
WEEK VAN GEBED 2019 ~ LUKAS SE ONS VADER – GEBED 

DINSDAGAAND ~ Lukas 11: 2 – Ons aanbid God vir WIE Hy is! 
 

“Vader, 
 laat U Naam geheilig word; 

laat U koninkryk kom.” 
 

“Father, 
Reveal Who You are. 
Set the world right.”

Vader, 
Ons aanbid U as Vader wat vir ons baie liefhet, sorg en lei.  Dankie dat U ons God is 
en ons U kinders kan wees 

Laat U Naam geheilig word. 
Gee allereers dat ons U reg ken en dat ons U heilig, roem en prys in al u werke waarin 
u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. 
Gee verder dat ons ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig dat u 
Naam nie om ons ontwil gelaster nie, maar geëer en geprys word. 

Laat U koninkryk kom. 
Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U 
onderwerp. Bewaar u kerk en laat dit groei. Vernietig die werke van die duiwel, elke 
mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord 
bedink word, totdat die volkomenheid van u ryk kom, waarin U alles in almal sal wees. 
 
Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee om aan u wil, wat alleen goed is, 
sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees, sodat elkeen sy amp en beroep net 
so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer soos die engele in die hemel. 
 

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 AANbid en EER vanaand die Here: 

• As Skepper, Onderhouer, 

Versorger, Voorsiener, 

Beskermer, Almagtige, Koning, 

Alomteenwoordige, Verlosser, 

Messias, Here, Vredevors, 

Raadsman, Leidsman, 

Stuurman, Vader 

• Loof en prys Sy Naam 

• MAAK ‘N PUNT OM VANAAND in 

jou gebed die Here se 

grootheid te besef en Hom as 

Enigste Here te bely.  

• Besef jou en ons almal se 

afhanklikheid van Hom  

• vra na Sy wil vir jou lewe, jou 

gesin, familie ons gemeente, 

gemeenskap en land. 

 

Ons bid vir Sy koninkryk – HIER&NOU: 

• Die knellende droogte in ons 

land 

• Vir die brande in ons land 

• Vir God se reg en geregtigheid 

in ons land – vir ingryping teen 

die misdaad, aanrandings, 

moored, verkragtings 

• Vir die verkiesing 

• Vir leiding rondom rassisme, 

armoede&werkloosheid 

• Ons gemeente en gemeenskap 

se GEESTELIKE leiding en groei 

• Vir gesinne, families, 

verhoudings – veral gebrokenes 

– vir God se heerlikheid, 

teenwoordigheid, vrede en 

liefde daar sal wees en vir 

versoening en heling 



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: 

o Japan: 

o Besoek van Missie Japan 

sekretaris, Gideon van 

der Watt (31 Jan-8 Febr), 

aan Japan: vir wysheid in 

gesprekke oor ons werk 

en toekoms hier, veral 

ook oor nuwe sendelinge 

Elmar en Nadine du 

Rand se koms (30 Maart) 

o Voorbereidings (fisies en 

geestelik-emosioneel) 

van Elmar en Nadine 

voor hulle koms. Hulle 

visum se finale 

goedkeuring is ook nog 

hangende. 

o Carina se tuisskool-

onderrig: vir haar vir krag, 

geduld en volharding, en 

vir die kinders se groei en 

verhoudings (by die kerk, 

in die buurt, via sport 

ens.) 

o Stéphan se klasgee by 

die kweekskool: vir 

konteks-relevante 

inhoud, geestelike 

verdieping saam met 

insig in mense-

verhoudinge, wysheid vir 

verskeie aanbiedings by 

kerke, ook deur 

preekbeurte in 

gemeentes landwyd. 

o Vir ’n nuwe visie en 

mense wat dit kan 

uitvoer: wat ons plaaslike 

gemeente (RCJ Kita 

Kobe) nodig het om die 

gemeenskap met die 

evangelie te bedien. 

o Vir die Here se genade 

en leiding in ’n konteks 

met 1% Christene, en ’n 

toenemend regs-gesinde 

regering. 

o Gys en Linda Olivier, met 

hulle twee kinders Linie 

en Johan, wat as 

sendeling-onderwysers 

dien by Seiwa 

Christenskool in Kochi 

(Shikoku eiland). 

o Vir finansies aka God se 

voorsiening op die regte 

plek en tyd. 

o Vir geleenthede om God 

se liefde en waarheid te 

wys en dat dit mure sal 

afbreek , dat Japanese 

hul nood en hul redding 

sal besef en aangryp. 

  



Mullersrus 

o Vir mense wat betrokke wil raak wat tyd in klas kan spandeer 

o Betrokkenheid van ouers by hul kinders en die skool 

o  ondersteuning vir opvoeder , leiding vir opvoeder om effektief met 

kinders te werk 

o vir die pos wat geadverteer word – dat die regte persoon aangestel 

sal word. 

Senior Kategese 

• Sondae se byeenkomste en kategese 

• Die Kategeseleiers – Alicia, Michelle en Estee 

• Die kinders – vir oop harte en nuwe vuur en passie 

• Staptoer in die Julie vakansie 

• Imagine-kamp 29 – 31 Maart 

• Nuwe kreatiewe geleenthede vir hulle om hulle geloof te laat groei en uit te 

leef. 

Eredienste en groepe 

• Dat ons eredienste heilige ontmoetings sal wees tussen ons en God – waar Hy 

teenwoordig sal wees en aanbid kan word! 

• Dat die Here die kerkraad, leraar, musiekleiers&kategese sal seën met 

wysheid en gehoorsaamheid om weekliks Sy leiding en stem te soek as ons 

beplan vir Sondag se diens, Sondagskool, reeks 

• Dat ons eredienste en Sondagskool ook tye sal wees waar ons vir ALMAL sal 

ruimte maak om God te ontmoet 

Kerkraad 

• Dank vir die Here se leiding in die verkiesing van ons kerkraad 

• Vir passie en gehoorsaamheid om hulle roeping as geestelike leiers getrou te 

doen 

• Vir dienende leierskap 

• Vir leiding, wysheid en gehoorsaamheid rondom die Here se droom en visie 

vir NG Buffeljagsrivier 

’n Gebed van William van Ockham 
Ons loof U, Here, Brood van die Lewe, wat ons voed. 

Ons loof U, Here, Lig van die Wêreld, wat ons donkerte verdryf. 
Ons loof U, Here, Deur van die Skape, wat ons toegang bied tot u Koninkryk. 

Ons loof U, Here, Goeie Herder, wat u lewe aflê vir u skape. 
Ons loof U, Here, Opstanding en Lewe, wat verseker dat die graf ons nie sal verswelg 

nie. 
Ons loof U, Here, Ware Wingerdstok, omdat ons u lote is en in U mag bly soos U in 

ons. 
Ons loof U, Here, Weg, Waarheid en Lewe, omdat ons deur U na die Vader mag 

kom. 
Ons loof U, Here, Blink Môrester, wat die ewige dag aankondig. 

Ons loof U, Here, Alfa en Omega, Begin en Einde, omdat U die laaste woord sal 
spreek. 
Amen. 


