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Riglyne 

In hierdie klein gids is daar 'n aantal afdelings waardeur jy daagliks kan bid. In 
elkeen van hulle is daar 'n groot rykdom van inligting. Laat die Heilige Gees toe 
om die dieptes van hierdie gedeeltes vir jou oop te sluit wanneer jy biddend deur 
hulle werk en die Heilige Gees vra om dit inhoud daarvan 'n werklikheid in jou 
lewe te maak.  

Die doel daarvan is nie om dit een keer te bid en dan is dit afgehandel nie. Soos 
wat 'n mens weer en weer deur hierdie Skrifgedeeltes bid, sal die Gees van God 
jou dieper en dieper in God se liefde, heiligheid, wil en genade intrek. Jy sal meer 
en meer die hart van God verstaan asook die omvang en die praktyk van die 
Christelike lewe. 

Probeer om deur 4-5 van hierdie Skrifgedeeltes per week te bid. Jy hoef dit nie 
in enige volgorde te doen nie. Soms kan dit gebeur dat jy byvoorbeeld 1 
Korintiërs 13 vir 'n week lank wil bid of die gebed van Jabes vir 'n maand. Die 
Onse Vader gebed kan jy maklik gebruik as gids vir jou gebedstye, maar 
tegerlykertyd ook ander gedeeltes. 

Jy sal dit tot groot seën vind indien jy week na week kan volhou. Wanneer ons 
die Skrif bid, gee dit ons "gebedstaal" en leer ons met verloop van tyd om ander 
Skrifgedeeltes ook te bid. 

Hierdie gebedsmateriaal is uiters geskik vir gemeente gebedstye. Die gemeente 
kan tydens 'n byeenkoms bv. in groepe deur een of twee van die Apostels se 
gebede bid, een van die liedere/gebede uit Openbaring en die 10 Gebooie. Die 
daaropvolgende week kan 'n ander kombinasie gebruik word. Hierdie kan 
gebruik word bo en behalwe die normale sake waarvoor die gemeente bid. 
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Die Onse Vader: Matteus 6:9-13 

 

v.9. Ons Vader wat in die hemel is; 

 

v.9. laat U Naam geheilig word; 

 

v.10. laat U koninkryk kom; 

 

v.10. laat U wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. 

 

v.11. Gee ons vandag ons daaglikse brood; 

 

v.12. en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons 
oortree; 

 

v.13. en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose. 

 

v.13. Aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.   

 

v.13. Amen. 
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Die 10 Gebooie: Eksodus 20:2-17 

v.3. Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 

v.4-6. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel 
daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag 
hulle nie vereer of dien nie, want Ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan 
My.  Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en 
vierde geslag van dié wat My haat, maar Ek betoon my liefde tot aan die 
duisendste geslag van dié wat My liefhet en my gebooie gehoorsaam. 

v.7. Jy mag die Naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal 
die een wat sy Naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. 

v.8-11. Sorg dat jy die sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen 
wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God. Dan mag 
jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir 
jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses 
dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles 
daarin. Op die sewende dag het Hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde 
rusdag geheilig. 

v.12. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die 
Here jou God vir jou gee. 

v.13. Jy mag nie moord pleeg nie.  

v.14. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. 

v.15. Jy mag nie steel nie.  

v.16. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. 

v.17. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, 
ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom 
behoort nie.  
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Die gebed van Jabes - 1 Kronieke 4:10 

 

Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: 

 

 

▪ Stort u seën oor my uit, 

 

 

▪ vergroot my grondgebied, 

 

 

▪ neem my onder u beskerming, 

 

 

▪ weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie. 

 

 

▪ God het laat gebeur wat hy gevra het. 
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Verootmoeding 
 
 

• Is daar enige onbelyde sonde in my lewe?  

 

• Is daar iemand wat ek nie vergewe het nie of nie wil vergewe nie? 

 

• Is daar enige vorm van gierigheid, woede, kwaadpraat (kritiek), jaloesie of 
selfbejammering in my hart?  

 

• Is daar eniege vorm van gierigheid, suinigheid, liefde vir geld, selfsugtige 
motiewe? 

 

• Is ek gewillig om die wil van God te doen ongeag die konsekwensies? 

 

• Is ek onmiddellik gehoorsaam aan die leiding van die Heilige Gees? 

 

• Bely ek Jesus onbeskaamd? 
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Toets jou hart 
 
 
Galasiërs 5:19-21: Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: 
onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, 
haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, 
uitspattigheid en al dergelike dinge. 
 
Romeine 1:29-31:  Hulle is een en al ongeregtigheid, slegtheid, hebsug en 
gemeenheid; hulle is vol jaloesie, moord, twis, bedrog en kwaadwilligheid. Hulle 
skinder en praat kwaad; hulle haat God, hulle is hooghartig, aanmatigend, 
verwaand; hulle is mense wat kwaad uitdink, ongehoorsaam aan hulle ouers; 
hulle is onverstandig, onbetroubaar, liefdeloos, hardvogtig. 
 
2 Timoteus 3:1-5 Dít moet jy weet: in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die 
mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend 
teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en 
ongodsdienstig; hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, 
bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie; hulle sal verraaiers wees, 
roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. 
Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die 
godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. 
 
Markus 7:20-23 Hy het verder gesê, “wat van binne af uit 'n mens kom, dít 
maak 'n mens onrein. Van binne af, uit die hart van die mens, kom die slegte 
gedagtes: onkuisheid, diefstal, moord, owerspel, hebsug, kwaadwilligheid, 
bedrog, losbandigheid, afguns, kwaadpratery, hoogmoed, ligsinnigheid. Al 
hierdie slegte dinge kom van binne af en dit maak 'n mens onrein.”  
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Die Bergrede: Die Geseëndes (Matteus 5:3-12) 
 

v.3. “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle 

behoort die koninkryk van die hemel.  

v.4. Geseënd is dié wat treur, want hulle sal vertroos word. 

v.5. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. 
 
v.6. Geseënd is dié wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig 
word. 
 
v.7. Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys 
word. 
 
v.8. Geseënd is dié wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 
 
v.9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. 
 
v.10. Geseënd is dié wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan 
hulle behoort die koninkryk van die hemel. 
 
v.11. “Geseënd is julle wanneer die mense julle ter wille van My beledig en 
vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê.  
 
v.12. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers 
die profete voor julle net so vervolg. 
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Die Liefde: 1 Korintiërs 13 
 

v.1. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is: Al praat ek die tale van mense en 
engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende 
simbaal geword. 

v.2. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al 
die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde 
nie, dan is ek niks. 

v.3. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my 
daarop te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. 

v.4. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; 

v.4. dit is nie afgunstig nie; 

v.4. is nie grootpraterig nie;  

v.4. is nie verwaand nie. 

v.5. Dit handel nie onwelvoeglik nie; 

v.5. soek nie sy eie belang nie; 

v.5. is nie liggeraak nie; 

v.5. hou nie boek van die kwaad nie. 

v.6. Dit verbly hom nie oor onreg nie; 

v.6. maar verheug hom oor die waarheid. (v.6) 

v.7. Dit bedek alles; 

v.7. glo alles;  

v.7. hoop alles; 

v.7. verdra alles. 

v.8. Die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe van profesie sal verdwyn, die 
gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, en dié van kennis sal 
uitgedien raak. 
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v.9-10. Want ons ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar gedeeltelik, maar 
wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. 

v.11. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, 
geredeneer soos 'n kind. Maar noudat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 
'n kind.  

v.12. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar 
eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar 
eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. 

v.13. En nou: geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan is 
die liefde! 
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Hoe lyk 'n Christen se lewe in praktyk 

Romeine 12:9-21 

v.9. Die liefde moet opreg (ongeveins) wees. 

v.9. Verafsku wat sleg is en hou vas aan wat goed is. 

v.10. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. 

v.10. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. 

v.11. Moenie in julle toewyding verslap nie. 

v.11. Bly altyd geesdriftig (wees vurig van gees), dien die Here. 

v.12. Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. 

v.13. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. 

v.14. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. 

v.15. Wees bly saam met dié wat bly is en treur saam met dié wat treur. 

v.16. Wees eensgesind onder mekaar. 

v.16. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. 

v.16. Moenie eiewys wees nie. 

v.17. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. 

v.17. Wees goedgesind teenoor alle mense. 

v.18. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. 

v.19. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel 
van God. Daar staan immers geskrywe: 'Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” 
sê die Here. 

v.20. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets 
om te drink; want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet 
jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.  
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Bid vir die samelewing waarin jy leef 
 

 Aanbidding. Gebruik veral die Name van God. Ingevoeg op die laaste 

bladsye. 

 Bid vir persoonlike herlewing. Neem tyd en vra die Heilige Gees om vir 

jou enige sonde in jou lewe uit te wys. 

 Bid oor jou verhouding met God en sy plan vir jou lewe. (Filippense 

3:10). 

 Bid vir die vervulling en salwing met die Heilige Gees. (Luk 11:13; Ef 

5:18; Jes 11:2; Gal 5:22-23; Ef 4:30; 1 Tess 5:19; Heb 2:4; 2 Kor 3:17-18). 

 Persoonlike behoeftes. Bid vir 4-5 persoonlike behoeftes. 

 Bid vir die redding van ongeredde familie, vriende of ander individue. 

Neem 5-10 persone wat die Heilige Gees vir jou wys en bid op 'n gereelde basis 

vir hulle. 

 Bid vir jou gemeente. Bid oor 4-5 spesifieke dinge vir jou eie gemeente. 

 Lees twee Psalms en vra die Heilige Gees om met jou te praat. Soms sal 

die Gees met jou praat oor jouself, soms sal dit iets wees wat jy vir 'n ander 

persoon moet bid. 

 Bid oor 5 dinge vir jou gesin. 

 Bid vir deurbrake op nasionale vlak: bv. MIV/Vigs pandemie; 

 Pornografie, onsedelikheid, perversiteit, prostitusie, ontering van die 

huwelik as ewige verbond tussen een man en een vrou. 

 Maatskaplike nood, onreg en die armes. 

 Korrupsie op alle vlakke (ook in die kerk). 

 Mishandeling en uitbuiting van vroue en kinders, huishoudelike geweld, 

verkragting. 

 Mensehandel en orgaanhandel. 

 Rassisme. 

 Dwelmhandel en dwelmverslawing. 

 Bid vir die nasies. Identifiseer 3-4 lande en bid vir hulle. 

 Bid vir die geestelike bedieninge waarby jy betrokke is. 

 Bid vir jou werkplek. 

 Bid vir die bevryding van mense uit die okkulte, afgodery en towery. 

 Bid vir geestelike leiers in die kerk. Identifiseer 3-4 leiers en bid gereeld 

vir hulle. 

 Bid vir mense wat sukkel met bitterheid en om te vergewe. 
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 Bid vir die regering. Lees die Bybel en vra die Heilige Gees om vir jou te 

wys wat om te bid. Lees die koerante om inligting te verkry, maar vra die 

Heilige Gees wat jy moet bid. 

 Bid dat Moslems die liefde van Jesus vir hulle sal sien, dat Hy met sy 

bloed die volle prys vir hulle sonde betaal het en dat Hy vir hulle die ewige lewe 

wil gee. 

 Bid vir siekes. Neem die name van 3-4 siekes en bid gereeld vir hulle. 

Maak tyd om by die Heilige Gees te hoor wat jy vir elkeen moet bid. 

 Bid vir geestelike deurbrake in die mediabedryf (internet, gedrukte 

media, sosiale media, TV, radio). 

 Bid vir die jeug. Bid vir die redding van jongmense en dat hulle getuienis 

en invloed in die samelewing soos sout en lig sal wees. 

 Bid vir mans om hulle rol as vaders in te neem en vir die herstel van 

verhoudings tussen vaders en hulle kinders. 

 Ekonomie: Ekonomiese groei, vir wetgewing wat groei moontlik sal 

maak en buitelandse investering, dat die regering gesonde ekonomiese 

beginsels in plek sal stel om groei te bevorder.  

 Opvoeding: Ons land se opvoeding is op 'n laagtepunt. Meer en beter 

toegeruste onderwysers is nodig. Van alle sektore in die land, word die hoogste 

persentasie van korrupsie in skole gevind - 16%. Bid vir die vestiging van 

Christelike waardestelsels in skole en dat onderwysers en kinders hulle 

Christelike waardes sal uitleef. 

 Landbou en natuurlike bronne: Daar is groot druk op die landbou in 

terme van herverdeling van grond, die produseer van genoeg voedsel vir die 

land, plaasmoorde en boere wat plase het maar nie ekonomies-vatbaar kan 

boer nie a.g.v. onkunde. Suid-Afrika se klimaat het tot gevolg dat daar nie 

genoeg beskikbare water vir die land is nie. Elke jaar is daar toenemende druk 

op ons waterbronne. 

 Regstelsel en regbank: Daar is 'n aanslag op die regstelsel in ons land. 

Hoewel daar tans steeds goeie hofuitsprake uit en die grondwet gehandhaaf 

word, is daar toenemende druk om verandering aan te bring sodat daar vir 

politieke partye en groeperinge politiese, sosiale en fininsiele voordeel sal 

wees. In baie gevalle word hofuitsprake net geïgnoreer en dit het 'n baie 

negatiewe effek op die land. 
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Gebede van die Apostels 
 
Daar is 'n hele aantal gebed van die apostels wat vir gebed gebruik kan word: 
Handelinge 4:23-31; Romeine 1:8-11; Romeine 10:1-4; Romeine 11:33-36; 
Romeine 15:5-7; Romeine 15:13; Romeine 15:30-31; 33; Romeine 16:20; 
Romeine 16:25-27; 1 Korintiërs 1:4-8; 2 Korintiërs 1:2-5; 2 Korintiërs 13:9; 
Galasiërs 4:19; Efesiërs 1:3; Efesiërs 1:16-23; Efesiërs 3:14-21; Efesiërs 6:18-20; 
Filippense 1:4-6; Filippense 1:9-11; Filippense 4:5-7; Filippense 4:19-20, 23; 
Kolossense 1:9-12; Kolossense 4:2-4; Kolossense 4:12; 1 Tessalonisense 1:2-3; 1 
Tessalonisense 3:12-13; 1 Tessalonisense 5:23-24; 2 Tessalonisense 1:11-12; 2 
Tessalonisense 2:16-17; 2 Tessalonisense 3:1-5; 1 Timoteus 1:17; 1 Timoteus 
6:15-16; 2 Timoteus 2:24-26; Filemon 1:6; Hebreërs 1:10-12; Hebreërs 13:20-21; 
Jakobus 1:5-8; 2 Petrus 1:2-3; 3 Johannes 1:2; Judas 1:24-25. 

Die volgende is 'n lys van die gebede van die apostels in die Nuwe Testament 
(Openbaring uitgesluit). Hierdie gebede gee vir ons 'n idee waaroor en 
waarvoor die apostels gebid het. Wanneer ons hierdie Skrifgedeeltes as basis 
vir ons gebede begin gebruik, leer ons om soos die apostels te bid. Wanneer 
daar in groepe gebid word, kan almal dieselfde gedeelte in die verskillende 
groepe bid, of elke groep kan 'n ander gedeelte neem. 

Handelinge 4:23-31 - Nadat Petrus en Johannes losgelaat is, het hulle na hulle 
medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die 
familiehoofde alles vir hulle gesê het. Toe hulle dit hoor, het hulle almal saam 
tot God gebid en gesê: “Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en 
alles wat daar is, gemaak het. En U het deur die Heilige Gees by monde van ons 
voorvader Dawid, u dienaar, gesê: Waarom het heidennasies te kere gegaan, 
en het volke sinlose planne beraam? Die konings van die aarde het in opstand 
gekom, en die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy Gesalfde. Dit 
is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met 
heidennasies en die volk Israel saamgespan teen u heilige Dienaar, Jesus, wat 
deur U gesalf is, en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit het. 
“En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle 
vrymoedigheid u woord sal verkondig. Laat u hand genesing bring, en laat daar 
tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.” 
Nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle bymekaar was, geskud. Hulle is 
almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van 
God verkondig.  

Romeine 1:8-11 - Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, 
want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart 
en siel dien deur die evangelie van sy Seun te verkondig, is my getuie dat ek 
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gedurig in my gebede aan julle dink. Elke keer as ek bid, vra ek God of Hy dit nie 
uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna 
uit om julle te besoek, want ek wil ’n geestelike gawe aan julle oordra om julle 
te versterk.         

Romeine 10:1-4 - Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat 
hulle gered word, want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar 
sonder die regte insig. Hulle het hulle nie gesteur aan die manier waarop God 
mense vryspreek nie. Hulle wil niks van God se manier van vryspraak weet nie; 
hulle probeer dit op hulle eie manier kry. Christus is tog die einde van die wet, 
sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word.  

Romeine 11:33-36 - O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe 
ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! “Wie ken die bedoeling 
van die Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom ’n guns, sodat Hy verplig is 
om iets terug te doen?” Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom 
behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen.  

Romeine 15:5-7 - En mag God, die bron van alle standvastigheid en 
bemoediging, gee dat julle eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus 
Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan 
God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Aanvaar mekaar dan, soos Christus 
julle ook aanvaar het, tot eer van God. 

Romeine 15:13 - Mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof met alle 
vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag 
van die Heilige Gees!  

Romeine 15:30-31; 33 - Ek versoek julle dan dringend, broers, in die Naam van 
ons Here Jesus Christus en op grond van die liefde wat van die Heilige Gees kom: 
Stry saam met my deur vir my te bid dat God my veilig mag hou tussen al die 
ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir 
die gelowiges daar... God wat vrede gee, sal by julle almal wees! Amen.  

Romeine 16:20 - God wat vrede gee, sal die Satan spoedig onder julle voete 
verpletter. Die genade van ons Here Jesus is by julle!           

Romeine 16:25-27 - God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die 
evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig, en ooreenkomstig die openbaring 
van die geheimenis. Eeue lank het dit geheim gebly, maar nou is dit geopenbaar. 
Aan die hand van die geskrifte van die profete en in opdrag van die ewige God is 
dit aan alle nasies bekend gemaak sodat hulle in God kan glo en aan Hom 
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gehoorsaam kan wees. Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die 
heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen.  

1 Korintiërs 1:4-8 - Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in 
Christus Jesus aan julle geskenk het, want in Hom het God julle in alles ryklik 
geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is 
onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan ’n enkele genadegawe ontbreek 
nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus 
Christus. Dit is Hy wat julle ook enduit sal laat vas staan, sodat daar geen aanklag 
teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus Christus kom nie.  

2 Korintiërs 1:2-5 - Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here 
Jesus Christus! Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof 
toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid 
moed gee. In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons weer ander 
bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met 
dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons 
’n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons ’n oorvloed van 
bemoediging deur Christus. 

2 Korintiërs 13:9 - Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. 

Galasiërs 4:19 - My kinders, ek verkeer van voor af weer in geboortepyne oor 
julle totdat Christus in julle gestalte kry.  

Efesiërs 1:3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! 
Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die 
hemel is.  

Efesiërs 1:16-23 - Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God 
van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy 
Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik 
kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter 
hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy 
vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen 
in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen 
het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand 
laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar 
ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die 
bedeling wat kom. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef 
en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van 
Hom wat alles in almal vervul.  
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Efesiërs 3:14-21 - Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele 
gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. 
Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag 
sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal 
woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 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. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand 
te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan 
Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as 
wat ons bid of dink, 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.  

Efesiërs 6:18-20 - Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur 
die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my dat 
wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die 
evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Ter wille van hierdie evangelie 
is ek ’n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig soos dit 
my opgelê is.  

Filippense 1:4-6 - In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat 
julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van 
die evangelie. Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle 
begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus 
Jesus kom.  

Filippense 1:9-11 - Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip 
en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik 
aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder 
blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding 
met God wees, tot sy lof en eer.  

Filippense 4:5-7 - Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak 
in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God 
bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte 
en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.  

Filippense 4:19-20, 23 - En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien 
volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader 
behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. Die genade van die Here 
Jesus Christus sal by julle wees.  
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Kolossense 1:9-12 - Daarom, van die dag af dat ons dit van julle gehoor het, hou 
ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat Hy deur al die wysheid en 
insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die 
Here sal lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie 
werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag 
julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap 
moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die 
erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. 

Kolossense 4:2-4 - Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar 
en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons ’n deur vir die woord 
oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier 
gevange sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is.  

Kolossense 4:12 - Epafras... hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd 
ernstig vir julle dat julle staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome 
gehoorsaam aan die wil van God.  

1 Tessalonisense 1:2-3 - Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons 
gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader in 
herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die 
volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus.  

1 Tessalonisense 3:12-13 - En mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle 
mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal Hy julle 
innerlik sterk maak dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan 
wanneer ons Here Jesus kom saam met al sy heilige engele. Amen. 

1 Tessalonisense 5:23-24 - Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom 
toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle 
onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!  

2 Tessalonisense 1:11-12 - Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe 
Hy julle geroep het, en mag Hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk 
van die geloof volkome maak. So sal die Naam van ons Here Jesus deur julle 
verheerlik word, en julle deur Hom, in ooreenstemming met die genade van ons 
God en van die Here Jesus Christus. 

2 Tessalonisense 2:16-17 - En mag julle in al die goeie wat julle in woord en daad 
doen, bemoedig en gesterk word deur ons Here Jesus Christus en God ons Vader. 
Hy het aan ons sy liefde bewys en aan ons deur sy genade ’n blywende troos en 
goeie hoop gegee. 



19 | P a g e  
 

 2 Tessalonisense 3:1-5 - Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die 
Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word soos by julle. Bid ook 
dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges 
nie. Die Here is getrou; Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Deur 
die Here het ons vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle 
voorhou. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding 
van Christus!  

1 Timoteus 1:17 - Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, 
enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.  

1 Timoteus 6:15-16 - Sy verskyning sal op die bestemde tyd plaasvind. Daarvoor 
sorg God, die goeie en enigste Heerser, die Koning van die konings en die Here 
van die heersers. Hy alleen besit onsterflikheid; Hy woon in ontoeganklike lig. 
Geen mens het Hom gesien of kan Hom sien nie. Aan Hom kom toe eer en ewige 
mag! Amen.  

2 Timoteus 2:24-26 - ’n Dienaar van die Here moenie rusie maak nie. Inteendeel, 
hy moet vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om ander te leer en iemand 
wat onreg kan dra. Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan 
wees dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. Dan sal 
hulle weer tot nugtere insig kom en vry raak uit die vangstrik van die duiwel, 
waarmee hy hulle gevange gehou het om sy wil te gehoorsaam. 

Filemon 1:6 - My bede is dat die gemeenskap wat jy deur die geloof met ons het, 
jou ’n dieper insig sal gee in al die goeie dinge wat ons vir Christus kan doen.  

Hebreërs 1:10-12 - En verder: “U, Here, het in die begin die aarde gevestig, en 
ook die hemel is die werk van u hande. Dié dinge sal vergaan, maar U bly bestaan; 
soos ’n kledingstuk sal alles verslyt; soos klere sal U dit oprol; ja, soos ’n 
kledingstuk sal dit vervang word. Maar U, U bly dieselfde, en u jare het geen 
einde nie.”  

Hebreërs 13:20-21 - God wat vrede gee, het ons Here Jesus wat deur die bloed 
van die ewige verbond die groot Herder van sy kudde is, uit die dood 
teruggebring. Mag dié God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil 
kan doen. Mag Hy deur Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom 
aanneemlik is. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.  

Jakobus 1:5-8 - As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en 
Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder 
verwyt. Maar ’n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie, want iemand wat 
twyfel, is soos ’n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en 
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weer gedryf word. So ’n mens wat altyd aan die twyfel is en onbestendig is in al 
sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie.  

2 Petrus 1:2-3 - Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle 
kennis van God en van Jesus ons Here! Sy Goddelike krag het ons alles geskenk 
wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat 
ons geroep het deur sy heerlikheid en mag.  

3 Johannes 1:2 - Liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte 
so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. 

Judas 1:24-25 - Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle 
onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, aan die enigste God, 
ons Verlosser deur Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en 
die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle 
ewigheid! Amen. 
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Briewe in Openbaring 2-3 
 

Die 7 Briewe aan die 7 Gemeentes in Openbaring 2-3 is baie geskik vir gebed vir 
gemeentes 
 

Efese 

v.1 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Efese: So sê Hy wat die sewe sterre 
in sy regterhand vashou en wat tussen die sewe goue lampe rondgaan: 

v.2 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle 
volharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na 
die mense wat voorgee dat hulle apostels is, en dit nie is nie, en gevind dat hulle 
leuenaars is.  

v.3 Verder volhard julle ook; julle het baie vir my Naam verduur, en julle het nie 
moeg geword nie. 

v.4 Maar Ek het dít teen julle: julle het My nie meer so lief soos in die begin nie. 

v.5 Dink daaraan hoe ver julle al agteruitgegaan het. Bekeer julle en doen weer 
wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle julle nie bekeer nie, kom Ek na 
julle toe en sal Ek julle lamp van sy plek af wegvat!  

v.6 Maar dít het julle darem in julle guns: julle verafsku wat die Nikolaïete doen, 
net soos Ek dit ook verafsku. 

v.7 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. 

Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek te ete gee van die boom van die 
lewe, wat in die paradys van God is. 

 

Smirna 

v.8 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Smirna: So sê die Eerste en die 
Laaste, wat dood was en weer lewend geword het: 

v.9 Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk. Ek weet ook van 
die kwaadstokery van die mense wat daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, 
en dit nie is nie, maar tot die sinagoge van die Satan behoort. 
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v.10 Moenie bang wees vir wat julle alles gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan party 
van julle in die tronk laat gooi, sodat julle in beproewing sal kom, en julle sal tien 
dae lank baie swaar kry. Bly getrou tot die dood toe, en Ek sal julle die lewe as 
kroon gee. 

v.11 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Dié 
wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. 

 

Pergamum 

v.12 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Pergamum: So sê Hy wat die 
skerp swaard met die twee snykante het: 

v.13 Ek ken die plek waar julle bly, daar waar die troon van die Satan is. Tog bly 
julle aan my Naam getrou en julle het nie julle geloof in My afgesweer nie, selfs 
nie in die tyd toe Antipas, my getroue getuie, doodgemaak is daar by julle waar 
die Satan bly nie. 

v.14 Maar Ek het 'n paar dinge teen julle. Julle het mense daar wat die leer van 
Bileam aanhang. Hy het vir Balak geleer om die volk Israel van My afvallig te 
maak, sodat hulle afgodsoffervleis geëet en onsedelikheid bedrywe het.  

v.15 So is daar onder julle dan ook mense wat die leer van die Nikolaïete aanhang 
en dieselfde sondes doen. 

v.16 Bekeer julle nou, anders kom Ek gou na julle toe en sal Ek daardie mense 
bestry met die swaard van my mond. 

v.17 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. 
Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek van die verborge manna gee, en 
daarby sal Ek vir hom 'n wit steentjie gee met 'n nuwe naam daarop gegraveer, 
wat niemand anders ken nie, net hy wat dit kry. 
 

Tiatira 

v.18 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Tiatira: So sê die Seun van God, 
wie se oë soos vuur vlam en wie se voete soos geelkoper is: 

v.19 Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle liefde, geloof, diensvaardigheid en 
volharding en Ek weet dat julle nou ook meer doen as tevore. 
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v.20 Maar Ek het dít teen julle dat julle die vrou Isebel laat begaan. Sy doen haar 
as profetes voor en leer en verlei my dienaars om onsedelikheid te bedrywe en 
afgodsoffervleis te eet.  

v.21 Ek het haar kans gegee om haar te bekeer, maar sy wil haar nie van haar 
onsedelikheid bekeer nie.  

v.22 Kyk, Ek gee haar aan 'n siekbed oor, en die mense wat met haar owerspel 
gepleeg het, aan swaar lyding – as hulle hulle nie van haar praktyke bekeer nie.  

v.23 Haar volgelinge sal Ek deur 'n pessiekte om die lewe bring. Dan sal al die 
gemeentes weet dat dit Ek is, die Een wat die gedagtes en begeertes van die 
mens deurgrond. Ek sal elkeen van julle straf volgens julle doen en late. 

v.24 Maar vir julle ander in Tiatira, wat nie hierdie leer aanhang en nie die “diep 
geheimenisse van die Satan”, soos hulle dit noem, leer ken het nie, sê Ek: Ek lê 
op julle geen ander verpligting nie;  

v.25 hou net vas wat julle het, totdat Ek kom. 

v.26 Aan elkeen wat die oorwinning behaal en tot die einde toe volhou om te 
doen wat Ek wil hê, sal Ek mag en gesag oor die nasies gee.  

v.27 Hy sal hulle met 'n ystersepter regeer, hulle soos kleipotte stukkend slaan.  

v.28 Dieselfde mag en gesag het Ek ook van my Vader gekry. Daarby sal Ek vir 
elkeen wat die oorwinning behaal, die môrester gee. 

v.29 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. 
 

Sardis 

v.1 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Sardis: So sê Hy wat die sewe 
Geeste van God en die sewe sterre het: Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat 
julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. 

v.2 Word wakker en versterk wat nog by julle oorgebly het, wat op die punt staan 
om dood te loop. Wat julle doen, vind Ek nie goed genoeg voor die oë van my 
God nie. 

v.3 Dink daaraan hoe julle die evangelie ontvang en daarna geluister het. Hou 
daarmee vol en bekeer julle. As julle nie wakker word nie, sal Ek onverwags kom 
soos 'n dief, en julle sal nie weet wanneer Ek op julle sal afkom nie.  
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v.4 Maar julle het darem 'n paar mense daar in Sardis wat nie hulle klere 
besoedel het nie, en hulle sal altyd in wit klere by My wees omdat hulle dit 
waardig is. 

v.5 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal sulke wit klere dra. Ek sal nooit sy naam 
uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele 
verklaar dat hy aan My behoort. 

v.6 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. 
 

Filadelfia 

v.7 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Filadelfia: So sê die Heilige, die 
Ware God, Hy wat die sleutel van Dawid het, wat die deur oopsluit en niemand 
sal dit weer toesluit nie, en dit toesluit en niemand sluit dit weer oop nie: 

v.8 Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het 'n deur voor julle oopgesluit en 
niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle 
aan my boodskap vasgehou en My nie verloën nie. 

v.9 Kyk, Ek beskik dat van die lede van die sinagoge van die Satan, die mense wat 
daarop aanspraak maak dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg – kyk, Ek sal 
maak dat hulle kom en voor julle kniel en erken dat Ek julle liefhet.  

v.10 Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal 
Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom 
om die bewoners van die aarde op die proef te stel.  

v.11 Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. 

v.12 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God 
maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe 
en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af 
uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe. 

v.13 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. 
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Laodisea 

v.14 Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodisea: So sê die Amen, die 
geloofwaardige en ware getuie, Hy deur wie God alles geskep het: 

v.15 Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie 
warm nie. As julle tog maar koud of warm was!  

v.16 Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle 
uit my mond uitspoeg. 

v.17 Julle sê: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie,” en julle weet 
nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.  

v.18 Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, 
sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle 
skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te 
smeer, sodat julle kan sien. 

v.19 Ek bestraf en tug elkeen wat Ek liefhet. Laat dit dan vir julle erns wees en 
bekeer julle.  

v.20 Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur 
oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam 
met My. 

v.21 Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek saam met My op my troon laat sit, 
net soos Ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon 
gaan sit het. 

v.22 Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. 
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Spreuke 22 
 

(Dit is baie sinvol om al 31 hoofstukke van Spreuke een vir een deur te bid.) 
 
v.1. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom, die goeie gesindheid van ander 
meer as silwer en goud. 
 
v.2. Voor die Here is ryk en arm gelyk; Hy het hulle almal gemaak. 
 
v.3. 'n Verstandige mens sien onheil kom en vermy dit; onervare mense loop oop 
oë daarin en boet daarvoor. 
 
v.4. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. 
 
v.5. Daar is dorings en strikke op die pad van oneerlikheid; wie sy lewe wil behou, 
bly daar weg. 
 
v.6. Gee leiding aan 'n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud 
is nie daarvan afwyk nie. 
 
v.7. Die ryke heers oor die arme; die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. 
 
v.8. 'n Koning wat onreg saai, sal teenspoed oes; daar sal 'n end kom aan sy 
hardvogtige heerskappy. 
 
v.9. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arm mense. 
 
v.10. As jy 'n ligsinnige mens wegjaag, hou die rusies op en kom die getwis en 
beledigings tot 'n end. 
 
v.11. Wie daarop prys stel om opreg te wees en vriendelik te praat, het selfs die 
koning tot vriend. 
 
v.12. Die Here sorg dat die regte insig behoue bly; Hy sorg dat die woorde van 'n 
onbetroubare mens geen uitwerking het nie. 
 
v.13. Die lui mens sê: “Daar is 'n leeu daarbuite! Ek kan doodgemaak word as ek 
dit buite waag!” 
 
v.14. Die uitnodiging uit die mond van 'n slegte vrou is 'n diep afgrond; jy val 
daarin as die Here jou vervloek het. 
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v.15. Onverstandigheid is eie aan 'n jongmens, maar 'n pak slae haal dit uit hom 
uit. 
 
v.16. Wie arm mense uitbuit, verryk homself; wie aan ryk mense geskenke gee, 
word self arm. 
 
v.17-18. Luister goed, luister wat die wyse mense sê; probeer verstaan wat ek 
jou wil leer uit wat ek weet, want dit is lekker as jy dit ingeneem het en enige tyd 
kan weergee. 
 
v.19-21. Ek onderrig juis vir jóú vandag sodat jy op die Here kan vertrou. Ek skryf 
vir jou belangrike voorskrifte neer om jou leiding te gee en die nodige kennis, 
sodat jy die waarheid sal herken, die woorde waarop jy kan vertrou, en 'n 
betroubare verslag kan gee as iemand jou stuur. 
 
v.22-23. Moenie 'n arm mens te kort doen omdat hy arm is nie; 
moenie die hulpelose vertrap in die regspraak nie. Die Here sal hulle saak 
behartig en dié wat vir hulle beroof, van die lewe beroof. 
 
v.24-25. Moenie maats maak met 'n opvlieënde mens nie, moenie saamgaan 
met een wat kort van draad is nie: dalk leer jy sy maniere aan en beland jy in 
lewensgevaar. 
 
v.26-27. Moenie een van dié wees wat borg staan nie, moenie instaan vir ander 
se skulde nie: waarom moet hulle selfs jou bed onder jou uit vat as jy nie kan 
betaal nie? 
 
v.28. Moenie grense verlê wat lankal daar is nie, wat jou voorouers al vasgestel 
het nie. 
 
v.29. Jy sien self: iemand wat vaardig is in sy werk, kom in die diens van konings, 
nie in die diens van mense sonder aansien nie. 
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Psalm 91 
 
 
v.1. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige 
geniet, 
 
v.2. Hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek 
vertrou.” 
 
v.3. Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike 
siekte. 
 
v.4. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou 
beskerm jou aan alle kante. 
 
v.5-6. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir 
pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai 
nie. 
 
v.7. Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie. 
 
v.8. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. 
 
v.9-10. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou 
beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. 
 
v.11-12. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op 
hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. 
 
 
 
v.13. Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap. 
 
v.14. “Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,” sê die Here, “omdat hy My ken, sal 
Ek hom beskerm. 
 
v.15. Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; 
in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 
 
v.16. 'n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.” 
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Psalm 119 
 

Hier word slegs 'n aantal verse uit Psalm 119 aangehaal. Die hele Psalm kan 
egter stuk vir stuk deurgebid word. 

 
v.1. Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, dié wat wandel volgens die 
woord van die Here. 
 
v.2-3. Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge gehoorsaam, dié wat met hulle 
hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. 
 
v.4. U het u bevele gegee dat dit ten volle uitgevoer moet word. 
 
v.5. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan 
hou! 
 
v.6. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad-op wees nie. 
 
v.7. U bepalings is regverdig; as ek hulle ter harte neem, sal ek U loof met 'n 
opregte hart. 
 
v.8. Ek sal my aan u voorskrifte hou: moet my tog nooit verlaat nie. 
 
v.9. Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord! 
 
v.10. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u 
gebooie nie. 
 
v.11. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U. 
 
v.12. Aan U kom die lof toe, Here, leer my u voorskrifte.  
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Liedere en gebede in Openbaring 
 
Daar is verskeie liedere in Openbaring wat veral vir lofprysing en aanbidding 
geskik is: Openbaring 4:8-11; Openbaring 5:8-14; Openbaring 7:9-13; 
Openbaring 11:15-17; Openbaring 12:10-12; Openbaring 15:1-4; Openbaring 
16:5-7; Openbaring 19:5-8; Openbaring 22:16-17; 20. 

Aanbiddingsliedere in Openbaring 

Openbaring 4:8-11 - Elkeen van die vier lewende wesens het ses vlerke gehad, 
wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Hulle het dag en nag sonder 
om te rus, gesê: “Heilig, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige, Hy wat was 
en wat is en wat kom.” 

Elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan 
Hom wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die vier en twintig 
ouderlinge voor Hom wat op die troon sit, en aanbid Hom wat tot in alle ewigheid 
lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê: “Here, ons God, U is 
waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang omdat U alles 
geskep het; deur u wil het alles ontstaan en is dit geskep.” 

Toe sing hulle 'n nuwe lied: “U is waardig om die boek te neem en die seëls 
daarvan oop te maak omdat U geslag is en met u bloed mense vir God losgekoop 
het uit elke stam en taal en volk en nasie. U het hulle 'n koninkryk en priesters 
vir ons God gemaak en hulle sal oor die aarde regeer.” 

Toe het ek rondom die troon en die lewende wesens en die ouderlinge 'n groot 
menigte engele gesien. Daar was duisende der duisende, ja, miljoene der 
miljoene. Ek het hulle hard hoor uitroep: “Die Lam wat geslag was, is waardig om 
die mag en rykdom, die wysheid en sterkte, die eer, heerlikheid en lof te 
ontvang.” 

Die hele skepping, alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde en op 
die see, ja, alles wat daar is, het ek hoor sê: “Aan Hom wat op die troon sit, en 
aan die Lam, behoort die lof en die eer, die heerlikheid en die krag, tot in alle 
ewigheid.” 

Openbaring 7:9-13 - Hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel 
nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor 
die Lam gestaan. Hulle het wit klere aangehad, en daar was palmtakke in hulle 
hande. Hulle het hard uitgeroep: “Ons redding kom van ons God, wat op die 
troon sit, en van die Lam!” Al die engele het rondom die troon, die ouderlinge 
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en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het toe voor die troon gekniel met 
hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: “Amen! Die lof en die 
heerlikheid, die wysheid, die dank en die eer, die mag en die sterkte behoort aan 
ons God tot in alle ewigheid. Amen!” 

13 Een van die ouderlinge vra toe vir my: “Hierdie mense met die wit klere aan, 
wie is hulle en waar kom hulle vandaan?” 

Openbaring 11:15-17 - Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. Daar 
was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het: “Die koningskap oor die 
wêreld behoort aan ons Here en sy Gesalfde, en Hy sal as koning heers tot in alle 
ewigheid.” Die vier en twintig ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe 
gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: “Ons dank 
U, Here God, Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou u groot mag gebruik en 
as koning heers. 

Openbaring 12:10-12 - Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat hard 
uitgeroep het: “Nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en 
koningskap hier, en die gesag van sy Gesalfde! 

Openbaring 15:1-4 - Hulle sing die lied van Moses, die dienaar van God. Dit is 
ook die lied van die Lam: “Groot en wonderbaarlik is u dade, Here God, 
Almagtige. Reg en betroubaar is u optrede, Koning van die nasies. Wie sal U nie 
vrees nie, Here, en u Naam nie verheerlik nie? U alleen is heilig! Al die nasies sal 
kom en U aanbid, want hulle sal sien dat u handelwyse regverdig is.” 

Openbaring 16:5-7 - Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê: 
“U is regverdig, U wat is en wat was, U, die Heilige, omdat U hierdie oordeel 
voltrek het; want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete 
vergiet, en U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien.” 

Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou, hoor sê: “Ja, Here God, 
Almagtige, betroubaar en reg is u oordele.” 

Openbaring 19:5-8 - Toe het daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het: 
“Loof ons God, al sy dienaars, dié wat Hom vrees, klein en groot!” 

Ek het toe iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 
'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het 
uitgeroep: “Prys die Here! Die Here ons God, die Almagtige, heers nou as koning. 
Laat ons bly wees en juig en aan Hom die eer gee, want die bruilof van die Lam 
het aangebreek, en sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit 
vergun om fyn, helder blink klere aan te trek.” 
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Openbaring 22:16-17; 20 

Die Gees en die bruid sê: “Kom!” En elkeen wat dit hoor, moet sê: “Kom!” 

Hy wat dit alles getuig, sê: “Ja, Ek kom gou!” Amen! Kom, Here Jesus! 
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'n Eenvoudige "metode" om te bid vir leiding oor spesifieke 

sake 
 

Dit gebeur dag vir dag dat ons in situasies kom waar ons vra wat die wil van 

God oor 'n spesifieke saak is en wat ons moet doen. Die volgende 8 beginsels 

gee 'n praktiese manier om die leiding van God te soek. 

 

1. Word stil voor God. Aanbid Hom. Moenie haastig wees sodat jy by jou 
vraag kan uitkom nie.  
2. Gee jouself aan Hom oor. Dit is hier waar jy jou eie voorkeure en afkeure 
voor God aflê en op neutrale grond kom staan. Dit is belangrik dat jy by plek sal 
kom waar jy sal kan sê: "Laat U wil geskied. Met my wil kies ek U wil." 
3. Bely jou sonde – wees spesfiek. Elke keer wanneer jy God se leiding oor 
'n saak soek, is dit nodig om seker te maak jy staan met 'n skoon hart voor Hom.  
4. Neem die saak waaroor jy bid na God as 'n definitiewe versoek en vra vir 
'n duidelike antwoord. Wees stil voor God, luister na God. Skryf neer wat jy hoor.  
5. Toets wat jy hoor. Soms kan dit selfs 'n paar dae of weke wees voordat 
jy 'n duidelike antwoord het. Soms selfs langer. Moenie beweeg voordat jy nie 
seker is nie. Wees versigtig om net jouself as maatstaf te gebruik om te toets of 
wat jy hoor reg is. Daar is baie wysheid daarin om soms 'n vriend of twee te vra 
of hulle dink dat dit wat jy hoor reg is. Maak seker dat dit wat jy hoor in lyn is 
met die Woord. Wees veral versigtig wanneer jy 'n "woord" kry, 'n "beeld" by jou 
opkom, jy 'n spesifieke droom gehad het, ens. Belangrik: om iets te toets beteken 
nie om dit te betwyfel nie. Die gelangrike beginsels is egter dat ons in 'n 
geestelike dimensie beweeg en dat geestelike indrukke of uit die ryk van die Bose 
kan kom, of van God af. Alle mense kan mislei word, selfs Geesvervulde en 
volwasse gelowiges. Hierdie waarheid moet ons nie met vrees vervul nie, maar 
ons maan om nie op onsself en ons eie vermoeëns staat te maak nie. 
6. Wees gehoorsaam wanneer jy seker is wat God se wil oor die bepaalde 
saak is. 
7. Lees die Woord of 'n konstante basis. Vul jouself met die Woord. 
Wanneer jy gevul is met die Woord sal daar sekere dinge wees wat jy onmiddelik 
sal weet reg of verkeerd is.  
8. Vra God daagliks om jou met sy Gees te vul. Uit Efesiërs 5:18 leer ons: 
Word weer-en-weer met die Gees vervul. 
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Wag op die Here 
 

Gebed is 'n aktiewe en lewende verhouding met God. Dit is 'n gesprek met God. 

Een van die dinge wat deel behoort te wees van jou gebedstyd, is om by God te 

hoor wat Hy met jou wil deel. 

Die volgende is 'n paar beginsels wat jou mag help. 

1. Word eers net stil. Neem 'n doelbewuste besluit om op God te fokus. Dit 

beteken nie om jou gedagtes "leeg" te maak nie. Dit is om stil te word en jou hart 

aktief op God te fokus en alle ander dinge eenkant toe te skuif. 

2. Fokus op God self en aanbid Hom. Aanbid Hom ter wille van Homself. Die 

doel is hier nie om te hoor wat Hy sê nie, maar net om Hom te aanbid. 

3. Vra nou as 'n direkte gebed die Heilige Gees om jou te help om te hoor 

wat God vir jou wil sê. Lees 'n hoofstuk uit die Bybel. Jy kan ervaar dat jy 'n 

spesifieke gedeelte wil lees, maar gewoonlik is dit goed as jy net aanhou lees 

waar jy laas opgehou het om te lees. Neem 'n notaboek en skryf neer wat jy 

ervaar God uit die spesifieke gedeelte vir jou sê. 

4. Wag nou in sy teenwoordigheid. Wat vir enige indrukke. Skryf dit neer. 

Dit sal soms gebeur dat daar nie iets definitiefs is wat jy hoor nie. Moenie dit 

forseer nie. Moenie dink jy is ongeestelik as jy niks definitiefs hoor nie. 

5. Soms mag dit wees dat jy voel jy moet jou gesindheid oor 'n behaalde 

saak verander, nie so ongeduldig wees nie, ander met meer respek behandel, 

ens. Dit mag vir jou voel dat dit nie "kragtige openbarings" is nie, en tog is dit. Al 

hierdie dinge kweek 'n Christelike leefwyse en bring die beeld van Christus in jou 

na vore. 

6. Dit sal dikwels gebeur dat jy vir bepaalde sake sal wil bid - dit is 

normaalweg die Heilige Gees wat op 'n "baie normale" wyse jou lei om die 

geestelike werk van intersessie te doen. 

7. Wanneer daar definitiewe dinge is wat jy gehoor het wat jy moet doen, 

gaan doen dit sou gou moontlik. 

8. Stel jouself nou weer opnuut tot God se beskikking en vra die Heilige 

Gees om jou verder te lei. 
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‘n Gebed vir ongeredde persone 

Vader, u Woord is duidelik dat dit beslis nie u wil is dat die goddelose moet sterf 

nie, maar dat die persoon hom of haar sal bekeer en só kan bly lewe (Eseg 18:23). 

Die Woord leer dat U geduldig is met ons omdat U nie wil hê iemand moet 

verlore gaan nie, maar U wil hê almal moet hulle bekeer (2 Pet 3:9), dat alle 

mense gered word en tot kennis van die waarheid kom (1 Tim 2:4). 

 U het die wêreld so liefgehad dat U u enigste Seun gegee het, sodat dié wat in 

Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê (Joh 3:16). U bewys 

u liefde vir ons deurdat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was 

(Rom 5:8). Op grond hiervan bid ek vir ______ se redding en dat U aan hom/haar 

die ewige lewe sal gee. 

Vader, soos wat U dooies opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend 

wie Hy wil – ek bid dat U ______ sal lewend maak (Joh 5:21). Vader, trek ______ 

na Jesus toe, want niemand kan na Jesus toe kom as U die persoon nie na Hom 

toe trek nie. Die wat U na die Here Jesus toe trek, sal U op die laaste dag uit die 

dood opwek (Joh 6:44). 

 Ek bid vir die bevryding van ______ uit elke mag en greep van die bose. Dit doen 

ek op grond van die feit dat U gesê het U gee aan ons die sleutels van die 

koninkryk van die hemel en dat U beloof het dat wat ons op die aarde toesluit, 

in die hemel toegesluit sal bly; en wat ons op die aarde oopsluit, in die hemel 

oopgesluit sal bly. In u Naam staan ek die duiwel teë sodat hy van ______ sal 

wegvlug en in u Naam ontbind ek ______. (Matt 16:19; Jak 4:7). 

 Here Jesus, U het u Gees aan die Kerk gegee sodat Hy aan mense kan wys waar 

en hoe hulle skuldig is aan sonde. Oortuig ______ van sonde in sy/haar lewe (Joh 

16:8). U Gees is die Gees van waarheid (Joh 14:17), die Gees van liefde (2 Tim 

1:7). Mag u Gees ______ van die waarheid oor homself/haarself en oor wie God 

is en van God se ewige liefde oortuig. Here Jesus, U sit aan die regterhand van 

die Vader om vir ______ in te tree (sien Rom 8:34). Vader, mag u 

alomteenwoordige, alwetende en almagtige Gees (Ps 139:7; Jes 40:13; Sag 

4:6) elke oomblik in ______ werk. 

 Heilige Gees, ek weet nie reg hoe om vir ______ te bid nie, maar sal U met 

onuitspreeklike versugtinge by die Vader vir hom/haar intree? Vader, mag u 
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Heilige Gees aan ______ nuwe lewe gee. (Eseg 36:26). In Jesus se Naam vra ek 

dat u Gees ______ tot insig sal bring (Jes 11:2), lewend sal maak (Joh 6:63) en 

sal wederbaar (Joh 3:3). Mag u Gees van aanneming tot kinders, aan ______ u 

begeerte openbaar om hom/haar as u kind aan te neem (Rom 8:15). 

Vader, Jesus Christus is die Lam wat reeds voor die grondlegging van die wêreld 

bestem is om vir ons te sterf (Op 13:8). Here Jesus, U het gekom om sondaars te 

red, red dan ook vir ______ (Luk 5:32). Deur u kruisdood, het U die volle prys vir 

______ se sonde betaal (Joh 19:30). 

U het ons as priesters aangestel (Op 1:6) en as priester tree ek vir ______ in – 

dat hy/sy met U versoen sal word. U het aan ons die bediening van die 

versoening gegee en hierdie opdrag voer ek voor U uit deur te bid dat ______ 

met U versoen sal word (2 Kor 5:18–20). 
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Name van God 

Name wat na God die Vader verwys 

Vader; God ons Regeerder; die Allerhoogste; God die bron van hoop; ’n 
Barmhartige en Genadige God; ’n Bergvesting; Die Bron van alle standvastigheid 
en bemoediging; Die Vader wat Hom ontferm; Die Een wat wonders doen; Die 
Lewende God; Die Een wat Homself as Ek is openbaar; Die Algenoegsame; Die 
Een wat Bevredig; Magtige God; God wat Sien; God van ewigheid; God die 
Allerhoogste; God van alle vertroosting; God aan wie al die eer toekom; God die 
Bron van hoop; God van Liefde en Vrede; God van Waarheid; God wat Vergeld; 
Here van die Heersers; Die Here wat die hemel geskep het; Die Here is my Lewe; 
Die Here is my Swaard; Die Here my Toevlug; Hoogste Regeerder; Hy wat aan sy 
Koning groot oorwinnings gee; Hy wat hoog en verhewe is; Hy wat vir Ewig Lewe 
(Oue van dae); Iemand wat (silwer) smelt en suiwer; Die Onafhanklike Een; Die 
Een wat op sy eie bestaan; Die Ewige; God Die Skepper; God sal Voorsien; Die 
Here wat ons Heilig; Die Here wat Straf; Die Here my banier; Die Here my Herder; 
Die Here wat ons gesond maak; Die Here gee rus; God is vrede; Die Here is daar 
(teenwoordig); Die Oorvloedige; Die Ewig-teenwoordige Een; Die Here van die 
leërskare; Die Here verskaf reg aan ons; Die Here ons geregtigheid; Koning van 
die konings; Die Koning oor die hele land; Muur van vuur; My Beminde; My 
Beskermer; My Helper en my God; My Helper in nood; my Veilige Vesting; Rots 
om na toe te vlug; Rots van struikeling; Skaduwee teen die hitte; sterk Toring; 
Toevlug vir die armes; Vader aan wie al die eer toekom; ’n Verterende Vuur. 

Name wat na Jesus verwys 

Aanvoerder van die leër van die Here; Ons Advokaat; Afstammeling van Dawid; 
Die Alfa en Omega; Die Arm van die Here; Beeld van die onsienlike God; 
Bedienaar van die heiligdom; Die Begin en Einde; Belangrikste Klip in die gebou 
(steen); Beloner; Bewaker van my lewe; Borg van ’n beter verbond; Bruidegom; 
Blink Môrester; Christus Jesus; Christus die Here; Christus alles en in almal; 
Christus die krag van God en die wysheid van God; Die Amen; Die Apostel en 
Hoëpriester; Die Begin en Voleinder van die geloof; Die Bron van ewige saligheid; 
Die Brood wat lewe gee (Die Brood van die lewe); Die Dienaar; Die Een wat 
deurboor is; Die Eerste en die Laaste; Die Eerste verhewe bo die hele skepping; 
die ewige Lewe; Die Fondament; Die Heerlikheid van God; Die Heilige van God; 
Die Klip wat deur die bouers afgekeur is; Die Koning van Israel; Die laaste Adam; 
Die Lam in die middel van die troon; Die Lam wat geslag is; die Lam wat 
vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is; Die Leeu van Juda; Die Een wat sal 
heers; Die Eersgeborene uit die dood; Eersteling uit dié wat gesterf het; Die 
Eienaar van die huis; Ek is die lig vir die wêreld; Ek is die deur vir die skape; Ek 
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is die goeie herder; Ek is die opstanding en die lewe; Ek is die weg, die waarheid 
en die lewe; Ek is die (ware) wynstok; Die Afstammeling, die nakomeling van 
Dawid; Die Engel van God; Die Enigste Seun van die Vader; Die Erfgenaam van 
alles; Geestelike Rots; Die Geloofwaardige en ware Getuie; Geneesheer; Getroue 
en Betroubare; Gesalfde; God; God geopenbaar in die vlees; Goeie Leermeester; 
groot Herder van sy kudde; Here van die dooies en die lewendes; Here van almal; 
Hoof bo alle dinge; Hoof van die liggaam; Hy deur wie God alles geskep het; Hy 
wat kom; Immanuel (God met ons); Instandhouer van alle dinge; Jesus; Jesus van 
Nasaret; Julle Hoop op heerlikheid; Jesus Christus die regverdige; Jesus Christus;  

Gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid; Klip waaroor ’n mens struikel; 
Koning van die konings; Koning van die nasies; kosbare Hoeksteen; Leermeester; 
Leeu uit die stam van Juda; Leidsman tot die lewe; Leidsman en Verlosser 
(Bevryder); Leier; Losprys; magtige God; Man van smarte; Meester; Messias; 
Middelaar van ’n nuwe en beter verbond; Môreson vanuit die hoogte; Die 
Onverganklike, Die Onsienlike God, Die Enigste God; Priester vir ewig; Profeet; 
Rabbi; Redder van die wêreld; Regter oor lewendes en dooies; Die Regverdige 
Regter; Saad van die vrou; Seun van die mens; Seun van God; Timmerman; 
uitverkore Hoeksteen; Ewige Vader; Versoening vir ons sondes; Voorbidder; 
Hoëpriester vir ewig; Vriend van tollenaars en sondaars; Wonderbare Raadsman. 
 

Name wat na die Heilige Gees verwys 

Die Gees van die Here God; U Goeie Gees; U Heilige Gees; Sy Getuie; Die 
Voorspraak wat van die Vader kom; ’n Ander Trooster (Voorspraak); God; Here; 
Ewige Gees: Alomteenwoordige, Alwetende, Almagtige Gees; Voorbidder; 
Strome lewende water; Water op die dorsland, strome op die droë grond; Vuur; 
Salwing; Helper; Krag van die Allerhoogste; Getuie; Vinger van God; Die nuwe 
Gees (Die Gees wat nuwe lewe gee); Lewensasem; Die Oë van God; die Gees van 
wysheid; die Gees van vryheid; die Gees van insig; Die Gees van raad en sterkte; 
Die Gees van kennis en eerbied vir die Here; Die Gees van genade en smeking; 
Die Gees wat lewe gee; die Gees van die Vader; Die Gawe van God; Die Gees van 
Hom wat Jesus uit die dood opgewek het; Die Gees van Jesus Christus; Die 
Sewevoudige Gees van God; Die Gees van Heiligheid; Die Gees van liefde; Die 
Gees van Waarheid; Die Gees van Krag; Die Gees van Selfbeheersing; Die Gees 
van Lewe; Die Gees van Aanneming; Die Gees van Geloof; Die Gees van 
Lofprysing; Die Gees van wysheid en openbaring van kennis van Hom; Die Gees 
wat God belowe het; Die Gees van genade; Die Gees wat oor die waters gesweef 
het; Die waarborg van wat God belowe het; Die Gees wat verseël; Die Gees wat 
rus gee; Die Gees wat oorvloedig op ons uitgestort is; Die Hand van God. 
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