
3. Aangevuur om te bid - ook wanneer 
ek sukkel 

Welkom  
Hey almal, baie welkom by ons volgende Aangevuur Pinkster geleentheid. 

Meditasie 
Ons tema vir vandag is “… om te bid – ook wanneer ek sukkel”.  Ons beleef almal tans baie 
challenges, daar is baie dinge waarmee ons sukkel.  Goed wat ons nie verstaan nie en erger 
nog, nie kan beheer nie.  Word vir ‘n paar oomblikke stil, haal lekker diep asem en noem vir 
jouself 3 goed op waarmee jy tans sukkel.  Dink ook terug oor jou lewe, wat is die grootste 
challenges wat jy al ooit geface het? 

Oorgang gedagte 
Hoe hanteer jy challenges?  Met wie deel jy dit?  Het jy al ooit oorweeg om daaroor te bid?  
Het jy al gehoor dat iemand vir jou se “let go and let God?” Hoe laat hierdie gedagte jou voel? 

Lees van die teks 
Kom ons lees Romeine 8:26-30 (Die Boodskap vertaling) 

26Intussen het God sy Gees aan ons gegee om ons in ons swakhede te help. Ons grootste 
swakheid is dat ons nie aldag weet wat ons moet bid nie. 27Maar in sulke tye bid die Gees 
self vir ons. Hy vertaal al ons swaar kry in hemelse taal. Hy gaan sug en kla namens ons daar 
by God. En omdat God die Heilige Gees deur en deur ken, weet Hy presies hoekom sy Gees 
so ernstig vir ons bid. En God weet ook dat die Gees altyd volgens sy wil vir al die gelowiges 
bid. 

 

Gedagtes oor die teks  
Wow! God gee sy Gees aan ons. Dis so ‘n groot geskenk. Nie net beteken dit dat ek nooit 
alleen is nie, maar hy gee sy gees spesifiek om my met my swakhede te help.  Gebed… 
Gebed is ‘n wonderlike idee wat ons nie altyd weet hoe om dit te doen nie.  



Steve Jobs het gesê vir ‘n selfoon om op sy beste / maklikste te werk moet dit wat binne die 
selfoon is baie complicated wees.  Hoe meer programmering en werk daar in die fabriek 
gedoen word, hoe makliker kan ‘n foon deur selfs ‘n ouma van 80 gebruik word.   So is dit ook 
met gebed. Al die moeilike programmering gebeur binne ons deur die Heilige Gees, sodat ek 
en jy net dit wat in ons harte is kan sê, en dan word dit deur die Gees aan God oorgedra. 

Saam dink vrae  
● Wat van Gebed is vir jou moeilik? 
● Hoe help die Heilige Gees jou met gebed? 
● Het jy al ooit gehoor – dit waarmee ek God vertrou, deel ek in gebed met hom… Wat 

dink jy hieroor? 

Ritueel 
Elke keer wanneer jy vandag jou foon optel, dink aan 1 ding wat jy graag met die Here wil 
deel. 
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