
WEEK VAN GEBED 2019 ~ LUKAS SE ONS VADER – GEBED 

WOENSSDAGAAND ~ Lukas 11: 3 – Ons DANK Here! 
 

“Gee ons elke dag ons daaglikse 
brood” 

 

“Gee ons asseblief elke dag genoeg 
om van te leef.”

Gee ons elke dag ons daaglikse brood. 

Versorg ons met alles wat vir die liggaam nodig is, sodat ons daardeur erken dat U die 

enigste Bron is van alles wat goed is, en dat al ons sorge en arbeid en ook u gawes 

sonder u seën ons nie kan baat nie.  Gee daarom dat ons ons vertroue van alle 

skepsels aftrek, en op U alleen stel. 

Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie 

dinge wil en kan gee sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys 

sal word. 

Oorgeneem uit die Heidelbergse Kategismus  

Ons DANK die Here: 

• Vir Sy sorg en leiding elke dag! 

• Vir verhoudings 

• Vir die kerk en gemeenskap 

• Vir lewe 

• Vir Hom en Sy werk en 

teenwoordigheid in ons lewe 

Ons bid vir: 

• Afhanklikheid 

• Vertroue 

• Geloof 

• Moed 

• Hoop 

• Dieper verhouding met Hom 

• Dieper verhoudings met ander 

• ‘n Lewe van dankbaarheid – 

Die alternatief op die 

verbruikerskultuur waarin ons 

leef  

• Dat ons gemeente ‘n 

gemeenskap van 

dankbaarheid sal wees! 

 

Ons bid STEEDS vir: 

• Die knellende droogte in ons 

land 

• Vir die brande in ons land 

• Vir God se reg en geregtigheid 

in ons land  

• Vir die verkiesing 

• Vir leiding rondom rassisme, 

armoede&werkloosheid 

• Ons gemeente en gemeenskap 

se GEESTELIKE leiding en groei 



GEMEENTEGEBEDSLYS: 

• Willie Linde&Corne de Preez se 

Ma 

• Lozeth van Eeden 

• Clarice van Zyl se suster 

• Marina Rossouw 

• Leri Franken se Pa 

• Andre Loots 

• Hanco Zwiegelaar 

• MJ Odendaal 

• Oom Jannie Uys se familie, 

vriende 

• Elize Sands se ma Rina se familie 

en vriende 

• Ander siekes en swakkes in ons 

gemeente en gemeenskap 

• Bejaardes in ons gemeenskap 

Gemeentbedienings: 

• Getuienisaksie: 

Tronkbediening  

• Gevangenis dat hulle werklik 

die Here sal leerken 

• Bewaarders 

• Almal wat programme daar 

aanbied (daar is 4 van hulle, 

Oom Jurie insluitend) 

Gideons 

• Plaaslike Gideon leiers 

• Fondse 

• Die vervolgde kerk in die wêreld 

• Dat Bybels wat geplaas word 

(ook die wat vir die nuwe 

Graad 8s gegee word, gelees 

sal word en dat mense Jesus sal 

vind. 

Junior Kategese 

• Sondae se byeenkomste en 

kategese 

• Die Kategeseleiers – Corlia, 

Sanet, Choppie, Mia, Annelie 

en al die ander leiers wat help 

• Die kinders – vir oop harte en 

nuwe vuur en passie 

• Gr 4 – 7 kamp in Augustus 

• Nuwe kreatiewe geleenthede 

vir hulle om hulle geloof te laat 

groei en uit te leef. 

Barmhartigheid 

• Badisa en ACVV en hulle 

maatskaplike werkers 

• Robertson kinderhuis se kermis 

waarby ons elke jaar help 

• Huis Tomlinson se inwoners, 

personeel 

• Dokters, susters, sielkundiges en 

ander mediese personeel in ons 

gemeenskap 

Finansies 

• Leiding vir Jacco en sy span vir 

leiding en verantwoordelike 

Rentmeesterskap 

• Vleisfees 2019 in Julie 

 

GEBED ~ KOOS DU PLESSIS 
Laat my nooit die grond verlaat nie, 

laat my in U skadu bly, 
Gee dat elke aand se vreugde en vrees, 

eind'lik nietig word vir my. 

 
Elke dag is 'n gedagte, 

Elke kamer net vir U, 

elke aardse droom van rykdom en roem, 
net 'n skadu teen die muur. 

 

Elke afdraai paadjie ken ek, 
elke keer het ek gedwaal, 

elke keer het U my iewers kom haal, 
maak dit Heer U laaste maal. 

 
Wat ek is is net genade, 
wat ek het is net geleen, 

eint'lik smag ek na U waters van rus, 
lei my Heer vanaand daarheen



 


