SAAM-PRAAT-PAPIER 1 FEBR 2015

WAT BID ‘N MENS NOU EINTLIK VIR
MEKAAR IN DIE GEMEENTE ?

Efs 3:14-21
Daarom kniel ek in gebed voor die Vader (15) aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die
hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. (16) Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van
sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, (17) dat Christus deur die geloof in
julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. (18) Mag julle in staat
wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus
strek. (19) Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul
word met die volheid van God. (20) Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig
meer te doen as wat ons bid of dink, (21) aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons
verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.

ONS BID VIR ONS GEESTELIKE FAMILIEKRING (GEMEENTE) VIR:
1 Innerlike versterking deur die krag van die Heilige Gees (vs 16)
2 Inniger verhouding met Christus (vs 17)
3 Groeiende belewing van Christus-liefde ( vs 17b-19)
4 Vol en vervulde lewens soos God dit bedoel het (vs 19b)
Slot: Hoe is dit alles moontlik ? Sal dit ooit kan realiseer ? Wat is die geheim ? (vs 20,21)

SAAM-PRAAT:
1 Hoe klink ons gebede vir die Here se gemeente oor die algemeen?
2 Hoe dink jy sal ‘n gemeente lyk of wees as ons dit vir mekaar bid ?
3 Watter van die sake wat die Here hier aandui om voor te bid, druk Hy
nou die swaarste op jou hart ? (Waarom dink jy juis dit ?)

