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Die Gebedsuur 
Heidelbergse Kategismus: Vraag 116: Waarom is die gebed vir die Christene nodig? 

 Dit is die belangrikste deel van dankbaarheid wat God van ons eis en 

 omdat God Sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom uit hulle harte uit daarvoor smeek en sonder om 
op te hou daarom bid en daarvoor dankie sê. 

Om sinvol te bid, is hierdie bladsy ‘n hulpmiddel om dit te doen. 

1. Begin: Tot die Vader, deur die Gees in waarheid (Johannes 4:23) 

Ons bid tot die Drie-enige God. Ons bid tot die Vader, deur die Gees, in die Naam van Jesus, maar in waarheid en 
opregtheid. 

2. Lofprysing – ek buig laag voor God (Psalm 150) 

Begin altyd om God te loof vir wie Hy is en wat Hy doen. 

3. Ek verklaar my afhanklikheid (Matteus 5:3; Psalm 62:6-10) 

Ek erken dat ek nie so wonderlik is en dinge op myself kan doen nie. Daarom verklaar ek dat ek God nodig het in alles wat ek 
doen.  

4. Stilword en bedaar (Psalm 131:1-3) 

Ons lewe is so gejaagd. Kom ons probeer net ‘n oomblik stil word en ons koppe skoon kry om op God te fokus. 

5. Skoonmaaktyd (Psalm 19:13-14; Matteus 6:12) 

Nou is dit tyd om my sonde te bely. Daar is sonde van woorde, gedagtes en dinge wat ek doen. Daar is sonde van dinge wat 
ek nalaat om te doen. Soms doen ek selfs dinge wat ek nie eens besef dat dit sonde is nie. 

6. Skrifgebed (Romeine 4:21; Jesaja 55:11) 

As jy jou Bybel lees, sal jy al by God baie dinge gehoor het waaroor Hy met jou praat. Nou praat jy met God oor daardie dinge 
wat jy by Hom oor  en vanuit die Skrif gehoor het. 

7. Onderneem om te doen wat God beveel om te doen (1 Samuel 3:10; Matteus 7:21) 

Nou praat  jy met God oor jou gehoorsaamheid. Daar is baie dinge wat  jy weet waaroor jy nie gehoorsaam is nie. Klaar dit 
met Hom uit. 

8. Voorbidding – Laat U koninkryk kom (Psalm 24:1; 1 Konings 8:29; Matteus 6:33) 

Wat ‘n voorreg om vir ander mense en ander sake en dinge te bid. Bid weg van jouself af  en vra God dat Sy wil in die lewe 
van die wêreld sal kom. 

9. Bring jou eie behoeftes ( Lukas 11:9-13; Jakobus 4:2) 

Jy het nou vir ander mense, dinge en sake gebid. Bid nou vir jou eie behoeftes. 

10. Dankie sê (Lukas 17:17-18; 2 Korintiërs 1:3) 

Die Drie-enige God is baie goed vir jou. Sê vir Hom dankie vir alles waarvoor Hy vir jou goed is.  

11. Waak, wees wakker en op die uitkyk (1 Petrus 5:8-9a; Efesiërs 6:10-13, 18; 1 Tessalonisens 5:17-22;  
2 Korintiërs 10:4-5 ) 

Onthou dat die Satan jou wil verlei en mislei om sonde te doen. Vra die Here om jou sensitief vir die misleiding van die bose 
te maak, sodat jy nie sonde sal doen nie. 

12. Here, ek het wysheid nodig (Matteus 11:28; Jakobus 1:5) 

Daar is dikwels dinge wat met jou gebeur en dan weet jy nie watter keuses jy moet maak nie. Vra die Heilige Gees om jou 
wysheid te gee wanneer jy keuses moet maak. 

13. Lofprysing (Psalm 50:14-15; Efesiërs 3:20-21) 

Soos jy begin het, so eindig jy, in vervoering oor God se grootheid. Prys Hom daarvoor. Loof God weer ‘n keer. 

14. Sluit af in Jesus se Naam (Johannes 16:24) 

Jy is ‘n Christengelowige en volgeling van Jesus. Daarom bid jy in die Naam van Jesus. So bring jy aan Jesus die eer wat 
Hom toekom – Hy is God en Verlosser. Daarom sluit jy jou gebed in Jesus se Naam af.  


