
 
12/05/2019   
Ef 2:10 “Nee, God het ons gemaak wat ons nou is: in Christus Jesus het Hy ons geskep om ons 
lewe te wy aan die goeie dade waarvoor Hy ons bestem het.” 
 

 Bybel Tyd: So: Ef 2:10; Ma/Di: Matt 6:9-15; Wo/Do: Ef 1:3-8; Vr/Sa: Fil 1:3-11                     
 

  Bid Tyd:  
  Aanbid (Sang en Gebed) – Doen saam lof en aanbidding 
  Dankgebed (gebed voor ete): Ons loof U en ons dank U vir die kos op die tafel.     
  Seëngebed (seen mekaar elke oggend so): Mag als wat jy doen ‘n gebed wees tot eer van God                            

Gesels Tyd: Lees: Ef 2:1-10; Matt 6:9-15; Ef 1:3-8; Fil 1:3-11  
 
Oopskop vraag: Gee elkeen in die groep/huis ’n geleentheid om hulle grootste vreugde of    
hartseer van die afgelope week te deel.  
Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae het by jou opgekom? 
Raakvat vrae: 

1. Lees Matt 6:9-15. Wat is die basiese elemente van die gebed?.  
2. Gewoonlik bestaan gebed uit aanbidding (wie God is), lofprysing (wat God gedoen het), 

skuldbelydenis, voorbidding en danksegging. Gesels met mekaar oor hoe ons gebede lyk. Is die 
elemente teenwoordig of vra ons net? 

3. My gebed vertel iets van my verhouding met die Here. Vertel vir mekaar wat sê jou gebed van 
jou verhouding met die Here. Kyk na Ef 1:3-8. Wat sien julle raak van Paulus se verhouding met 
die Here? 

4. Lees Fil 1:3-11. Wat hoor van Paulus se verhouding met die Here en met die gemeente in die 
gedeelte. Hoe help dit my in my gebedslewe. 

5. Bespreek as groepe hoe julle mekaar kan help met die elemente van gebed. Bv vir aanbidding 
kan iemand n Psalm bid. Vir voorbidding kan ons n lys maak vir wie ons elke week bid. Gee elke 
week aan mekaar terugvoer oor gebedsverhoring en vier elkeen. 

  

Speel Tyd:  (Ons spandeer kwaliteit tyd saam) 

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

 

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

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


