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Negentiende week in Koninkrykstyd
20 Oktober

Luk.18:1-8

Hou aan bid sonder om moedeloos te word

Ysbreker

Bespreek die stelling: “As ek eenkeer vir iemand gevra het om my te help en hy lyk traag, vra ek hom nie weer nie!”

 

Lof en Aanbidding

Kom tot rus by die Here. Fokus jou gedagtes op Hom. Dink aan die beeld van God wat jy nou voor jou sien. Geniet die
oomblik in stilte saam met Hom. Dink dan oor die een ding wat gedurig in jou gedagtes is, waaroor jy baie met mense
rondom jou praat – dit kan ’n bekommernis, pyn, hartseer, of selfs iets wat jou bly maak, wees – en deel dit met Hom.
Sien reeds in die stilte wat Hy daarvan maak. Daarna sing die groep vir Hom lof en aanbiddingsliedere. Iemand kan die
volgende woorde lees terwyl die ander dit in hulle harte oordink: “Vanoggend toe ek begin wakker word, het dit weer
gebeur – daardie gevoel dat U, my Geliefde, die hele nag oor my gestaan en waak het. Daardie gevoel dat toe ek begin
beweeg het, U u lippe op my voorkop geplaas het en ’n Heilige Lamp diep in my hart aangesteek het” (Gebed uit die 14de
eeu, vertaal deur AH).

 

Woord

Luk.18:1-8

1. Lees eers weer die gedeelte met jou hart in stilte deur en sien jouself in die gelykenis wat Jesus hier vertel. Sien jou
lewe van gebed, die beeld wat jy van God (wat na jou gebede luister) het en praat in stilte met Hom daaroor.

2. Watter belangrike les wil Jesus ons deur hierdie gelykenis leer? (Vers 1) Tel jy onder hulle wat aanhou bid, of dié wat
al moedeloos geword het?

3. Die regter in Jesus se tyd was iemand met mag. Hoe leer ons hom in hierdie gedeelte ken? (Verse 2-5)
4. Hoe verskil die regter van die God tot Wie ons bid? (Verse 6-8) Hoe ervaar jy dit in jou eie lewe?
5. Wanneer jy jouself in hierdie woorde van Jesus ontdek, hoe verander dit jou lewe? Praat nou in stilte met die Here

daaroor.

 

Bedien mekaar

Draai 3-3 na mekaar toe. Deel met mekaar die dinge waarvoor julle nou al lank bid en bid dan vir mekaar.

 

Uitreiking

By watter mense in die omgewing kan julle ’n draai gaan gooi, net om vir hulle te bid?


