
1

Title Option 2
Hoekom bid

jaco van rooyen

Heading and Topic (See notes 

below slide)
Fondasie van Gebed – “laat hulle”

God se toe: “Laat Ons die mens maak volgens ons 

beeld, afbeelding van Ons. Laat hulle soos konings 

heers oor die visse in die see, oor die voels in die lug, 

oor die mak diere, oor die wilde diere, oor alles wat 

op aarde kruip.” God het mense geskep na Sy beeld; 

volgens sy eie beeld het God hulle geskep; manlik en 

vroulik het Hy hulle geskep..

Gen 1:26-27

. 

be spent for your souls; though the more abundantly I love you, the less I am loved.  2 Cor 12:15be spent for your souls; though the more abundantly I love you, the less I am loved.  2 Cor 12:15

Hoekom moet ons bid?
Scripture: 1 Verse (See notes 

below slide)1. Gebed verdiep ons verhouding met 

God

“Ons Vader”

2. Gebed erken ons afhanklikeid van 

God

Rebekka was kinderloos. Daarom het Isak 

by die Here gepleit vir n kind. Die Here het 

sy gebed verhoor en sy het swanger 

geword. . Gen 25:21

Scripture: Multiple Verses (See 

notes below slide)
3. Gebed veroorsaak dat Hemel afkom 

Aarde toe

U woord, Here, is vir altyd 

Dit staan vas in die hemel.

Ps 119:89
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Quote (See notes below slide)
1. Bid met Sekerheid

Want God het hulle reeds vooruit geken, en Hy

het hulle aangewys om soos sy Seun te word. Op 

hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun

wees, omring deur baie broers en susters. Die wat

Hy vooruit aangewys het, het Hy ook geroep. En 

die wat Hy geroep het, het Hy ook vrygespreek. 

En die wat Hy vrygespreek het, aan hulle sal Hy

beslis heerlikheid. 

gee. 

Rom 8:29 -30

Heading and Bullet b1tes 

below slide)
2. Bid met Eerbied en Respek

3. Bid met Nederigheid en Respek Wat gebeur wanneer ons bid?

Gebeds Konneksie

Hand 10: 1-23


