
 
 
 
 
 
 

 
Apostoliese gebede uit die boeke 
van Handelinge tot Judas 

 

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. Let daarop dat hier geen 
"negatiewe" elemente in hierdie gebede voorkom nie. Wanneer ons 
hierdie Skrifgedeeltes as basis vir ons gebede begin gebruik, leer ons 
om soos die apostels te bid. 
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Gebruik hierdie gebede as basis om vir die gemeente, die land en die nasies 
te bid. 

 

23 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. 24 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. 25 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? 26 Die konings van die aarde het in opstand gekom, en 
die heersers het saamgespan teen die Here en teen sy Gesalfde. 27 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, 28 en hulle het alles gedoen wat U vooruit beskik en besluit 
het. 29 “En nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons. Gee dat u dienaars met volle 
vrymoedigheid u woord sal verkondig. 30 Laat u hand genesing bring, en laat 
daar tekens en wonders plaasvind deur die Naam van u heilige Dienaar, Jesus.” 
31 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. (Hand.4:23-31) 

 

55 Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die 
heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. 56 
“Kyk,” het hy gesê, “ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens wat 
aan die regterhand van God staan.” 57 Toe het hulle hard geskreeu en hulle ore 
toegedruk. Soos een man het hulle op hom afgestorm, 58 hom uit die stad 
uitgesleep en gestenig. Die getuies het hulle klere neergesit by ’n jongman met 
die naam Saulus. 59 Terwyl hulle vir Stefanus stenig, het hy geroep: “Here Jesus, 
ontvang my gees!” 60 Toe het hy op sy knieë neergesak en hard uitgeroep: 
“Here, moet hulle tog nie hierdie sonde toereken nie!” Met hierdie woorde het 
hy gesterwe. (Hand.7:55-60) 
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8 Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele 
wêreld praat die mense oor julle geloof. 9 God, wat ek met hart en siel dien 
deur die evangelie van sy Seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my 
gebede aan julle dink. 10 Elke keer as ek bid, vra ek God of Hy dit nie uiteindelik 
vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. 11 Ek sien baie daarna uit om 
julle te besoek, want ek wil ’n geestelike gawe aan julle oordra om julle te 
versterk. (Rom.1:8-11) 

 

1 Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered 
word, 2 want ek kan van hulle getuig dat hulle vol ywer vir God is, maar sonder 
die regte insig. 3 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. 4 Christus is tog die einde van die wet, 
sodat elkeen wat glo, vrygespreek kan word. (Rom.10:1-4) 

 

33 O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe 
ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! 34 “Wie ken die 
bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad? 35 Wie bewys Hom ’n guns, sodat 
Hy verplig is om iets terug te doen?” 36 Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle 
dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid! Amen. (Rom.11:33-36) 

 

5 En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoediging, gee dat julle 
eensgesind onder mekaar sal wees soos Christus Jesus dit wil hê. 6 Dan kan julle 
almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here 
Jesus Christus. 7 Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot 
eer van God. (Rom.15:5-7) 

 

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! (Rom.15:13) 
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30 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 31 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. 32 En as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om ’n 
tydjie by julle te rus. 33 God wat vrede gee, sal by julle almal wees! Amen. 
(Rom.15:30-33) 

 

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

 

25 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, 26 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 
gehoorsaam kan wees. 27 Aan Hom, die enigste en alwyse God, behoort die 
heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid! Amen. (Rom.16:25-27) 

 

4 Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat Hy in Christus Jesus aan julle 
geskenk het, 5 want in Hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die 
gawes van woord en kennis. 6 Die boodskap van Christus is onder julle so goed 
gevestig 7 dat dit julle nie aan ’n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook 
vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. 8 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. (1 Kor.1:4-8) 

 

Lê julle toe op die beste genadegawes. (1 Kor.12:31) 
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Julle moet die liefde nastreef. Lê julle toe op die gawes van die Gees, maar veral 
daarop om te profeteer. (1 Kor.14:1) 

 

Daarom, my broers, beywer julle om te profeteer en moenie die gebruik van 
ongewone tale of klanke verhinder nie. (1 Kor.14:39)  

 

22 As iemand die Here nie liefhet nie—vervloek is hy! Marana ta —kom, Here! 
23 Die genade van die Here Jesus sal by julle wees! 24 My liefde is by julle almal 
in Christus Jesus. (1 Kor.16:22-24) 

2 Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus!3 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. 4 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, 5 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 Kor.1:2-5) 

 

10 God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad 
gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ’n ryk oes laat oplewer. 11 Hy maak 
julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees. 
Deur ons bemiddeling het julle vrygewigheid tot gevolg dat God gedank word. 
(2 Kor.9:10-11) 

 

Ons bid God dat julle niks verkeerds doen nie. Dit bid ons, nie dat dit as bewys 
moet dien dat óns die toets deurstaan het nie. Ons wil hê dat júlle die goeie 
doen, selfs al sou dit lyk asof ons die toets nie deurstaan het nie. (2 Kor.13:7) 

 

9 Ons bid ook vir julle geestelike volwassenheid. (2 Kor.13:9) 
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Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die 
gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. (2 Kor.13:13) 

 

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

 

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. 
(Ef.1:3) 

 

15 Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle 
liefde vir al die gelowiges, 16 hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. 
Wanneer ek in my gebede aan julle dink, 17 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. 18 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, 19 en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in 
ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag 20 wat Hy uitgeoefen 
het toe Hy Christus uit die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy 
regterhand laat sit het: 21 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. 22 Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo 
alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. 23 Die kerk is sy liggaam, die 
volheid van Hom wat alles in almal vervul. (Ef.1:15-23) 

 

14 Daarom kniel ek in gebed voor die Vader 15 aan wie die hele gemeenskap 
van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. 16 Ek bid 
dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee 
om innerlik sterk te word, 17 dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon 
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en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. 18 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. 19 Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand 
te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. 20 
Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen 
as wat ons bid of dink, 21 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. (Ef.3:14-21) 

 

18 Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. 
Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. 19 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. 20 Ter wille van hierdie 
evangelie is ek ’n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan 
verkondig soos dit my opgelê is. (Ef.6:18-20) 

 

23 Vrede vir die broers, en liefde en geloof, van God die Vader en die Here Jesus 
Christus! 24 Die genade sal by almal wees wat vir ons Here Jesus Christus met 
onverganklike liefde liefhet. (Ef.6:23-24) 

 

2 Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus! 3 Ek 
dank my God elke keer as ek aan julle dink. 4 In al my gebede bid ek altyd met 
blydskap vir julle almal, 5 omdat julle van die eerste dag af tot nou toe 
saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie. 6 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. 7 Dit is ook 
heeltemal reg dat ek so oor julle almal dink, omdat julle my na aan die hart lê. 
Julle deel immers almal saam met my in die genade wat God my gee, sowel in 
my gevangenskap as in my verdediging van die evangelie en die bevestiging van 
die waarheid daarvan. (Fil.1:2-7) 
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9 Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn 
aanvoeling, 10 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, 11 en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte 
verhouding met God wees, tot sy lof en eer. (Fil.1:9-11) 

 

Die Here is naby. 6 Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle 
begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. 7 En 
die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en 
gedagtes die wag hou in Christus Jesus. (Fil.4:6-7) 

 

19 En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy 
wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. 20 Aan ons God en Vader behoort die 
heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. 23 Die genade van die Here Jesus 
Christus sal by julle wees. (Fil.4:19-20,23) 

 

2 Aan almal in Kolosse wat aan God behoort, getroue broers in Christus. Genade 
en vrede vir julle van God ons Vader! 3 Wanneer ons tot God, die Vader van ons 
Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle 4 omdat ons gehoor het 
van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges. 5 Hierdie 
geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word 
en waarvan julle reeds gehoor het toe die waarheid, die evangelie, aan julle 
verkondig is. 6 Die evangelie het julle bereik, en net soos dit in die hele wêreld 
vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag af dat 
julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. 
(Kol.1:2-6) 

 

9 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, 10 sodat julle tot eer van die Here sal 
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lewe deur net te doen wat Hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en 
toeneem in die kennis van God. 11 Mag God deur sy wonderbare krag julle alle 
sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. 12 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. (Kol.1:9-12) 

 

2 Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar 3 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. 4 Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is. (Kol.4:2-4) 

 

Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. 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. (Kol.4:12) 

 

2 Ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. 
Sonder ophou 3 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 Tess.1:2-3) 

 

9 Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons 
voor Hom oor julle het? 10 Dag en nag bid ons met ons hele hart om julle weer 
persoonlik te mag sien en om aan te vul wat nog aan julle geloof ontbreek. 11 
Mag God ons Vader self en ons Here Jesus ons pad na julle toe oopmaak! 12 En 
mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig 
maak, net soos ons liefde vir julle. 13 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 Tess.3:9-13) 

23 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 
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wanneer ons Here Jesus Christus weer kom! 24 Hy sal dit ook doen, want Hy 
wat julle roep, is getrou. 25 Broers, bid ook vir ons. 28 Die genade van ons Here 
Jesus Christus sal by julle wees. (1 Tess.5:23-25,28) 

 

Ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit is ook reg, want julle geloof 
neem sterk toe, en sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. 
(2 Tess.1:3) 

 

11 Daarom bid ons ook altyd vir julle: 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. 12 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 Tess.1:11-12) 

 

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. (2 Tess.2:16-17) 

 

1 Verder, broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei 
en oral in ere gehou mag word soos by julle. 2 Bid ook dat ons van verkeerde en 
slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie. 3 Die Here is getrou; 
Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. 4 Deur die Here het ons 
vertroue in julle dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou. 5 Mag die 
Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus! (2 
Tess.3:1-5) 

Mag die Here, wat vrede gee, julle altyd in alle opsigte vrede gee! Die Here sal 
by julle almal wees! (2 Tess.3:16) 
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12 Teenoor Christus Jesus ons Here is ek dankbaar: Hy het my krag gegee en my 
betroubaar geag om my in sy diens te stel, 13 al het ek Hom voorheen belaster, 
vervolg en beledig. Maar God was genadig teenoor my omdat ek in my ongeloof 
nie geweet het wat ek doen nie. 14 Ons Here het my oorlaai met sy genade en 
met geloof en liefde wat ons deel is in Christus Jesus. (1 Tim.1:12-14) 

 

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 Tim.1:17) 

 

15 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. 16 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. (1 Tim.6:15-16) 

 

1 Van Paulus, ’n apostel van Christus Jesus deur die wil van God, gestuur om die 
belofte te verkondig van die lewe in Christus Jesus. 2 Aan Timoteus, my geliefde 
seun. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus 
ons Here! 3 Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met ’n skoon gewete 
dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. 4 Ek 
onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my ’n groot 
vreugde wees. 5 Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in 
jou ouma Loïs en in jou ma Eunice was, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou 
is. 6 Om hierdie rede herinner ek jou daaraan dat jy die genadegawe wat God 
jou gegee het toe ek jou die hande opgelê het, soos ’n vuur weer moet 
aanblaas. 7 Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, 
maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. (2 Tim.1:1-7) 

 

24 ’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 
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kan dra. 25 Met vriendelikheid moet hy teenstanders teregwys. Dit kan wees 
dat God hulle bekeer en hulle tot kennis van die waarheid bring. 26 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.  

(2 Tim.2:24-26) 

 

14 Aleksander, die kopersmid, het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here 
hom vergeld vir wat hy gedoen het. 15 Jy moet ook vir hom op jou hoede wees, 
want hy het ons prediking heftig teengewerk. 16 Toe ek my die eerste keer voor 
die hof moes verdedig, het niemand my bygestaan nie; almal het my in die 
steek gelaat. Mag God hulle dit nie toereken nie! 17 Maar die Here het my 
bygestaan en my krag gegee, sodat deur my die prediking tot sy volle reg kon 
kom en al die heidennasies dit kon hoor. En ek is uit die bek van die leeu gered. 
18 Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk 
bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen. (2 Tim.4:14-18) 

 

4 Elke keer as ek bid, dink ek aan jou en dank ek my God 5 omdat ek hoor van 
die liefde en trou wat jy aan die Here Jesus en al die gelowiges bewys. 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. (Filemon 1:4-6) 

 

10 En verder: “U, Here, het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is 
die werk van u hande. 11 Dié dinge sal vergaan, maar U bly bestaan; soos ’n 
kledingstuk sal alles verslyt; 12 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.” 
(Heb.1:10-12) 

 

20 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. 21 Mag dié 
God julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Mag Hy deur 
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Jesus Christus in ons tot stand bring wat vir Hom aanneemlik is. Aan Hom 
behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen. (Heb.13:20-21) 

5 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. 6 
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 weer gedryf 
word. 7 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. (Jak.1:5-8) 

 

3 Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! In sy groot 
ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus 
Christus uit die dood. Nou het ons ’n lewende hoop 4 op die onverganklike, 
onbesmette en onverwelklike erfenis wat in die hemel ook vir julle in bewaring 
gehou word. 5 En omdat julle glo, word ook julle deur die krag van God veilig 
bewaar vir die saligheid wat reeds gereed is om aan die einde van die tyd 
geopenbaar te word. (1 Pet.1:3-5) 

 

10 God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te 
hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle ’n kort tydjie gely het, self weer 
oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. 11 Aan Hom behoort die krag 
tot in ewigheid! Amen.(1 Pet.5:10-11) 

 

Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God 
en van Jesus ons Here! 3 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. (2 Pet.1:2-3) 

 

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. (3 Joh.1:2) 
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Julle, geliefdes, moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste 
geloof. Bid altyd deur die krag van die Heilige Gees. (Judas 1:20) 

24 Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek 
en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou, 25 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. (Judas 1:24-25) 
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