
Jy is altyd
welkom
Jy is altyd
welkom



Op berge en in dale

en oral is my God;

waar ons ook telkemale

mag swerwe, daar is God!

Op berge en in dale

en oral is my God;

waar ons ook telkemale

mag swerwe, daar is God!



L 509:1 (vervolg)

Waar ons gedagtes swewe

of styg, ook daar is God;

omlaag en hoog verhewe

ja, oral is my God!

L 509:1 (vervolg)

Waar ons gedagtes swewe

of styg, ook daar is God;

omlaag en hoog verhewe

ja, oral is my God!



L 509:2

Sy troue vaderoë

sien alles van naby;

ons leef uit sy vermoë -

word deur sy Gees gelei.

Die swaeltjies behoed Hy,

beklee met gras die dal;

die kleinste wurmpie voed Hy,

sorg vir die groot heelal.
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L 509:4

Roem, Christen, heel my lewe

is veilig in my God;

waar alles my begewe,

of waar ek ly, is God;

waar troue vriendehande

nie red nie, daar is God;

selfs in die dood se bande

ja, oral is my God!

L 509:4

Roem, Christen, heel my lewe

is veilig in my God;

waar alles my begewe,

of waar ek ly, is God;

waar troue vriendehande
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selfs in die dood se bande

ja, oral is my God!



Matteus 7:7-12



1.  
Wees stil, want die Heilige is hier

in ons teenwoordigheid.
Kom buig nou voor Hom neer

met eerbied en ontsag.
Erken sy heiligheid
en sy geregtigheid.

Wees stil, want die Heilige is hier
in ons teenwoordigheid.

VONKK 72 
Wees stil, want die Heilige is hier



2.  
Wees stil, want die heerlikheid van God

skyn oral rondom ons.
Hy is met eer gekroon,
met mag en majesteit.

Uit Hom straal helder lig –
‘n glans wat als verlig.

Wees stil, want die heerlikheid van God
skyn oral rondom ons.



3. 
Wees stil, want die Here God van mag

is werksaam om ons heen.
Hy neem ons sonde weg,
genees ons grootste seer.

Niks stuit die Gees se werk
of kan sy krag beperk.

Wees stil, want die Here God van mag 
is werksaam om ons heen.



Matteus 7:7-12



7. “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; 
klop, en vir julle sal oopgemaak word, 8. want 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, 10. of 'n slang as hy vis vra? 11. As 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?

12. “Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet 
doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit 
neerkom in die wet en die profete.”



Vra …
Soek …

Klop …

Vra …
Soek …

Klop …

… elkeen wat vra, ontvang;
… elkeen wat soek, kry;

… vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.

Hierdie gedeelte in die Bybel
seker die teksgedeelte wat

die meeste mense na
God toe laat draai het 

Hierdie gedeelte in die Bybel
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God toe laat draai het 
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Klop …

Vra …
Soek …

Klop …

… elkeen wat vra, ontvang;
… elkeen wat soek, kry;

… vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.

Die krisis van so gebed
kom wanneer dit nie

verhoor word nie

Die krisis van so gebed
kom wanneer dit nie

verhoor word nie



Hierdie gedeelte in die Bybel
seker die teksgedeelte wat

die meeste mense weg
van God af laat draai het 

Hierdie gedeelte in die Bybel
seker die teksgedeelte wat

die meeste mense weg
van God af laat draai het 



Vra …
Soek …

Klop …

Vra …
Soek …

Klop …

… elkeen wat vra, ontvang;
… elkeen wat soek, kry;

… vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word.

Die vraag is: wat wou
Jesus sy dissipels oor

Gebed leer in teks?

Die vraag is: wat wou
Jesus sy dissipels oor

Gebed leer in teks?



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Hoe wil die Here ons lewens
omdraai deur gebed?



Vers 7 – Stelling: Vra, soek & klop

Vers 8 – Grond vir stelling: Ontvang, kry & 

sal voor oopgemaak word

Vers 9-10 – Voorbeelde om stelling te

illustreer: Goeie pa’s sorg goed

Vers 11 – Gevolgtrekking: Ons Hemelse Vader 

gee goeie gawes vir sy kinders wat vra



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Die woorde vra, soek en klop beskryf
almal basies dieselfde aktiwiteit

Dit gaan in die teks oor
‘n oproep om ‘n dieper verhouding

met die Vader



Is jou gebede die
uitdrukking van ‘n 
dieper verhouding? 

Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Die opdrag vra, soek en klop
is onbepaald



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Hierdie teks vorm die afsluiting van
Jesus se uitgebreide onderrig oor gebed



6:5-8 – Sien wat verborge is en weet wat julle nodig het

7:7-11 – Vader gee goeie gawes vir die wat Hom vra

6:9-10 – “U”-bedes (Naam, Koninkryk, wil)

6:11-13 – “Ons”-bedes (Brood, vergifnis, versoeking)

6:19-24 – Onderrig oor “U”-bedes: Skatte in hemel, 

die oog die lig van die liggaam en God & mammon. 

6:25-7:6 – Onderrig oor “ons”-bedes: God sorg, 

moenie oordeel nie & en wat heilig is mors nie.



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Wie is die “julle” wat mag vra, 
soek en klop?

Verhoudingsbidders –
nie geleentheidsbidders nie!



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Wat is die grense vir dit waarvoor
gevra, gesoek en geklop mag word? 

Bepaal deur “wie hulle is”,  
hulle verhouding met die Vader
en sy “goeie gawes” waarvoor

hulle uit nood vra

Nie “magic”
gebede



Vra jy vir “magic”
of  vir dit wat 
instaat stel
om jou
roeping
te leef

Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om



Openbare ritueel as                     Persoonlike ritueel as
uiterlike nakom van reëls opregte kommunikasie

Openbare ruimte van die Persoonlike ruimte van 
tempel die binnekamer

Koue openbare Intieme persoonlike
godsdienstige praktyk verhouding

Uiterlike vroomheid,                    Innerlike ingesteldheid
maar ‘n geslote hart                     & openheid van die hart



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

‘n Konneksie met die Vaderhart –
vertroue, openheid & vrymoedigheid



Vanoggend nooi Jesus
jou na ‘n dieper
konneksie met
Sy Vader en na
groter openheid, 
vrymoedigheid
en vertroue.



Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om

Nie deur “magic”-gebede nie,
maar deur ‘n dieper konneksie
met sy Vaderhart



Ewige Vader, aan U al ons dank

vir alles wat U vir ons doen.

Aanvaarding en liefde’s

oorvloedig by U.

U genade laat ons weer sing.

Flam 233



Vader, U wat in die hemel woon,

laat die wêreld juig oor u Naam.

Vader, U heers 

tot vandag toe oor als.

Geesdriftig wil ons u wil doen.



Vader, U voorsien

in ons daaglikse nood.

U vergeef en lag nog oor ons.

Vader, ons wil U vir altyd bly dien.

Mag u hand ons altyd bewaar.



Ewige Vader, u goedheid is groot.

U hoor elke woord wat ons bid.

U sê: “Klop en soek! Kom en vra. 

Jul sal vind.”

U sal ons nooit weg wys nie.



Vader, U wat in die hemel woon,

laat die wêreld juig oor u Naam.

Vader, U heers 

tot vandag toe oor als.

Geesdriftig wil ons u wil doen.



Vader, U voorsien

in ons daaglikse nood.

U vergeef en lag nog oor ons.

Vader, ons wil U vir altyd bly dien.

Mag u hand ons altyd bewaar.



En aan U behoort die mag,

Al die krag en heerlikheid!



Vader, U wat in die hemel woon,

laat die wêreld juig oor u Naam.

Vader, U heers 

tot vandag toe oor als.

Geesdriftig wil ons u wil doen.
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Gebed draai jou lewe omGebed draai jou lewe om


