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Dr. Francois Carr praat oor die “7 Foundational Principles” wat in Jesus se lewe was wat 

gemaak het dat Sy gebedslewe so kragtig was, asook die Sewe geleenthede waar Jesus as 

Mens in die Evangelie van Lukas gebid het, hoe bogenoemde op ons van toepassing is en 

ons dit in ons eie lewe kan implementeer. Die lesings sal ook daaop gerig wees dat elke 

lesing ‘n persoonlike ervaring is om God opnuut te ervaar en te beleef, asook praktiese raad 

wat geimplementeer kan word in ons eie lewe. 

Hoekom het die Apostels gebid? 

In ‘n gemaklike lees van die Evangelies sien ons hoe Jesus sy verhoudings modelleer, sy 

lewe, bediening en “gebede asook gebed” as ‘n voorbeeld stel vir Sy dissipels. SD Gordon 

vertel vir ons in sy boek “Quiet Talks on Prayer” dat daar twee maniere is waarop instruksies 

gegee kan word; een is deur die persoon ‘n spesifieke instruksie te gee en die ander is deur 

te sien wat ‘n ander persoon doen (voorbeeld stelling). Waar is daar ‘n beter voorbeeld deur 

te kyk na hoe Jesus gebid het en dan kan ons Sy voorbeeld navolg. Die dissipels het na Jesus 

geluister en Hom toe gevra om hulle te leer hoe om te bid (Lukas 11:1). Ek glo dat  “Jesus se 

lewe van gebed” asook Sy “gebedslewe” het so ‘n invloed op hul lewens uitgeoefen, dat 

hulle eenvoudig net gereageer het op dit wat hulle gesien en beleef het. Dit word gesê van 

Francis van Assisi dat hy nie so baie gebid het nie maar dat sy hele lewe in ‘n gebed aan God 

verander het. Dit is dieselfde met Jesus, Sy lewe was ‘n gebed en ‘n voorbeeld. Die Dissipels 

het gebid omdat hulle Rabbi gebid het. Dit sal vir ons ook baie help om dieselfde te doen. 

Jesus en Gebed: 

Jesus was baie lief om te bid. Dit was so deel van Sy lewe soos om elke oomblik asem te 

haal. Dit was ‘n gereelde gewoonte asook ‘n oplossing vir elke nood. Hy het Sy lewe geleef in 

afhanklikheid van die Vader in presies dieselfde manier as waarop ons afhanklik is van God. 

Hy het Sy leiding gekry vanaf God net soos wat ons dit ook moet doen. Hy het gekies om Sy 

lewe te leef in die krag en sterkte van die Heilige Gees, wat Hy ontvang het van die Vader, 

eerder as om op Sy eie energie en sterkte as God se Seun staat te maak. In ‘n studie van die 

lewe en lerings van Jesus in die Evangelies kry ons vier beelde van Jesus wat ‘n effek het op 

Sy gebedslewe, verhoudings en bediening: 

-Mattheus beeld Hom uit as Koning 

-Markus beeld Hom uit as ‘n dienskneg 

-Lukas beeld Hom uit as volkome mens 

-Johannes beeld Hom uit as die Seun van God 

Jesus het nooit enige moeilikhede met betrekking tot gebed en in gebed genoem nie. Hy het 

dit as vanselfsprekend aanvaar dat ‘n mens altyd moet bid (Mattheus 6-wanneer jy bid) . Dit 

sal ons help om na ‘n paar grondwaarhede te kyk m.b.t. Sy gebedslewe en ‘n bietjie dieper 

te delf deur vrae te vra en sekere oefeninge te doen. 
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Hier is vrae wat gevra kan word 

-Wat het Jesus gesê of geleer oor gebed? 

-Wanneer en hoekom het Jesus gebid? 

-Waar het Jesus gebid? 

-Wat het Jesus gebid? 

Wat het Jesus gesê of wat het Hy onderrig oor gebed? 

Jesus gee spesifieke instruksies vir sekere mislukkings of sukses in ons gebeds lewe. So baie 

gebede word nooit beantwoord omdat die gebed voldoen nie aan sekere duidelik 

gedefinieerde voorwaardes nie. 

-Opregtheid en Hipokrasie                         Matt. 6:5, 15, 15:8 

-Bid in die Geheim                                       Matt. 6:6 

-Moenie betekenislose gebede bid nie   Matt. 6:7-8 

-Menslikheid                                                Matt. 26:20-23; Lukas 18:9-14 

-Berou                                                           Lukas 15:18; 18:13 

-Gehoorsaamheid                                       Joh. 14:14-15; Joh. 8:29 

-Geloof                                                          Mark.11:22-24; Matt.8:13;9:28;Luk. 8:48 

-Vergifnis                                                      Matt. 6:14-15;5:22-26; Mark. 11:35 

-Vas                                                               Matt. 9:15,17:21; Mark 9;29 

-Knaend (Kerm)                                           Luk.11:5-10; 18;1-8 

-Volgens God se goddelike wil                 Joh.15:7 

-In die Vader se naam                                Matt. 6:6-9; Joh. !5:16 

-In Jesus se naam                                        Joh. 16:24 

-In die Heilige Gees se naam                     Matt. 28:19 

-Vra vir die Heilige Gees                            Luk. 11:13 

-Vra en jy sal ontvang                                Joh. 16:23-28 

-Vra, soek en klop                                       Matt. 7:7-11 

-Eenstemmigheid in gebed                       Mat.18:20 
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-Bid vir die wat na jou toe kom                Lukas 6:28 

-Versoekings                                                Lukas 22:39-40 

-Werke(rs)                                                    Matt. 9 

Wanneer en hoekom het Jesus? 

-Lukas 3:21,22                          Gebed by Sy Doop 

-Lukas 4:42; Markus 1:35       Gebed na ‘n Besige Dag 

-Lukas 5:15-17                          Gebed as ‘n Ontvlugting van Populariteit 

-Mark. 6:30-31                          Gebed na ‘n Moeisame Dag  

-Lukas 6:12-13                          Gebed vir Leiding (Voor Dissipels) 

-Lukas 9:18-20                          Gebed op Sy Eie 

-Lukas 9:28-36                          Gebed op die Berg voor Verheerliking 

-Lukas 10:21                              Gebed na Sukses 

-Lukas 11:1-2                             Gebed as ‘n Gewoonte en Instruksie 

-Joh. 11:41-42                           Gebed by ‘n Graf 

-Mark. 6:46                                Gebed op die Berg 

-Joh. 12:27-28                           Gebed van Angs 

-Lukas 22:31-32                         Gebed vir ‘n Vervreemde Dissipel 

-Joh. 17                                       Gebed van die Groot Hoë Priester 

-Lukas 22:39-46                         Gebed in Getsemane waar die grootste krisis      

                                                      hanteer moet word 

-Lukas 23:34-46                         Gebed vanaf die Kruis 

Waar het Jesus gebid? 

-In die Publiek   

-In Privaatheid 

-Aan die Berg se Hang              Mark. 6:45-46 

-In die Tuin                                 Lukas 22:39-40 
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- In die Sinagoge                        Lukas 4:16 

-Vanaf die Kruis                         Lukas 23:33-44 

-In die Bo-vertrek                      Joh. 17 

-By die graf van Lasarus           Joh. 11:41-42 

Wat het Jesus gebid? 

-Die Onse Vader                         Matt. 6:9-13 ( Volmaakte Voorbeeld Van ‘n Gebed) 

-Bid met Vreugde                       Lukas 10:21-22 

-Danksegging vir Kos                 Mark. 14:22 

-Die Priesterlike Gebed            Joh. 17 

-Danksegging                              Matt. 11:25-26 

-Lydensbeker                              Matt. 26:42, Lukas 22:41-44 

-Danksegging vir Lasarus          Joh. 11:41-42 

 

Die Here se Hoë Priesterlike Gebed- ‘n Model en Patroon vir Intersessie 

-Hy Bid vir Homself                               Joh. 17:1-5 (Vader) 

-Hy Bid vir Sy volgelinge                       Joh. 17:6-19 (Heilige Vader) 

-Hy Bid vir toekomstige gelowiges     Joh. 17:20-26 (Regverdige Vader) 

 

                                                                        

                                                                                            

 

 

 


