
 
“Gebed wat lewens verander” 
04/08/2019 – “Laat U wil geskied” 
Matteus 6:10b – “....laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.” 

 Bybel Tyd: So: Matt. 6:9-10 Ma: Jer. 18:6 Di: Rom. 12:1-2 Wo: Fil. 2:3 Do: Matt. 
26:39 Vr: Rom. 8:31-32 Sa: Jes.55:1-3                      
 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Dankie vir die boere wat os van daaglikse voedsel voorsien.  
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): Here, help ons om daagliks binne U wil te lewe. 

Gesels Tyd: Teks: Matteus 6:10 
Oopskop vraag: Gee elkeen in die groep/huis ’n geleentheid om hulle grootste vreugde of    
hartseer van die afgelope week/dag te deel.  
Raakvat vrae: 
1. My eie selfsugtige wil is meestal lynreg teenoor God se wil. Die gevolge is ook dikwels 
rampspoedig! Noem ‘n aantal voorbeelde in die Bybel waar persone hulle eie kop gevolg het 
ten spyte van dit wat God van hulle gevra het en gesels oor die rampspoedige gevolge wat 
daaruit voortgespruit het. (bv. Simson, Saul, Demas e.a.) 
2. Dink aan voorbeeld in jou eie lewe waar ongehoorsaamheid (of jou eie of iemand anders 
sin) aan God se wil pyn en seer gebring het. 
3. Lukas 11, die ander plek in die Nuwe Testament waar die Ons Vader-gebed opgeteken is, 
word voorafgegaan deur die geskiedenis van Martha en Maria (die een wat baie besig was 
en die ander een wat sommer net by die Here Jesus se voete gaan sit het). Gesels oor die 
volgende stelling: “Om werklik die Here se stem en sy wil te onderskei, vra dat ek moet stil 
word en tyd saam met Hom moet spandeer. Ons kan soms so besig raak met die dinge van 
die Here, dat ons die Here van die dinge totaal mis.” 
4. As God vandag 3 prioriteite vir Pellissier gemeente sou gee om te doen, wat dink julle sou 
dit wees? 
5. Gesels oor die volgende stelling: “God se koninkryk word sigbaar deur duisende klein 
dade van gehoorsaamheid.” 

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

1. Trek ‘n kaartjie uit die gasvryheidskaarte (kontak die kantoor as jy belangstel in die kaarte) 

2. Besluit op iets lekkers wat julle as gesin/groep saam kan doen hierdie week. 

 

Doen Tyd:  (Ons oefen ons geloof op ‘n praktiese manier) 

 

1. Na wie toe reik ons hierdie week uit? 2. Gesels oor julle uitreikprojek. 


