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Grace Life Group: In Spore reeks, no. 2
ONTHOU:
1) Was daar iets by Sondag se preek of die ‘audio’ boodskap wat vir jou uitgestaan het, jy vir die eerste
keer gehoor het of wat jy nog oor dink?

MY STORIE:
Die Here is altyd by ons. Hy is ywering om na ons te luister. Soos ‘n liefdevolle Vader is Hy altyd beskikbaar
om te hoor wat op ons harte is en om vir ons raad te gee. Hy geniet ons teenwoordigheid en hou daarvan
om by ons te wees.
2) Hoe ervaar jy jou gebedslewe op hierdie stadium?

3) Wat is jou motivering hoekom jy tyd in gebed sal spandeer?
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SKRIF:
'Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met
danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle
harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. '
~ Filippense 4:6-7~
'En nou kan ons met vrymoedigheid na God gaan, omdat Hy ons gebede verhoor as ons enigiets
volgens sy wil vra. En aangesien ons weet dat Hy ons gebede verhoor as ons iets só vra, weet ons
ook dat ons kry wat ons van Hom vra. '
~ 1 Johannes 5:14-15~
4) Wat leer jy uit hierdie twee skrifgedeeltes?
Filippense 4:6-7

1 Johannes 5:14-15
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OM HUIS TOE TE VAT
5) Is daar iets wat jy anders wil doen in jou gebedslewe?

VOORBEELDE:
Om vir spesifieke mense te bid.
Om oor sake te bid, waarvoor jy voorheen nie gebid het nie.
Om meer met God te praat deur die dag.
Om tyd te maak om te bid bv. in die oggend of voor jy gaan slaap.
Om jou gebede en antwoorde op jou gebede neer te skryf.

Die einde

