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Ons bid vir mekaar. 

Mag God ons gebruik.

16 Mei 2021 

Die gebed help ons ook om te hoor wat Jesus hoop Sy dissipels 
doen wanneer Hy nie meer met hulle is nie. 

Noem enige iets uit die gedeelte wat jou geraak het.   
Of enige vrae wat jy nou het. 

Lees die gebed van Jesus rustig.  

Wat val jou op van wat Jesus se gebed? 

Wat leer jy oor Jesus? 

Hoe sou Jesus se dissipels voel nadat hulle hierdie gebed gehoor 
het? 

As julle groep na die erediens bymekaarkom waarin die teks hanteer is:Lees gerus die teks in 
meer as een vertaling. 

Belangrik: Hierdie gebed van Jesus word gebid na die laaste maaltyd 
wat Hy met Sy dissipels gedeel het voordat Hy gekruisig is. 

Hierdie gebed gee ons insig is Jesus se gedagtes en emosies voordat 
Hy gekruisig sou word. 

Ons kry ’n paar leidrade oor wat Jesus van Sy dissipels dink, hoe Hy oor 
hulle voel en wat Hy vir hulle wil hê. 

Probeer om nie teveel te fokus op vrae en antwoorde nie. 
Verbeel jou dat jy ’n gesprek tussen Jesus en God die Vader afluister. 
*Doen moeite om vir vandag Die Boodskap vertaling te gebruik.

Hoe ons nuut dink, doen en leef in die wêreld rondom ons.  
Verder en Voor: 

Vandag het ons geluister na ’n gebed van Jesus.  
Jesus bid dit ook vir ons. 

Hoe laat dit jou voel om te dink Jesus bid dit ook vir jou? 
Wat dink jy wil Jesus hê moet jy nou gaan doen?

Vandag luister ons na ’n gebed van Jesus. Hy bid vir Sy vriende. 
Ons hoor wat Hy vir God sê, maar ook hoe Hy oor Sy vriende voel. 
Wanneer laas het jy vir jou vriende gesê hoe jy oor hulle voel of wat hulle jou 
beteken?

Johannes 17:1-26 

Lees saam  

Johannes 17 
Noem enige iets uit die prediking wat jou geraak het of wat jy nie 
verstaan nie.  

Wat dink julle was die hoofgedagte?   
Kan julle dit in een sin opsom?  
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