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Ek is so bly dat jy hier is! Voordat ons met hierdie nuwe sessie begin, wil ek graag die tyd neem en 
vir jou laat weet dat daar vir JOU gebid is! Dit is nie ‘n toeval dat jy deelneem aan hierdie aanlyn 
Bybelstudie nie. 

My gebed vir jou met hierdie nuwe studie is eenvoudig: dat jy nader aan ons Here sal groei terwyl 
jy elke dag in Sy Woord delf! Soos wat jy die dissipline ontwikkel om elke dag tyd in God se Woord 
deur te bring, bid ek dat jy Hom meer en meer sal liefkry terwyl jy tyd spandeer om die Bybel te lees.

Elke dag, voor jy begin om die aangewese Bybelverse te lees, bid en vra God om jou te help om dit te 
verstaan. Vra hom om met jou te praat deur Sy Woord. Luister dan. Dit is Sy werk om te spreek tot 
jou, en jou werk om te luister en te gehoorsaam.

Neem tyd om die verse oor en oor te lees. Ons lees in die Bybel: Soek en jy sal vind. 

“Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos ‘n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here 
te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken.” (Spreuke 2:4)

Ons is opgewonde om ‘n verskeidenheid hulpbronne vir jou te verskaf terwyl jy deelneem aan ons 
aanlyn Bybelstudie: 
 - Groei deur Gebed Studiejoernaal (druk af of koop aanlyn)
 - Leesplan
 - Weeklikse Blog (Maandae, Woensdae & Vrydae)
 - Weeklikse Memoriseerverse
 - Weeklikse Videos op Maandae
 - Weeklikse Uitdagings
 - Aanlyn gemeenskap: Facebook, Twitter, Instagram, LoveGodGreatly.com
 - Hashtags: #LoveGodGreatly #Groei deur Gebed

Almal van ons hier by Love God Greatly kan nie wag om saam met jou te begin nie, en ons hoop om 
jou by die eindstreep te sien. Volhard, druk deur – en moenie opgee nie! Kom ons eindig sterk met 
wat ons vandag mee begin. Ons sal elke tree van die pad hier wees om jou aan te moedig!  Ons is saam 
in hierdie proses. Streef daarna om vroeg op te staan, om die spanning van die dag opsy te skuif, om 
alleen te sit en tyd te spandeer in God se Woord! Ek kan nie wag om te sien wat God vir ons wil leer 
tydens hierdie sessie nie!

Reis saam met ons soos ons leer om God heelhartig met ons lewens lief te he!!!

Welkom
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Love God Greatly bestaan uit ‘n pragtige gemeenskap van vrouens wat ‘n verskeidenheid van tegnologie 
gebruik om mekaar verantwoordbaar te hou in God se Woord.

Ons begin met ‘n eenvoudige Bybel leesplan, maar dit eindig nie daar nie.

Sommige kom bymekaar in hulle plaaslike huise en kerke, terwyl ander aanlyn met vroue van reg oor 
die wêreld inskakel. Watter metode ons ookal gebruik, ons neem mekaar se hande liefdevol en verenig 
vir hierdie doel… 

Om God heelhartig met ons lewens lief te hê.

In vandag se vinnig-veranderende, tegnologie-gedrewe wêreld, is dit maklik om God se Woord te 
bestudeer in ‘n geïsoleerde omgewing wat nie aanmoediging en ondersteuning bied nie, maar dit is 
nie die doel hier by Love God Greatly nie. God het ons geskape om in gemeenskap met Hom en die 
mense rondom ons te leef.  

Ons het mekaar nodig, en ons leef die lewe beter saam. 

Sal jy dit oorweeg om uit te reik en hierdie sessie saam met iemand anders te bestudeer?

Almal van ons ken vrouens in ons lewens wat vriendskap en aanspreeklikheid nodig het, en wat 
‘n begeerte het om dieper in God se Woord te delf.  Wees verseker dat ons reg hier saam met jou die 
studie gaan doen – ons gaan saam met jou leer, jou aanmoedig, die soete samesyn geniet, en van oor 
tot oor glimlag soos ons sien hoe God vrouens saamsnoer – doelgerig harte en gedagtes saambind tot 
Sy eer. 

Dit is nogal onwerklik – hierdie geleentheid wat ons het om nie net nader aan God te groei deur 
hierdie studie nie, maar ook aan mekaar. 

So hier is die uitdaging: betrek jou moeder, jou suster, jou ouma, die vrou oorkant die straat of die 
universiteitsvriendin aan die ander kant van die land. Betrek ‘n groep vrouens van jou kerk of werk, 
of ontmoet in ‘n koffiewinkel met vriende wat jy nog altyd beter wou leer ken. Gebruik die wonder 
van die internet vir inspirasie en aanspreeklikheid, en gebruik geleenthede om persoon tot persoon te 
ontmoet wanneer jy kan.

Arm om arm en hand in hand, 
Kom ons doen dit … saam

 

Ons Gemeenskap
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Ek is trots op jou.

Ek wil hê dat JY dit weet.

Ek is trots op jou dat jy die besluit geneem het om tyd in God se Woord deur te bring…..om dit 
elke dag te lees en toe te pas op JOU lewe......die pragtige lewe wat ons God vir JOU gegee het.

Met elke sessie verskaf ons ‘n studiejoernaal wat saamgaan met die verse wat ons lees. Hierdie 
studiejoernaal is ontwerp om jou te help om interaksie te hê met God se Woord en om jou te leer hoe 
om dieper te delf – om jou aan te moedig om tydsaam te oordenk wat God regtig vir jou sê op daardie 
dag.

By Love God Greatly, gebruik ons die S.O.A.P Bybelstudie metode. Voordat ons begin, wil ons 
graag tyd neem om hierdie metode te verduidelik, en deel HOEKOM ons aanbeveel dat jy dit 
gebruik tydens jou stiltetyd. 

Hoekom moet ek die S.O.A.P. metode gebruik?

Dit is een ding om net die Skrif te lees. Maar wanneer jy interaksie het met die Woord, doelbewus jou 
tyd neem om REGTIG daaroor te bepeins, dan staan woorde skielik uit.  Die SOAP metode maak dit 
vir jou moontlik om dieper te delf in die verse en meer te sien as wanneer jy net eenvoudig die verse 
lees en dan aangaan. Ons wil jou aanmoedig om jou tyd te gebruik om die daaglikse verse te S.O.A.P. 
en vir jouself te sien hoeveel meer jy sal kry uit jou daaglikse stiltetyd……. jy sal verbaas wees.

Wat beteken S.O.A.P.?

S- Die S staan vir Scripture- Skryf die teksverse neer. Jy sal verbaas wees om te sien wat God aan jou 
wil openbaar deur net die tyd te neem om die verse neer te skryf!

O- Die O staan vir Observation- wat sien jy in die verse wat jy lees? Wie is die gehoor? Is daar ‘n 
herhaling van woorde? Watter woorde staan vir jou uit?

A- Die A staan vir Application- dit is wanneer die Woord van God persoonlik word. Wat sê God vir 
my vandag? Hoe kan ek dit wat ek nou net gelees het toepas in my eie lewe? Watter veranderinge moet 
ek maak? Is daar iets wat ek moet doen?

P- Die P staan vir Prayer. Bid God se Woord terug na Hom. Spandeer tyd om Hom te bedank. As Hy 
iets aan jou geopenbaar het gedurende hierdie tyd wat jy in Sy Woord spandeer het, bid daaroor. Bely 
as Hy vir jou gewys het op sonde in jou lewe. En onthou, Hy het jou innig lief!

Om God se Woord te bestudeer kan so min of so veel tyd neem as wat jy het. Sommige dae kan dit 
10 – 15 minute wees, ander dae langer.

Hoe om te SOAP
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Hoe S.O.A.P. ek?  Hier is ‘n voorbeeld!

Lees: Kolossense 1:5-8

S- Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan 
julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle 
bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van 
die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin 
onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker en ‘n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit 
is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is.

O-
 - Wanneer jy geloof en liefde kombineer, kry jy hoop.
 - Ons moet onthou dat ons hoop in die hemel is......dit wag op ons.
 - Die evangelie is die Woord van Waarheid.
 - Die evangelie dra vrugte en groei van die eerste dag tot die laaste.
 - Dit neem net een persoon om ‘n hele gemeenskap te verander….Epafras.

A- God het een man, Epafras, gebruik om ‘n hele dorp te verander! Ek was daaraan herinner dat 
ons net geroep is om ander van Christus te vertel…….. God sal die evangelie laat versprei…… om 
dit te laat groei en vrugte te dra.  Ek voel dat vandag se verse direk spreek to LGG…“en net soos dit 
in die hele wereld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van 
God se genade gehoor het en dit leer ken het soos wat dit werklik is.”  Dit is wonderlik wanneer God se 
Woord so lewendig word en ons aanmoedig, in ons huidige omstandighede! My passionate desire is 
dat al die vroue wat betrokke is met hierdie Bybelstudie, God se genade sal verstaan en sal dors na Sy 
Woord. Gemotiveer deur hierdie kwotasie in my Bybel kommentaar: “God se Woord is nie net vir ons 
informasie nie, dit is vir ons transformasie.”

P- Liewe Here, help my asseblief om ‘n “Epafras” te wees - om ander mense van U te vertel, en die 
resultate dan in U liefdevolle hande te los. Help my asseblief om dit wat ek gelees het, te verstaan en 
toe te pas in my persoonlike lewe, sodat ek elke dag meer en meer soos U kan word. Help my om ‘n 
lewe te lei wat vrugte dra van geloof en liefde. Anker my hoop in die hemel, nie hier op die aarde nie. 
Help my om te onthou dat die BESTE nog voorlê!

_________________________

Onthou, die mees belangrikste bestandele in the S.O.A.P. metode is JOU interaksie met die 
Woord van God en jou TOEPASSING van SY Woord in JOU lewe.

Dit gaan goed met die mens wat “in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag 
oordink. Hy is soos ‘n boom wat by die waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en 
waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.” ~ Psalm 1:2-3

Hoe om te SOAP
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  Lees SOAP
WEEK 1 Maandag Handelinge 2:41-47 Handelinge 2: 42
 Dinsdag Hebreërs 4:15-16 Hebreërs 4:16
 Woensdag Jeremia 10:6-7 Jeremia 10:6-7
 Donderdag Psalms 145:1-7 Psalms 145: 1-2
 Vrydag Romeine 15:30; Kolossense 1:9 Kolossense 1:9
 Reaksie Dag  
   
WEEK 2 Maandag 1 Timoteus 2:8 1 Timoteus 2:8
 Dinsdag Markus 1:35; Matteus 14:23 Markus 1:35
 Woensdag Handelinge 9:40 Handelinge 9:40
 Donderdag Efesiërs 3:14-16 Efesiërs 3:14-16
 Vrydag Johannes 15:1-5 Johannes 15:5
 Reaksie Dag  
   
WEEK 3 Maandag Psalms 145: 1-13 Psalms 145: 1-3
 Dinsdag Jesaja 6:1-6 Jesaja 6:5
 Woensdag Filippense 4:5–7 Filippense 4:6
 Donderdag Hebreërs 13:15 Hebreërs 13:15
 Vrydag Psalms 140 Psalms 140: 10-12
 Reaksie Dag  
   
WEEK 4 Maandag Psalms 62 Psalms 62:9
 Dinsdag Psalms 37:7-8 Psalms 37:7-8
 Woensdag Lukas 18:1-7 Lukas 18:1,7
 Donderdag Markus 11:23-24 Markus 11:24
 Vrydag Kolossense 4:2; 1 Tessalonisense 5:17 1 Tessalonisense 5:17
 Reaksie Dag  
   
WEEK 5 Maandag Efesiërs 1:15-18 Efesiërs 1:17
 Dinsdag Matteus 26:40-41 Matteus 26:41
 Woensdag Kolossense 1:3-12 Kolossense 1:3,4
 Donderdag 1 Timoteus 2:1-3 1 Timoteus 2:1-2
 Vrydag Lukas 6:27,28 Lukas 6:27-28
 Reaksie Dag  
   
WEEK 6 Maandag Romeine 5:1-2 Romeine 5:2
 Dinsdag 1 Johannes 5:13-15 1 Johannes 5:14
 Woensdag Jesaja. 41:10; Psalms 34:19 Psalms 34:19
 Donderdag Matteus 7: 7-11 Matteus 7:11
 Vrydag Romeine 8:26-27 Romeine 8:27
 Reaksie Dag  
   
WEEK 7 Maandag 2 Korintiërs 12:7-10 2 Korintiërs 12:8-9
 Dinsdag 1 Samuel 1:1-20 1 Samuel 1:20
 Woensdag Psalms 37:7; Klaagliedere 3:25 Psalms 37:7
 Donderdag 1 Konings 18:20-39 1 Konings 18:38-39
 Vrydag Johannes 1:16; Efesiërs 3:20-21 Johannes 1:16; 
 Reaksie Dag  
   
WEEK 8 Maandag Psalms 5:4; Spreuke 8:17 Psalms 5:4
 Dinsdag Psalms 63:6-9 Psalms 63:6-7
 Woensdag Psalms 100 Psalms 100:4,5
 Donderdag Psalms 18:1-7 Psalms 18:7
 Vrydag Psalms 51 Psalms 51:4-6
 Reaksie Dag  

Soap Leesplan
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Ons glo dat dit belangrik is om doelwitte neer te skryf vir elke sessie. Neem nou tyd om drie doelwitte 
neer te skryf waarop jy wil fokus tydens hierdie sessie, soos ons elke dag opstaan en in God se Woord 
delf. Maak seker dat jy terugverwys na hierdie doelwitte tydens die volgende agt weke, om jou te help 
om gefokus te bly. JY KAN DIT DOEN!!!!

My doelwitte vir hierdie sessie is:

1.

2.

3.

Handtekening: ___________________________________________________________   

Datum: ______________________

Doelwittee



LoveGodGreatly.com 9

Gebed is die geestelike pols: hierdeur, 

kan die geestelike gesondheid altyd getoets word

J.C. Ryle (1816-1900)

Ek gaan heeltemal eerlik wees. Gebed is vir my die maklikste én die moeilikste dissipline. Dit is maklik 
in die sin dat dit nie vereis dat ek enige spesiale talente moet hê, gesofistikeerde woordeskat moet 
gebruik, of vereis dat ek na ‘n spesifieke plek hoef te gaan nie. En tog is dit moeilik omdat ek maklik 
afgelei word, ek sukkel met getrouheid en ek is onkundig oor die gevare van ‘n gebedlose lewe.

Het enige iemand anders dieselfde probleme?

Gebed is ‘n voorreg wat ons as vanselfsprekend aanvaar en dit is ‘n dissipline wat baie mense vervelend 
vind. Dit is ‘n geskenk wat ons nie altyd waardeer of altyd in glo nie. En tog, in ons mees desperate tye, 
wat doen ons? Ons bid, amper as of dit instinktief is. 

Van Adam en Eva, tot by die Apostel Johannes, word gebed gevind in die hele raad van God. Meeste 
van ons weet gebed is om met God te praat, maar dit is soveel meer as dit. Dit is gemeenskap met 
God – die ondervinding van gemeenskap wat ons toelaat om nader aan God te kom en hulp te vind 
wanneer ons dit nodig het.

Die Voorreg van Gebed
Om nader aan God te kan kom, enige tyd en op enige plek, is ‘n ootmoediglike voorreg. As sondaars, 
verdien ons nie om enige toegang tot Hom te hê nie. Wie is God? Oneindig in heiligheid, volmaaktheid, 
geregtigheid en reinheid. Wie is ons? Geskape wesens, vol trots, dood in ons oortredinge en sonde. Ons 
is nie werd om in Sy teenwoordigheid te kom nie, wat nog om direk met die Almagtige Een te praat. 

Maar daar is Een wat magtig is om alle dinge reg te maak. Jesus, wat beteken, “Die Here Red,” het 
gekom om ons met God te versoen deur Sy dood en opstanding. Hy het ons straf op homself geneem; 
Hy het ons losprys betaal, sodat ons verhouding met God, deur geloof, reggemaak kan word. 

Ons is nou gered deur genade, aangenome kinders van die Vader, en mede-erfgename met Christus. Dit 
beteken dat ons nou in die teenwoordigheid van God behoort. Ons veragtelikheid is toegemaak met 
die regverdige kleed van Jesus. Daarom het ons volle toegang tot die troonkamer van die Almagtige, 
voor wie selfs die engele hulle oë toemaak. (Jes. 6:2; Openb. 4:8). Ons betree God se teenwoordigheid 
deur gebed, en ons het ook Sy volle en liefdevolle aandag. Ons het toegang tot die oor van God en dit 
is krities balangrik in die geloofslewe.

Inleiding tot Gebed
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Groei deur gebed
Die rede hoekom baie van ons nie bid nie, is omdat ons nie glo dat gebed belangrik is nie. Ons dink 
ons kan deur die dag kom sonder die hulp en leiding van God. Ons tree op asof ons standvastig genoeg 
is om versoekinge te weerstaan, sterk genoeg is om die aanvalle van Satan teen te staan, kundig genoeg 
om die weë van die wêreld te navigeer, en geestelik genoeg is om die woord van God op ons eie te 
verstaan. Ons glo dat ons selfonderhoudend is.

Wanneer ons die Jesus se lewe kyk, kan ons nie help om te sien hoeveel keer Hy homself onttrek het van 
mense, om tyd saam met Sy Vader in gebed te spandeeer nie. (Mark 1:35; Mat. 14:23; Luk. 6:12; Luk. 
22.32). Die Seun van God wat storms stilgemaak het, duiwels uitgedryf het, en siekes gesondgemaak 
het, het die belangrikheid van gebed geken en het dit ‘n deel van Sy lewe gemaak. 

Gebed is die mees belangrike onderwerp in praktiese geloof. Alle ander onderwerpe 

kom na dit. Om die Bybel te lees, die Sabbat te onderhou, preke te hoor, kerk toe 

te gaan, nagmaal te gebruik—al hierdie is baie gewigtige sake. Maar geeneen van 

hulle is so belangrik as private gebed nie.

J. C. Ryle (1816-1900)

Gebed is belangrik want...

Dit herfokus ons oë op Jesus.

Dit gee ons krag.

Dit bring ons nader aan God.

Dit bring vertroosting.

Dit bring vrede.

Dit ontvlam liefde vir God.

Dit is ‘n plek van toevlug in tye van hartseer en pyn.

Dit is ‘n plek van genesing vir die mishandeldes en dié wat seergemaak is. 

Dit is ‘n tyd om helderheid en wysheid te soek.

Dit is ‘n tyd van lofprysing en aanbidding.

Gebed is belangrik, maar dit is nie God wat dit nodig het nie. God benodig nie ons gebede nie, maar 
Hy het gekies om deur ons gebede te werk, om te genees, te herstel, te motiveer, te troos en te red. 

Inleiding tot Gebed
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Ah! Hoe gereeld, Christene, het God jou gekus aan die begin van gebed, en vrede 

aan jou gespreek in die middel van gebed, en jou gevul met vreugde en sekerheid 

aan die einde van gebed!

Thomas Brooks (1608-1680)

Sluit by ons aan met hierdie studie waar ons antwoorde gaan probeer vind vir vrae soos, “Hoe moet 
ons bid?” “Waarvoor moet ons bid?” “Hoor God ons gebede?”

My gebed is dat die kennis wat opgedoen sal word deur ons studie, omskep sal word in die brandstof 
wat ons nodig het om vrouens te word wat geken word deur gebed – dat dit ons “lewenskragtige 
asemhaling” sal wees, soos Robert L. Dabney gesê he

Inleiding tot Gebed
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Week 1 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Familie

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 1
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

HANDELINGE 2:41-47

41Dié wat Petrus se boodskap aanvaar het, is gedoop en hulle het lede van die kerk geword. 
Hulle was so 3 000.

Die eerste gemeente in Jerusalem – ’n besielende voorbeeld

42Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, 
aan die gemeenskaplike maaltye, en aan gebede. 43Diep ontsag het oor elke persoon gekom, 
en die apostels het baie wonders en wondertekens laat plaasvind. 44Al die gelowiges het gereeld 
bymekaargekom, en hulle het alles wat hulle besit het, met mekaar gedeel. 45Hulle het hulle 
grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. 46Hulle 
het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die maaltyd van die 
Here gevier, en hulle kos met jubelende blydskap en in alle opregtheid geëet.

47Hulle het God deurentyd geprys, en die goedgesindheid van die hele volk geniet. En die 
Here het elke dag mense wat verlos word, by hulle gevoeg.

HEBREERS 4:15-16

Ons Hoofpriester het verlossing vir ons bewerk

14Ons het dan nou ’n groot Hoofpriester wat deur die hemele beweeg het, Jesus die Seun van 
God. Laat ons voortdurend aan ons geloofsbelydenis aangaande hierdie Jesus vashou.

15Hierdie Hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want Hy is 
in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar Hy het nie voor die sonde geswig nie. 
16Kom ons gaan dan met volle vrymoedigheid na die troon van ons genadige God. Hy sal aan 
ons sy ontferming en genade bewys sodat ons op die regte tyd gehelp sal word.

JEREMIA 10:6-7

6Here, daar is niemand soos U nie! U is groot, u Naam dra gesag!

7Is daar iemand wat U nie sal vrees nie, Koning van al die volke? U alleen verdien eer! Daar is 
niemand op aarde of in enige koninkryk wat so verstandig soos U is nie.

PSALMS 145:1-7

’n Loflied van Dawid.

Week 1
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

Ek wil U prys, my God en my Koning, u Naam wil ek altyd loof.

2Ek wil U elke dag loof, en u Naam vir altyd prys.

3Die Here is groot! Hy is waardig om geprys te word. Sy grootheid is onmeetbaar.

4Geslag na geslag sal u dade prys en van u magtige werke vertel.

5Ek sal die glans en heerlikheid van u majesteit verkondig en nadink oor u wonderdade.

6Mense sal praat van u vreeswekkende dade; hulle sal van u grootheid vertel.

7Hulle sal vertel van u onvergeetlike goedheid; en met vreugde sing van u regverdigheid.

ROMEINE 15:30

30Broers en susters, in die Naam van ons Here Jesus Christus en omdat die Heilige Gees ons 
in liefde saambind, smeek ek julle dringend:

 KOLOSSENSE 1:9

9Van die dag af wat ons dít oor julle gehoor het, hou ons daarom nie op om vir julle te bid nie. 
Ons vra God dat Hy gees¬te¬like wysheid en insig aan julle sal gee so¬dat julle heeltemal seker 
sal wees van wat Hy wil hê.

Week 1



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

16 LoveGodGreatly.com

Lees: Handelinge 2:41-47
Soap: Handelinge 2:42

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 17

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

18 LoveGodGreatly.com

Lees: Hebreërs 4:15-16
Soap: Hebreërs 4:16

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 19

Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Jeremia 10:6-7
Soap: Jeremia 10:6-7

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 21

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalm 145:1-7
Soap: Psalm 145:1-2

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 23

Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Romeine 15:30; Kolossense 1:9
Soap: Kolossense 1:9

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 25

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Skryf jou eie definisie van gebed neer. 

2. Hoekom is gebed so ‘n geskenk vir God se mense?

3. J.C. Ryle het gesê dat gebed die mees belangrike ding is wat ‘n Christen kan doen. 
Hy het gesê, “Gebed is vir geloof wat asemhaling vir lewe is. Hoe ‘n man kan leef en nie 
asemhaal nie, is bo my begrip, en hoe ‘n man kan glo en nie bid nie, is ook bo my begrip.  
Stem jy saam? Hoekom of hoekom nie.    

4.  Wat leer gebed ons van God? 

5. Ons word geleer om vir mekaar te bid. Vind ‘n ander vers wat ook vir ons leer om vir ander 
gelowiges te bid. 

Oordenkingsvrae
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WEEK 1

My Reaksie
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Week 2 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Land

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 2
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

1 TIMOTEUS 2:8

8Ek wil dus hê dat die mans by elke plek van samekoms met ‘n skoon gewete hande in gebed 
tot God moet ophef, vry van onmin en twis. 

MARKUS 1:35

35Die môre vroeg, toe dit nog nag was, het Hy opgestaan en buitentoe gegaan na ‘n eensame 
plek en daar gebid.

MATTEUS 14:23

33Nadat Hy die mense weggestuur het, het Hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit 
aand word, was Hy daar alleen.

HANDELING 9:40

40Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gekniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai 
en gesê: “Tabita, staan op!” Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop 
gesit.

Week 2
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

EFESIëRS 3:14-16

14Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die 
hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van 
sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word,

JOHANNES 15:1-5

1“Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. 2Elke loot aan My wat nie vrugte dra 
nie, sny Hy af; maar elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. 
3Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat Ek vir julle gesê het. 4Julle moet in My bly 
en Ek in julle. ‘n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so 
julle ook nie as julle nie in My bly nie. 5“Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly 
en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.

Week 2



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: 1 Timoteus 2:8
Soap: 1 Timoteus 2:8

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 33

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Markus 1:35; Matteus 14:23
Soap: Markus 1:35

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 35

Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Handelinge 9:40
Soap: Handelinge 9:40

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 37

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Efesiërs 3:14-16
Soap: Efesiërs 3:14-16

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 39

Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Johannes 15:1-5
Soap: Johannes 15:5

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 41

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Hoe affekteer trots jou gebedslewe?

2. Lees Lukas 17:6. Wat dink jy bedoel Jesus in hierdie vers?

3. Hoe gee gebed ons krag?

4. Skryf jou geliefkoosde vers oor gebed neer. 

5. Ons is totaal afhanklik van God vir alle dinge. Hoe help gebed om ons aan hierdie waarheid te 
herinner? 

Oordenkingsvrae
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WEEK 2

My Reaksie
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Week 3 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Vriende

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 3
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

PSALMS 145:1-13

1’n Loflied van Dawid. Ek wil u lof verkondig, my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof.

2Elke dag wil ek U loof, ek wil u Naam altyd prys.

3Die Here is groot, alle lof kom Hom toe, sy grootheid is ondeurgrondelik.

4Geslag na geslag prys wat U doen en vertel van u magtige dade,

5van die luister, die heerlikheid van u majesteit. Ek wil getuig van u magtige dade,

6sodat die mense oor u wonderdade sal praat. Ek wil van u grootheid vertel.

7Sonder ophou moet hulle u groot goedheid verkondig en oor u reddingsdade jubel.

8Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde.

9Die Here is vir almal goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het.

10Almal wat deur U geskep is, loof U, Here, en u troue dienaars prys U!

11Hulle vertel van u koninklike mag en getuig van u groot krag.

12Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit.

13U koningskap is ‘n koningskap vir alle tye, u heerskappy strek oor die geslagte heen.

JESAJA 6:1-6

1In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op ‘n baie hoë troon gesit, 
en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. 2By Hom was daar serafs om Hom te dien. 
Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het 
hy gevlieg.

3Die serafs het mekaar telkens toegeroep:

“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige!

Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.”

4Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook 
geword het. 5Toe het ek uitgeroep: “Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe 
is onrein, en ek woon onder ‘n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning 
gesien, die Here die Almagtige.” 6Een van die serafs het toe ‘n gloeiende kool met ‘n tang van 
die altaar af gevat en na my toe gevlieg.

Week 3
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

FILIPPENSE 4:5-7

5Wees inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks besorg wees nie, maar 
maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7En 
die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou 
in Christus Jesus. 

HEBREëRS 13:15

Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ‘n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom 
gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. 

PSALMS 140 

1Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid.

2Red my van mense wat sleg is, Here, beskerm my teen mense wat geweld pleeg,

3wat slegte dinge bedink en elke dag vyandskap aanblaas.

4Hulle tonge is so giftig soos slange, hulle woorde so venynig soos adders.

5Hou my uit die mag van die goddeloses, Here, beskerm my teen mense wat geweld wil pleeg, 
wat planne maak om my uit die pad te kry.

6Hovaardige mense stel vir my strikke, hulle span toue om my te vang, hulle stel ‘n valstrik op 
my pad.

7Ek sê vir die Here: U is my God! Here, luister tog na my smeekgebed.

8O Here my God aan wie ek behoort, my kragtige Redder, U beskerm my wanneer die 
goddeloses my aanval.

9Moet tog nie dat hulle hulle sin kry nie, Here, moet tog nie dat hulle planne slaag nie.

10Dié wat my van alle kante bedreig, verhef hulle teen U; laat hulle dreigemente hulleself tref.

11Laat gloeiende kole op hulle val, gooi hulle in modderputte dat hulle nie weer daar uitkom 
nie.

12Laat daar geen skindertong in die land wees nie, laat onheil dié wat geweld pleeg, elke keer 
weer tref!

13Ek weet, die Here behartig die regsaak van die hulpelose, Hy sorg vir die reg van die arme.

14Die regverdiges sal u Naam loof, die opregtes sal by U woon. 

Week 3



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalm 145: 1-13
Soap: Psalm 145: 1-3

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 49

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Jesaja 6:1-6
Soap: Jesaja 6:5

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 51

Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Filippense 4:5–7
Soap: Filippense 4:6

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 53

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Hebreërs 13:15
Soap: Hebreërs 13:15

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 55

Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalm 140
Soap: Psalm 140:10-12

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 57

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag



58 LoveGodGreatly.com

1. Wat is sommige van God se eienskappe waaroor jy kan praat in ons tyd van aanbidding?

2. Efesiërs 6:18 vertel vir ons om “God te smeek by elke geleentheid”. Hoe is dit moontlik in die 
werklike lewe?

3. Hoe kan ons vermy dat dat ons gebede in ‘n inkopielysie van versoeke verander?

4. Hoe kan ons leer om waarlik dankbaar te wees vir alle dinge?

5. Doen bietjie navorsing oor vervloekende gebede. Moet ons nog steeds vandag hierdie tipe gebede 
gebruik?

Oordenkingsvrae
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WEEK 3

My Reaksie
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Week 4 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Jou Kerk

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 4
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

PSALMS 62

1Vir die koorleier. ‘n Belydenis. ‘n Psalm van Dawid.

2Net by God vind ek rus, van Hom kom my redding.

3Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan.

4Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly slinger en my probeer doodmaak, ‘n man wat 
reeds is soos ‘n muur wat wil omval, ‘n klipmuur wat omgestoot word?

5Hulle probeer my uitwerk; hulle skep behae in leuens; met die mond seën hulle, in die hart 
vervloek hulle.

6Net by God vind ek rus, want op Hom vertrou ek.

7Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.

8God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte, God is my toevlug.

9Vertrou altyd op Hom, my volk, stort julle hart voor Hom uit! God is vir ons ‘n toevlug.

10Mense is verganklik, mense is niks: op ‘n skaal wys hulle geen gewig nie, saam is hulle 
minder as niks.

11Moenie op geweld vertrou nie; roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, 
moenie dat dit jou te na aan die hart lê nie.

12Een ding het ek God hoor sê, nee, twee: dat net God mag het 13en ‘n mens net op U, Here, 
kan vertrou, en dat U met elkeen handel volgens sy verdienste.

PSALMS 37:7-8

7Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe 
van ‘n skelm nie.

8Moenie kwaad word nie, laat staan die woede, moet jou nie ontstel nie: dit bring net ellende.

Week 4
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

LUKAS 18:1-7

1Jesus het vir hulle ‘n gelykenis vertel om duidelik te maak dat ‘n mens altyd moet aanhou bid 
sonder om moedeloos te word. 2Hy het gesê: “In ‘n sekere stad was daar ‘n regter wat geen 
eerbied vir God of agting vir ‘n mens gehad het nie. 3En in dieselfde stad het ‘n weduwee 
gewoon wat hom herhaaldelik kom vra het: ‘Doen aan my reg in my saak teen my teenparty.’ 
4’n Tyd lank wou hy nie, maar later het hy vir homself gesê: Vir God het ek wel geen eerbied 
nie, en aan ‘n mens steur ek my nie, 5maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig 
te val, sal ek haar in haar regsaak help, anders kom klap sy my op die ou end ook nog.”

6Toe sê die Here: “Hoor wat sê die onregverdige regter. 7Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, 
wat dag en nag tot Hom roep, reg doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag?

MARKUS 11:23-24

23Dit verseker Ek julle: Elkeen wat vir hierdie berg sê: ‘Lig jou op en val in die see,’ en daarby 
nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur. 24Daarom sê 
Ek vir julle: Alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle 
so wees.

KOLOSSENSE 4:2

2Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar

1 TESSALONISENSE 5:17

17Bid gedurig.

    

 

 

 

Week 4



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalm 62
Soap: Psalm 62:9

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 65

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalms 37:7-8
Soap: Psalms 37:7-8

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Lukas 18:1-7
Soap: Lukas 18:1, 7

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Markus 11:23-24
Soap: Markus 11:24

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Kolossense 4:2; 1 Tessalonisense 5:17
Soap: 1 Tessalonisense 5:17

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Is daar ‘n regte manier om te bid?

2. Hoekom is geduld so belangrik in ons gebedslewe?

3. Hoe moet vrymoedigheid ons gebede beïnvloed?

4. Wat is die verskil tussen gebede wat in geloof gebid word, en dié wat met twyfel gebid word?

5. Beskryf iets nuuts wat jy geleer het hierdie week.

Oordenkingsvrae
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WEEK 4

My Reaksie
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Week 5 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Sendelinge

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 5
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

EFESIëRS 1:15-18

15Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die 
gelowiges, 16hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan 
julle dink, 17bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid 
behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom 
werklik kan ken. 18Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop 
sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges 
bestem het,

MATTEUS 26:40-41

40Daarna kom Hy na die dissipels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus: 
“Kon julle nie eens een uur lank saam met My waak nie? 41Waak en bid, sodat julle nie in 
versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak.”

KOLOSSENSE 1:1-12

3Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir 
julle 4omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die 
gelowiges. 5Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar 
word en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. 
6Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld vrug voortbring en verder 
versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat julle van God se genade gehoor het en dit 
leer ken het soos dit werklik is. 7Julle is daarin onderrig deur Epafras, ons geliefde medewerker 
en ‘n getroue dienaar van Christus in julle belang. 8Dit is ook hy wat ons vertel het van die 
liefde wat deur die Gees in julle gewek is.

9Daarom, van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid 
nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik 
sal laat ken, 10sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag 
julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. 11Mag God deur sy 
wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12Met 
blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis 
wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig..

Week 5
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1 TIMOTEUS  2:1-3

1Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging 
gebid moet word vir alle mense, 2vir dié wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 
‘n rustige en stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. 3So is dit 
goed en aanneemlik vir God, ons Verlosser,

LUKAS 6:27-28

27“Maar vir julle wat na My luister, sê Ek: Julle moet julle vyande liefhê; doen goed aan die 
mense deur wie julle gehaat word; 28seën die mense deur wie julle vervloek word; bid vir die 
mense deur wie julle sleg behandel word.

Week 5



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

80 LoveGodGreatly.com

Lees: Efesiërs 1:15-18
Soap: Efesiërs 1:17

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 81

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Matteus 26:40-41
Soap: Matteus 26:41

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 83

Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Kolossense 1:3-12
Soap: Kolossense 1:3-4

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 85

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: 1 Timoteus 2:1-3
Soap: 1 Timoteus 2:1-2

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 87

Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Lukas 6:27-28
Soap: Lukas 6:27-28

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 89

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Baie van ons gebede handel oor ons fisiese behoeftes. Vir watter geestelike behoeftes moet ons bid? 

2. Hoe kan gebed jou help gedurende tye van versoeking?

3. Skryf ‘n gebed neer vir ‘n mede-gelowige (jy hoef dit nie met hulle te deel nie, alhoewel jy vir hulle 
kan sê dat jy vir hulle gebid het).

4.  Jakobus 4:3 sê, “As julle bid, ontvang julle nie, omdat julle verkeerd bid: julle wil net julle selfsugtige 
begeertes bevredig”. Wat beteken dit wanneer hy sê “julle bid verkeerd”?

5. Wat is die moeilkste deel van om vir jou vyande te bid?

Oordenkingsvrae
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WEEK 5

My Reaksie
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Week 6 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Spandeer tyd hierdie week om God te dank vir hoe 
Hy in jou lewe werk.

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 6
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

ROMEINE 5:1-2

1God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en 
God deur ons Here Jesus Christus. 2Deur Hom het ons in die geloof ook die vrye toegang 
verkry tot hierdie genade waarin ons nou vasstaan. En ons verheug ons ook in die hoop om 
deel te hê aan die heerlikheid van God

1 JOHANNES 5:13-15

13Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat 
in die Seun van God glo. 14En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons 
gebede verhoor as ons enigiets volgens sy wil vra. 15En aangesien ons weet dat Hy ons gebede 
verhoor as ons iets só vra, weet ons ook dat ons kry wat ons van Hom vra.

JESAJA 41:10

10Moenie bang wees nie, Ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, Ek is jou God. Ek 
versterk jou, Ek help jou, Ek hou jou vas, met my eie hand red Ek jou.

PSALMS 34:19

19Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses.

Week 6
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MATTEUS 7:7-11

7“Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, 
8want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak 
word.

9“Watter mens onder julle sal vir sy seun ‘n klip gee as hy brood vra, 10of ‘n slang as hy vis vra? 
11As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle 
Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?

ROMEINER 8:26-27

26Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, 
maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge wat nie met woorde gesê word nie. 27En God, 
wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want Hy pleit, volgens die wil 
van God, vir die gelowiges.

Week 6



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Romeine 5:1-2
Soap: Romeine 5:2

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 97

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: 1 Johannes 5:13-15
Soap: 1 Johannes 5:14

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 99

Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Jesaja. 41:10; Psalm 34:19
Soap: Psalm 34:19

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 101

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Matteus 7: 7-11
Soap: Matteus 7:11

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 103

Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Romeine 8:26-27
Soap: Romeine 8:27

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 105

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Hoe kan ons as sondaars vir God nader vir enige iets? 

2. God se verhouding met jou is nie meer as ‘n regter nie, maar as ‘n vader. Hoe behoort hierdie wete 
jou gebedslewe te beïnvloed?

3. Wat beteken dit dat die Here naby is (Ps. 34:19)?

4. Wat is die werk van die Heilige Gees met betrekking tot ons gebede?

5. Lees Romeine 8:26. Verduidelik wat hierdie vers beteken.

Oordenkingsvrae
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WEEK 6

My Reaksie
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Week 7 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Spandeer hierdie week tyd om jou vrese te draai in 
gebede.

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 7
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TEKSVERSE VIR HIERDIE WEEK

2 KORINTEëRS 12:7-10

7selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig 
sou wees nie, is daar vir my ‘n doring in die vlees gegee, ‘n boodskapper van Satan om my met 
vuiste te slaan. 8Drie maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. 
9Sy antwoord was: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer 
jy swak is.” Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my 
beskutting kan wees. 10Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en 
moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk.

1 SAMUEL 1:1-20

1Daar was ‘n man uit Ramatajim, ‘n Suffiet uit die Efraimsberge. Hy was Elkana seun van 
Jerogam, seun van Elihu, seun van Togu, seun van Suf uit Efrata. 2Hy het twee vrouens gehad. 
Die een se naam was Hanna en die ander s’n Peninna. Peninna het kinders gehad, maar Hanna 
nie.

3Elkana het elke jaar uit sy stad uit na Silo toe gegaan om te aanbid en aan die Here die 
Almagtige offers te bring. Eli se twee seuns, Hofni en Pinehas, was in Silo priesters van die 
Here.

4Elkana het gewoonlik op die dag wanneer hy geoffer het, dele van die offermaaltyd aan sy 
vrou Peninna en al haar seuns en dogters gegee. 5Alhoewel hy vir Hanna liefgehad het, kon 
hy vir haar elke keer net een deel gee, want die Here het haar kinderloos laat bly. 6Dan het die 
ander vrou haar baie gespot en verneder omdat die Here haar kinderloos laat bly het. 7So het 
dit jaar vir jaar gegaan: elke keer as Hanna in die huis van die Here gaan offer het, het Peninna 
haar gespot, sodat sy gehuil het en nie wou eet nie. 8Dan sê haar man Elkana vir haar: “Hanna, 
waarom huil jy? Waarom eet jy nie en waarom is jy hartseer? Is ek nie vir jou meer werd as tien 
seuns nie?” 9Op ‘n keer ná die offermaaltyd in Silo het Hanna opgestaan terwyl die priester Eli 
op sy stoel langs die deurkosyn van die tempel van die Here gesit het. 10Sy was bitter hartseer 
en terwyl sy tot die Here gebid het, het sy onbedaarlik gehuil. 11Sy het ‘n gelofte afgelê en gesê: 
“Here, Almagtige, as U tog op my ellende wou let en aan my, u dienares, wou dink en my nie 
vergeet nie en aan my ‘n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan U gee, en as teken daarvan sal 
sy hare nie afgesny word nie.” 12Sy het lank tot die Here gebid, en Eli het stip na haar mond 
bly kyk. 13Hanna het in haar gedagte gepraat, net haar lippe het geroer. Eli kon nie haar stem 
hoor nie, en daarom het hy gedink sy is dronk. 14Hy sê toe vir haar: “Hoe lank wil jy dronk 
bly? Loop word eers nugter!” 15Maar Hanna het geantwoord: “Nee, Meneer, ek is maar net ‘n 
vrou wat diep terneergedruk is. Ek het nie wyn of bier gedrink nie. Ek het my hart uitgestort 

Week 7
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voor die Here. 16Moet tog nie dink ek is ‘n slegte vrou nie. Dis oor my groot smart en leed dat 
ek so lank bly praat het.” 17Toe sê Eli: “Wees gerus en gaan nou maar. Die God van Israel sal 
aan jou gee wat jy van Hom afgesmeek het.” 18En sy het gesê: “Mag dit vir my wees soos u sê.” 
Sy het toe geloop en gaan eet, en sy was nie meer bedruk nie. 19Die volgende môre het Elkana-
hulle vroeg opgestaan, die Here aanbid en teruggegaan huis toe. Nadat hulle tuis gekom het 
in Rama, het Elkana gemeenskap gehad met sy vrou Hanna, en die Here het aan haar gedink. 
20By die wisseling van die jaar was Hanna swanger. Sy het ‘n seun in die wêreld gebring en 
uitgeroep: “Sy naam is Samuel: van die Here het ek hom afgesmeek!”

PSALMS 37:7

7Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe 
van ‘n skelm nie

KLAAGLIEDERE 3:25

25Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra;

1 KONINGS 18:20-39

20Toe stuur Agab die boodskap aan al die Israeliete; hy het ook die profete op Karmelberg 
laat bymekaarkom. 21Elia het voor die hele volk gaan staan en gesê: “Hoe lank hou julle aan 
met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hóm; maar as dit Baäl is, volg hóm.” Die 
volk het hom nie ‘n woord geantwoord nie.22Toe sê Elia vir die volk: “Ek alleen het oorgebly 
as profeet van die Here, maar daar is vier honderd en vyftig profete van Baäl. 23Bring nou vir 
ons twee bulle. Hulle kan vir hulle een bul kies en hom opsny en op die hout uitlê. Maar hulle 
moet dit nie aan die brand steek nie. Ek sal dieselfde doen met die ander bul. Ek sal hom op 
die hout uitlê, maar dit ook nie aan die brand steek nie. 24Dan moet julle tot julle god bid, 
en ek sal tot die Here bid. Hy wat met vuur antwoord, is God.”Die hele volk het geantwoord: 
“Dis goed so.”25Toe sê Elia vir die profete van Baäl: “Kies ‘n bul en maak julle hom eerste 
gereed, want julle is die meeste. Bid dan tot julle god. Maar julle mag nie die vuur aansteek 
nie.”26Hulle neem toe die bul wat hy hulle laat kies het en maak hom gereed. Hulle bid toe tot 
Baäl en roep van die môre af tot die middag toe: “Baäl, antwoord ons!” Daar was nie ‘n geluid 
van hom af nie. Niemand het geantwoord nie, hoe hulle ook al vir Baäl gedans het by die altaar 
wat hulle gemaak het.27Teen die middag het Elia hulle begin spot: “Roep harder! Hy is mos 
‘n god! Miskien is hy diep in gedagte of gou bietjie uit, of op reis, of dalk slaap hy en moet hy 

Week 7
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eers wakker word!” 28Toe roep hulle nog harder; en soos altyd kerf hulle hulle stukkend met 
swaarde en spiese dat die bloed oor hulle loop. 29Tot die namiddag het hulle aangehou te kere 
gaan, en teen laatmiddag, die tyd vir die aandoffer, was daar nog geen geluid nie. Niemand het 
geantwoord nie, daar was geen reaksie nie. 30Toe sê Elia vir die hele volk: “Kom staan hier by 
my,” en hulle het almal by hom gaan staan. Toe het hy die stukkende altaar van die Here weer 
reggemaak. 31Hy het twaalf klippe gevat, net soveel as die stamme van die nageslag van Jakob 
vir wie die Here gesê het: “Jou naam sal Israel wees.” 32Met die klippe het hy die altaar van die 
Here reggemaak en ‘n behoorlike sloot daar rondom gegrawe. 33Toe sit hy die hout reg, sny die 
bul stukkend en lê dit uit op die hout. 34Toe beveel hy: “Maak vier kruike vol water en gooi 
dit uit op die brandoffer en op die hout.” Daarna sê hy: “Doen dit weer,” en hulle het dit nog 
‘n keer gedoen. Toe sê hy: “Doen dit ‘n derde keer,” en hulle het weer so gemaak. 35Toe stroom 
die water oor die hele altaar, en selfs die sloot rondom het vol geword.

36Teen die tyd van die aandoffer het die profeet Elia vorentoe gekom en gebid: “Here, God 
van Abraham, Isak en Israel, laat dit tog vandag bekend word dat U God is in Israel, en dat ek 
u dienaar is wat op u bevel al hierdie dinge doen. 37Antwoord my, Here, antwoord my tog dat 
hierdie volk kan besef dat U, Here, God is, en dat dit U is wat hulle harte weer tot U bekeer.” 
38Toe kom daar vuur van die Here af en dit verbrand die offer, die hout, die klippe en die 
grond. Dit het selfs die water in die sloot opgelek. 39Toe die hele volk dit sien, het hulle op 
hulle knieë geval en uitgeroep: “Die Here is God! Die Here is God!”

JOHANNES 1:16

16Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.

EFESIëRS 3:20-21

20Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons 
bid of dink, 21aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus 
Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

Week 7



113LoveGodGreatly.com



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: 2 Korintiërs 12:7-10
Soap: 2 Korintiërs 12:8-9

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 115

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: 1 Samuel 1:1-20
Soap: 1 Samuel 1:20

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalms 37:7; Klaagliedere  3:25
Soap: Psalms 37:7

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 119

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.

120 LoveGodGreatly.com

Lees: 1 Konings 18:20-39
Soap: 1 Konings 18:38-39

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 121

Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Johannes 1:16; Efesiërs 3:20-21
Soap: Johannes 1:16

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.

LoveGodGreatly.com 123

-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Hoor God elkeen se gebede?

2. Op watter maniere het jy in jou lewe gesien God antwoord jou gebede?

3. Wat moet ons reaksie wees wanneer God “nee” sê?

4. Watter aanmoediging kan ons aan iemand gee wat voel dat God stil is?

5. Skryf enige iets nuuts neer wat jy hierdie week geleer het.

Oordenkingsvrae
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WEEK 7

My Reaksie
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Week 8 Uitdaging (Nota: Jy kan dit vind in ons Maandag blog):

Gebedsfokus vir hierdie week: Spandeer tyd hierdie week om God te dank vir hoe 
Hy in jou lewe werk.

 Gebed Lofprysing
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrydag

Week 8
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PSALMS 5:4

4U luister na my stem in die môre, Here, in die môre terwyl ek voor U verskyn en op U wag.

SPREUKE 8:17

17Ek het dié lief wat my liefhet; dié wat my soek, vind my.

PSALMS 63:6-9

6Soos elke keer wanneer ek u goeie gawes geniet, sal ek U altyd roem met jubelende mond.

7As ek aan U dink op my bed, oor U peins in die nag, dan weet ek:

8U is vir my ‘n hulp, en dan juig ek oor die beskerming onder u vleuels.

9Ek bly altyd naby U, u hand ondersteun my.

PSALMS 100

1’n Dankpsalm. Juig tot eer van die Here, almal op aarde!

2Dien die Here met blydskap! Kom voor Hom met gejubel!

3Erken dat die Here God is: Hy het ons gemaak en ons is Syne, ons is sy volk, sy eie kudde.

4Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam,

5want die Here is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie, sy trou duur van geslag tot geslag.

PSALMS 18:1-7

1Vir die koorleier. ‘n Lied van Dawid, die dienaar van die Here. Hy het dié woorde tot die 
Here gerig op die dag toe die Here hom gered het uit die mag van al sy vyande en uit die mag 
van Saul.

2Hy het gesê: Ek het U baie lief, Here, my Sterkte.

3Die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots, by wie ek skuil, my skild 
en sterk verlosser, my veilige vesting.

4Onder bespotting roep ek na die Here, dan word ek van my vyande verlos.

5Bande van die dood het my omsluit, strome van onheil het my verskrik.
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6Bande van die doderyk het my vasgetrek, strikke van die dood het my bedreig.

7In my nood roep ek na die Here, ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor Hy my 
geroep. Ek roep na Hom om hulp, en Hy luister na my.

PSALMS 51

1Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid, na aanleiding daarvan 2dat die profeet Natan na hom 
toe gekom het oor sy owerspel met Batseba.

3Wees my genadig, o God, in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!

4Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde!

5Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus.

6Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg 
en u oordeel regverdig.

7Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het.

8Maar U verwag opregtheid diep in ‘n mens se hart: laat ek dan diep in my binneste weet hoe 
U wil dat ek moet lewe.

9Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees, was my dat ek witter as sneeu kan wees.

10Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel; laat my weer jubel.

11Moet tog nie ag slaan op my sondes nie, wis al my skuld uit!

12Skep vir my ‘n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

13Moet my tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie!

14Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met 
toewyding dien.

15Dan sal ek oortreders leer wat U van ‘n mens verwag; dat die sondaars hulle tot U sal bekeer.

16Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad.

17Here, gee my die woorde om u lof te verkondig.

18’n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring; ‘n brandoffer wil U nie hê nie.

19Die offer wat U wil hê, o God, is verootmoediging: U sal ‘n hart vol ootmoed en berou nie 
gering ag nie, o God.

20Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind: herbou tog die mure van Jerusalem.

21Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir U aanneemlik wees: offerdiere wat heeltemal 
verbrand word. Dan sal hulle weer bulle op u altare offer.
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 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalms 5:4; Spreuke 8:17
Soap: Psalms 5:4

Maandag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Maandag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalms 63:6-9
Soap: Psalms 63:6-7

Dinsdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Dinsdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalm 100
Soap: Psalm 100:4, 5

Woensdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Woensdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalm 18:1-7
Soap: Psalm 18:7

Donderdag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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Donderdag



 - Skryf die Bybelverse vir vandag neer.

 - Skryf 1 of 2 opmerkings uit die verse neer.
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Lees: Psalms 51
Soap: Psalms 51:4-6

Vrydag



 - Skryf 1 of 2 toepassings uit die verse neer.

 - Skryf ‘n gebed oor wat jy geleer het uit vandag se skrifgedeelte.
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-Besoek vandag ons webtuiste vir die ooreenstemmende blog!-

Vrydag
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1. Maak dit saak wanneer ons bid?

2. Lees hierdie aanhaling van J.R. Miller:

“Ons word dikwels vertel dat ons elke dag moet begin met gebed. Dit is baie nodig en pragtig. Die 
eerste gesig wat ons oë in die oggend moet sien – moet Christus s’n wees! Sy stem moet ook die eerste 
stem wees wat ons hoor, en aan Hom moet ons eerste woorde geuiter word! Tien minute in die 
oggend, ja, twee minute wat jy waarlik met Christus spandeer, sal die hele dag vir jou verander.”

Hoe sal jou dag anders wees as jy ‘n paar oomblikke met hom spandeer in die oggend?

3. Wat verhinder jou om tyd met God te spandeer in die oggend of in die aand? Hoe kan jy dit 
verander?

4. Hoekom moet jy na God toe kom wanneer jy sondig?

5. Wat moet jy doen wanneer jy nie voel om te bid nie?

Oordenkingsvrae
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WEEK 8

My Reaksie


