit	is	duidelik	dat	Dawid	homself	weer-
eens in ’n spanningsvolle situasie bevind 
het. Hoe het hy gereageer?

•		Wat	het	hy	van	God	verwag,	 te	oordeel	
aan sy gebed? Waarop was Dawid se ver-
wagting gegrond?

•		Wat	 het	 jy	 uit	 hierdie	 gedeelte	 omtrent	
God geleer?

•		Wat	het	jy	in	vers	5	en	6	met	betrekking

 W e e k  E e n  9

Psalm 4:2–6
2 As ek roep, ver-

hoor my, o God van 

my geregtigheid! In 

benoudheid het U vir 

my ruimte gemaak; 

wees my genadig, en 

hoor my gebed!

3 o Manne, hoe lank 

sal my eer tot skande 

wees? Hoe lank sal julle 

die nietigheid liefhê, die 

leuen soek? Sela.

4 Weet tog dat die 

Here vir Hom ’n  

gunsgenoot afgesonder 

het; die Here hoor as 

ek Hom aanroep.

5 Sidder, en moenie 

sondig nie; spreek in 

julle hart op julle bed, 

en wees stil. Sela.
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 10 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d

•		Hoe kan jy dit wat jy so pas geleer het, 
toepas volgende keer wanneer jy in ’n 
spanningsvolle situasie verkeer?

WAARNEMING

Ons het gesien dat Dawid in stresvolle 
omstandighede tot God geroep en Hom 
vertrou het, eerder as om voor vrees te swig 
en op die omstandighede te fokus.
Die gevolg was vrede te midde van die 
omstandighede, terwyl hy ’n offer van 
geregtigheid gebring het. Kom ons kyk na 
nog ’n voorbeeld van dié man van gebed.
Leier:  Lees Psalm 5: 2-4 hardop. Laat die 
groep

•		’’n D maak oor elke verskyning van 
die voornaamwoorde my en ek, wat 
na Dawid, wat hier aan die woord is, 
verwys.

•		’n G maak oor elke verwysing na gebed, 
asook sinonieme soos my woorde, my 

versugting en my hulpgeroep.

6 Offer offerhandes van 

geregtigheid en vertrou 

op die Here. 

Psalm 5:2–4

2 o Here, luister na my 

woorde, let op my ver-

sugting.

3 Gee ag op die stem 

van my hulpgeroep, my 

Koning en my God, 

want tot U bid ek.

4 In die môre, Here, 

sal U my stem hoor; in 

die môre sal ek dit aan 

U voorlê en afwag.

tot gebed waargeneem omtrent ons emo-
sies? Watter keuse het ons, anders as om 
ons emosies te ontken of daaraan toe te 
gee? Verduidelik jou antwoord.
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 W e e k  E e n  11

bESpREkING

•  Bespreek wat jy in hierdie gedeelte om-
trent Dawid en sy karakter geleer het. 
Waaraan het hy daagliks eerste gedink?

•  Wat het jy geleer deur die verwysings 
na gebed te merk? Waarvoor het Dawid 
gebid en wat was sy verwagting?

Leier:  As daar tyd is, kan jy  iemand in die 
groep nooi om te deel hoe hulle dít wat hulle 
uit hierdie gedeelte geleer het, in hulle lewe 
gaan toepas.

WAARNEMING

Tot dusver het ons gesien dat gebed as ’n 
uitroep na God beskryf word — om uit te 
roep in pyn, vrees en desperaatheid. Die 
meeste van ons kan met hierdie tipe gebed 
identifiseer. Gebed is egter nie beperk tot 
die uitroep om hulp in tye van nood nie; 
dit kan selfs ’n veel groter doel dien.  Ons 
sien dit in die volgende gedeeltes.

Kom ons kyk eerstens na sommige 
verse in Jesaja, waarin God sê wat met die 
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die inwoners van Jerusalem se gebede ver-
keerd is. Alhoewel dit ’n negatiewe voor-
beeld is, help dit ons om op nog ’n manier 
te verduidelik wat gebed eintlik is.

Leier: Lees Jesaja 29:13–14 hardop. Laat 
die groep

•		elke verwysing na hierdie volk, sowel as 
die voornaamwoorde, omkring.

•		’n G maak oor die frases nader kom en 
My eer.

 

bESpREkING

•		Wat	het	jy	deur	die	merk	van	hierdie volk 
geleer?

•		Hoe het die volk tot God genader?  Was 
hulle opreg? Verduidelik jou antwoord. 

•		Wat	beteken	nader kom in hierdie konteks? 

•		Hoe	het	God	oor	die	mense	gevoel	wat	
tot Hom genader het?

•		Wat	was	sy	reaksie?
 

 12 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d

JesaJa 29:13–14

13  En die Here het 

gesê: Omdat hierdie 

volk nader kom met 

hulle mond en My eer 

met hulle lippe, terwyl 

hulle hul hart ver van 

My hou, sodat hulle 

vrees vir My ’n aange-

leerde mensegebod is,

14 daarom sal Ek voort-

gaan om wonderlik 

te handel met hierdie 

volk, wonderlik en 

wonderbaar; en die 

wysheid van hulle wyse 

manne sal vergaan, en 

die verstand van hulle 

verstandige mense sal 

wegskuil.
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•		Sou	God	hulle	gebede	verhoor?	Waarom,	
of waarom nie?

•		Bespreek	hoe	hierdie	gedeelte	vandag	op	
ons aanbiddingsdienste en gebedslewe van 
toepassing is.

WAARNEMING

Leier:  Lees Hebreërs 4:14–16; 7:25 en 
10:19–22 hardop. Laat die groep saam sê 
en

•  elke verskyning van die voornaam-
woord ons, wat na die gelowiges 
verwys, omkring.

 •  elke verwysing na Jesus, asook voor-
naamwoorde soos Hy en Hom en 
sinonieme soos hoëpriester en een 
met ’n kruis merk.

 • ’n G maak by die frase tot God 

gaan.

bESpREkING

•		Wat	het	 jy	met	die	merk	 van	 gelowiges	
in hierdie gedeelte geleer? Wat hét ons en 
wat moet ons doen?

 W e e k  E e n  13

Hebreërs 4:14–16

14  Terwyl ons dan ’n 

groot Hoëpriester het 

wat deur die hemele 

deurgegaan het, naam-

lik Jesus, die Seun 

van God, laat ons die 

belydenis vashou.

15 Want ons het nie ’n 

hoëpriester wat nie met 

ons swakhede medelye 

kan hê nie, maar een 

wat in alle opsigte ver-

soek is net soos ons, 

maar sonder sonde.
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•		Om	watter	rede	sou	ons	na	die	troon	van	
God toe kon gaan?

•		Wat	 gee	 ons	 die	 vrymoedigheid	 om	 tot	
God te nader?

•		Wat	 het	 jy	 uit	 hierdie	 verse	 oor	 gebed	
geleer?

 14 D i e  W e s e  v a n  E f f e k t i e w e  G e b e d

16 Laat ons dan met 

vrymoedigheid na die 

troon van die genade 

gaan, sodat ons barm-

hartigheid kan verkry 

en genade vind om op 

die regte tyd gehelp te 

word.

Hebreërs 7:25
25 Daarom kan Hy ook 

volkome red die wat 

deur Hom tot God 

gaan, omdat Hy altyd 

leef om vir hulle in te 

tree.

Hebreërs 10:19–22
19  Terwyl ons dan, 

broeders, vrymoedig-

heid het om in die hei-

ligdom in te gaan deur 

die bloed van Jesus

20  op die nuwe en 

lewende weg wat Hy 

vir ons ingewy het deur
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•		Bespreek	 wat	 ons	 kan	 verwag	 wanneer	
ons bid en hoe dit op jou eie gebedslewe 
van toepassing is.

 W e e k  E e n  15

die voorhangsel heen, 

dit is sy vlees,

21  en ons ’n groot 

Priester oor die huis 

van God het,

22  laat ons toetree met 

’n waaragtige hart in 

volle geloofsversekerd-

heid, die harte deur 

besprenkeling gereinig 

van ’n slegte gewete en 

die liggaam gewas met 

rein water.
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SAMEVATTING

Het jy al na ander se gebede geluister en dan minderwaardig gevoel 

omdat hulle, volgens jou, nét die regte woorde kies? Ontspan. Ons het 

nie ’n afspraak nodig om te bid nie, ook nie voorgeskrewe kleredrag 

of selfs "behoorlike" taalgebruik nie. Dawid se voorbeeld wys ons dat 

gebed so natuurlik soos ’n gesprek is — ’n gesprek waarin jy aan God 

vertel wat op jou hart is, vir Hom sê wat jy nodig het en na Hom 

uitroep. 

Wat is gebed?  Gebed is eenvoudig om tot God te nader en met 
Hom in gesprek te tree. Ons lees in Hebreërs 4 dat ons toegang tot 
Hom het deur ons hoëpriester, Jesus Christus. Deur Hom kan ons die 
troonkamer van die hemel binnegaan en tot God nader.  Daar kan ons 
uitroep, om hulp vra en ons probleme aan sy voete neerlê. Dan kan 
ons rus, soos Dawid in Psalm 3 en 4 demonstreer, omdat ons weet dat 
die Here ons dra.

Sonder hierdie week tyd af om tot God uit te roep oor die bekom-
mernisse van jou hart. Nader tot Hom en geniet sy teenwoordigheid.

Leier:  As tyd dit toelaat, gee aan die groep tyd vir stilgebed. Moedig hulle 
aan om hul bekommernisse aan God se voete neer te lê. Spoor hulle aan om 
tot Hom te nader en sy teenwoordigheid te geniet. Sluit na ’n paar minute 
van stilte af en vra God om jou groep te leer hoe om te bid. 
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