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INHOUDELIKE VERSLAG!!!
Om te bid is een van die mees ooglopende maniere om te 
groei op jou geestelike reis. “Lees jou Bybel, bid elke dag” het 
ons van jongs af geleer.!!
Tog is baie van ons gefrustreerd met ons gebedslewe, of vind 
ons dat ons gebede nie die gewenste uitwerking het nie — 
wat daardie uitwerking ook al mag wees. Ons hoop is 
partykeer dat gebed soos ’n magiese spreuk ons nader na 
God sal bring, ons drome sal laat waar word, of bonatuurlike 
krag in ons eie lewens of die van ander sal ontsluit.!!
Alhoewel al hierdie dinge altyd ’n moontlikheid bly, is dit dalk 
tyd dat ons opnuut dink oor die rol en funksie van opregte 
gebed in ons lewens.!!
Ons beginpunt is ’n omvattende navorsingsverslag wat deur 
middel van meningsopnames, dataverwerking en interpretasie 
vir ons ’n volledige prentjie skets van hoe gewone gelowiges 
in plaaslike gemeentes vandag oor gebed dink, en dit in hulle 
lewens ervaar. Vandaar is dit ons hoop dat jy met nuwe oë na 
jou eie gebede sal kyk, en ook die plek, tyd, inhoud en 
intensie van jou gebede sal bedink, en aanpas waar nodig.
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HOE BID ONS?!
!
Die maniere hoe ons bid, verklap dikwels die maniere hoe ons 
glo God na ons kan, of wil, luister!!
Die navorsing toon aan dat gelowiges gereeld bid. 64% van 
die respondente bid meerdere kere per dag, waar 31% 
daagliks bid en waar slegs 5% van die respondente meerdere 
kere per week bid. As daar gebid word, dan word daar 90% 
van die respondente se eie woorde gebruik in die gebede. 3% 
bid die Onse Vader en 2% bid gebede uit dagstuk boeke of ’n 
teksgedeelte uit die Bybel.!!
So moet daar ook gekyk word na hoe lank hierdie gebede is. 
Die meerderheid respondente — 48% — se gebede is tussen 
0-5 minute lank. 28% van die respondente se gebede is tussen 
5-10 minute lank, waar 13% se gebede tussen 10-15 minute 
lank is. Slegs 4% van die respondente bid 30 minute of langer.
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WAAR EN WANNEER !
BID ONS?!!
Jesus het op die vreemdste plekke en tye gebid.!!
Altans, dis vreemd vir ons moderne verstaan van hoe gebed 
veronderstel is om te werk. Eenkeer het Hy tot bo-op ’n berg 
geklim, en die hele nag daar in gebed deurgebring. ’n Ander 
keer lees ons dat hy so ’n desperate gebed gebid het, dat Sy 
sweet amper soos bloed druppels was, wat op die grond 
geval het.!!
As ons na Jesus se voorbeeld kyk, moet ons onsself afvra: 
hoe lyk ons eie gebedslewens? Het ons steeds dieselfde 
vrymoedigheid wat Hy gehad het, toe Hy spontaan in die 
markpleine en stadspoorte met God gesels het?!!
Die navorsing toon aan dat die meerderheid van die 
gelowiges by die huis bid (97%). 62% van die gebede geskied 
in die kar, 49% in die kerk, 47% by die werk waar slegs 22% 
van die respondente bid by ’n restaurant en slegs 15% in die 
winkels. Tog word daar 53% van die gebede deur die dag 
gebid, waar 27% in die oggend en 20% in die aand gebid 
word. 80% van hierdie gebede is stil en 87% respondente 
verkies om alleen te bid.
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VIR WAT BID ONS?!
!
Waaruit bestaan jou gebede gewoonlik?!!
Word daar gebid met ’n lysie van daaglikse benodigdhede? 
Voel jy ook die dringende behoefte om God gereeld te 
herinner aan al jou fisiese, finansiële en verhouding 
behoeftes? Dalk kring die invloed van jou gebede wyer na die 
dorp, die land of wêreldwye sake. Party van ons bid ook 
gereeld vir geestelike sake, soos vir die kerk, vir ons vriende 
wat nie vir Jesus ken nie, en selfs vir ons eie geestelike groei.!!
Die aard van ons verhouding met God word beïnvloed deur 
die inhoud van ons gebede! Dis die dinge wat ons gereeld met 
God oor praat, wat ons indrukke en besef van Hom bepaal.!!
Die navorsing toon aan dat 63% van die respondente bid vir 
hulle familie, 46% bid vir hulle vriende, 26% bid vir hulle 
kolegas en 24% vir medegelowiges. Die minste gebede is 
gerig na en vir vreemdelinge. So is 58% van die respondente 
se gebede ewe veel gerig op hulself as op ander waar 34% 
min bid vir hulself, maar baie vir ander. As daar gekyk word na 
watter gebeurtenisse in die respondente se lewe hulle die 
meeste laat bid, dan is 36% wanneer iemand naby jou ’n 
moeilike tyd beleef, 28% wanneer daar ’n persoonlike krisis 
beleef word en 21% wanneer daar ’n belangrike besluit 
gemaak moet word.
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WAT GEBEUR AS !
ONS BID?!!
Dit is belangrik om te weet wat ons verwag die uitkoms 
moet wees van ons gebede.!!
Ons navorsing dui aan dat daar die meeste met die 
volgende stellings geassosieer word: 60% vertrou die Here 
in hulle gebede vir die beste uitkoms. 46% sien hulle 
gebede as versterking van hulle eie verhouding met die 
Here. 30% het ’n geestelike behoefte om te sien dat hulle 
gebede waar word. 20% bid ter wille van ander se 
geestelike groei en waar die minste nie aldag weet hoekom 
hulle bid nie.!!
So kyk ons navorsing ook na hoe gereeld die respondente 
se gebede waar word. 74% van die respondente word 
dikwels waar, 14% word altyd waar en 11% se gebede 
word selde waar. Ook so pas 15% van die respondente 
altyd hulle gedrag of lewenstyl na aanleiding van hulle 
gebede aan. 68% pas dikwels hulle gedrag of lewenstyl 
aan en 16% van die respondente pas selde hulle gedrag of 
lewenstyl na aanleiding van hulle gebede aan.





!!BASIESE AFLEIDINGS!
!
Vanuit die data kan ons verskeie afleidings maak.!!
Hierdie afleidings sal ons help om moontlike toepassings 
voor te stel, wat op hul beurt gelowiges kan help om 
gebed op ’n sinvolle manier deel te maak van hul 
geloofsmondering.!!
Alhoewel daar baie dinge is om te noem oor die 
beskikbare data, het ons die volgende afleidings gekies 
as die mees toepaslikes, vir die doeleindes van hierdie 
verslag:!!
1. Ons bid elke dag!
2. Ons bid vir kort tydjies op ’n slag!
3. Ons bid by die huis!
4. Ons bid selde saam met ander mense!
5. Ons bid eerder vir ander as vir onsself!
6. Ons gee nie veel om wat gebeur as ons klaar gebid 

het nie!!
Kortom kan ons sê dat moderne gelowiges oor die 
algemeen elke dag, vir ’n paar minute, alleen by die huis 
bid, vir iemand of iets anders as hulleself, voordat hulle 
dan aangaan met die res van die dag.!!
As ons ’n metafoor kan kies, dan gebruik ons ons eie 
gebede soos wat ’n skerpskutter sy geweer sou gebruik. !

Ons skiet sporadiese en berekende gebede van ’n afstand 
af, wat veronderstel is om ’n gevolg teweeg te bring wat 
verwyderd is van onsself, en ons nie noodwendig beïnvloed 
nie.!!
Die teenoorgestelde hiervan sou wees, om gebed aan te 
wend soos wat ’n selfmoordbommer sy plofstel gebruik. In 
hierdie geval loop hy tot midde-in sy teiken, en as hy die 
knoppie druk dan word hy inherent deel van beide die 
oorsaak en gevolg van sy gebede.!!
Die groot verskil tussen hierdie twee voorbeelde, het te 
doen met die basiese betrokkenheid en toegewydheid van 
die persoon wat bid, by die onderwerp en subjek van sy 
gebed.!!
Die data wys vir ons dat daar groot leemtes in ons 
gebedslewens bestaan wat die volgende aanbetref:!!
• Gebede wat onsself as die onderwerp plaas!
• Gebede waarin ons eie transformasie as doel dien!
• Gebede wat in gemeenskap met ander gelowiges gebid 

word!
• Gebede wat opgevolg word met daadwerklike optrede!
• Gebede wat persoonlike ontwikkeling teweegbring!
• Gebede wat verhoudings en konneksies prioritiseer



!!!
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MOONTLIKE 
TOEPASSINGS!
!
Wat hierdie navorsing vir ons aandui is dat gelowiges 
gereeld en baie bid. Dis egter korter tipe ‘skietgebede’ 
in tye van nood of wanneer hulle geduld getoets word. 
Dit dui aan dat gebed ’n privaat en persoonlike ding is 
waar baie min mense saam met ander gelowiges bid.!!
Indien ons kyk waarvoor daar gebid word, dan sien ons 
egter dat hulle nie vir objekte soos geld en finansiële 
welstand bid nie, maar dat die gebede tog op hulself 
gerig is. As ons kyk waarvoor hulle bid, dan wys die 
navorsing: 90% bid vir familie; 67% bid vir geestelike 
groei; 66% bid vir vriende; 65% bid vir gesondheid; 
58% bid vir veiligheid en sekuriteit; 50% bid vir 
verhoudingsgeluk; 49% bid vir emosionele menswees; 
41% bid vir hulle werksitsuasie. Hierdie tipe gebede 
gaan oor ‘ek’ of ‘ons’.!!
Daar word makliker gebid vir jou familie of vriende naby 
jou as wat daar vir ’n vreemdeling gebid word. So kan 
daar ook gesien word dat gelowiges bid wanneer hulle 
’n moeilike besluit het om te neem (21%) of wanneer 
daar slegte tye beleef word (28%), of wanneer iemand 
naby jou deur ’n slegte tyd gaan (35%).

Gebed vind plaas in ons eie gemaksones en daar word 
nie in ’n dialoog gepraat met God wat dalk ons gedrag 
sal verander, of wat ons uit ons eie geestelike 
gemaksones sal neem nie. Gebed word nie as deel van 
ons alledaagse Christelike lewenstyl gesien nie. Gebed 
word gesien as ’n nood-sms of nood-kreet wat gestuur 
word indien daar iets opkom wat ons aandag verg. 
Gebed is reaksionêr.!!
So kan ons gebede gesien word as ’n “Please, God”. 
Dus, asseblief God! Help ons! Gee ons! Ons is die 
ontvanger wat deurgee wat ons graag wil hê. Moet 
gebed nie eerder ’n manier wees om in ons verhouding 
met God te groei deur dialoog nie? Moet ons nie God 
kan verheerlik deur ons lewe van gebed nie? Moet 
gebed nie in gemeenskap geskied sodat God met ons 
werk deur medegelowiges om so ons lewe en gedrag 
aan te pas nie? Moet ons gebed nie eerder wees: 
“Please God!” nie?
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SLOT!!
Tesame met die Skrif, noodverlening, en die gemeenskap van 
gelowiges, vorm gebed een van die kardinale boustene van ’n 
gesonde en groeiende lewe van geloof.!!
Net so opbouend as wat gebed kan wees, net so ontnugterend 
en afbrekend kan dit raak wanneer gebed buite konteks, of met 
die verkeerde bedoelings aangewend word. Dan kan gebed 
oornag ontaard in ’n wettiese verpligting, wat onregverdige 
uitkomste verwag, en ’n spoor van gelowiges agterlaat wat bloot 
siek en sat raak vir godsdiens, en die wat dit verkondig.!!
Natuurlik kan ons soos kinders kom, ons afhanklikheid van God 
verklaar, en Hom in desperate oomblikke vertrou vir 
bonatuurlike ingryping in ons lewens. Maar as dit ons uitsluitlike 
manier van gesprek met God geword het, dan verloor ons die 
ander ewe belangrike gebedskomponent uit die oog — waar 
ons deurgaans en saam ander met God kommunikeer, waar Hy 
ons harte in gesprek met Hom verander, en waar ons dan 
prakties Sy hande en voete in die wêreld word.!!
Partykeer verander ons gebede die wêreld net soos ons vra, 
maar meestal is ons gebede veronderstel om ons te verander, 
en op ons beurt bring ons God se verandering na die wêreld.!!
Dit is ons gebed dat jy beide van die bogenoemde daagliks sal 
beleef, en dat jou gebedslewe só van krag tot krag sal gaan, dat 
jy ’n lewende, lopende koninkrykskatalisator sal word, waar jy 
jou ook al bevind.



MEER OOR EKERK	

NAVORSING	

!
Ekerk Navorsing wil leiers en organisasies help om versigtig te 
luister, vinnig te leer en voluit te leef!	


Saamgestel deur Dries Cronje, Pierre Engelbrecht, Stephan 
Joubert & Mynhardt van Pletsen.	


Vir meer inligting oor Ekerk Navorsing, besoek gerus 
www.ekerk.org. Om hierdie inhoud in seminaar vorm te laat 
aanbied, kontak gerus vir pierre@ekerk.org.	


Dankie dat jy gelees het! !
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