
 

 

 

 

 
 

 

 
 

BID VIR 
ONGEREDDENES 

 

Daar is niemand wat  

tot U om hulp roep nie,  

niemand wat sy krag in U soek nie. 

Jesaja 64:7 

 
 

GEBEDSIRKELS… 
is 'n strategie om die land  

te vul met gebed deur  
'n netwerk van gebedsgroepe  

oral tot stand te bring. 
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Gebedsirkels is die naam vir 'n gebedsinisiatief wat gelowiges 
oproep om te bid vir ongereddenes, hetsy vriende, kollegas of 
familielede. 
 
Die volgende is eenvoudige riglyne oor hoe om so 'n groep te begin. 

 
Vestig groepe van 3-5 mense (‘n Gebedsirkel) met die doel 
om te bid vir ongeredde mense. Wanneer die groep groei 
tot meer as 5 persone, verdeel en begin 'n nuwe Gebedsirkel.  

 
Elke persoon in die Gebedsirkel bid vir ten minste 3 
ongeredde mense. Julle kan vir ander sake ook bid soos die 
Here julle lei. (Sien laaste bladsy.) 

 
Doen moeite om nuwe Gebedsirkels te ondersteun en aan te 
moedig deur vir hulle gebedsinligting aan te stuur, asook 
getuienisse van dit wat die Here doen in die verskillende 
Gebedsirkels.  

 
Probeer om minstens een keer ‘n week bymekaar te kom. As 
dit nie moontlik is nie, kan jy oorweeg om 'n kleingroep 
telefoon konferensie, Skype gesprek, Zoom gesprek ens. te 
doen.  

 
Vertel en moedig ook ander mense aan om 'n Gebedsirkel te 
begin en sodoende al ons gemeenskappe, stede en dorpe 
met gebed te deurdrenk. 

 
Besoek www.jwipn.com/articles of info@jwipn.com vir 
gebedsriglyne oor verskillende onderwerpe.  

  

http://www.jwipn.com/
http://www.jwipn.com/
mailto:info@jwipn.com
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Praktiese riglyne 
Bid vir ongeredde mense 

 
Skryf die name van 3 ongeredde mense (of mense wat meer 
van Jesus nodig het) neer: 

 
1. ____________________________________  
 
2. ____________________________________   
 
3. ____________________________________ 
*Probeer om die naam van minstens een persoon van 'n ander land of 
geloof te lys (Moslem, Hindoe of Boeddhis).  

 
Bid vir 2 of meer mense om saam met jou ‘n Gebedsirkel te 
vorm. 

 
1. ____________________________________ 
 
2. ____________________________________ 
 
Vier basiese stappe om na ‘n ongeredde mens toe uit te reik: 
 

1. Bid vir die persoon se behoeftes (huwelik en familie lewe, 
werksverhoudinge, sosiale behoeftes, vriende, persoonlike 
uitdagings, gesondheid, finansies, geestelike behoeftes, ens.). 

2. Bou 'n verhouding met die persoon.  
3. Identifiseer enige persoonlike behoeftes. Help wanneer en waar 

dit moontlik is (moenie geld gee nie). Sê vir die persoon dat jy vir 
daardie behoeftes sal bid – verkieslik onmiddellik. 

4. Wanneer en waar dit gepas is, begin spontaan praat oor Jesus. Bid 
vir die persoon vir geleenthede waar hy/sy blootstelling aan die 

http://www.jwipn.com/
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evangelie sal hê – gesprekke met ander Christene, radio of TV 
programme, asook 'n persoonlike ervaring met God (deur die 
woord en die Heilige Gees.) 

5. Basiese Skrifte om te bid vir ongeredde mense: Johannes 3:16; 
2 Petrus 3:9; Lukas 5:32; Esegiël 18:23; 1 Timoteus 2:3-6; 
Markus 10:27; Johannes 5:21; Johannes 6:63.  

 

Praktiese Riglyne 
Bid vir die gemeenskap en die land 
 
Bo en behalwe die hoofdoelwit van die Gebedsirkel om te bid vir die 
redding van mense (ook van ander gelowe), kan jy ook van hierdie 
onderwerpe byvoeg. Onthou egter dat die oorwegende doel van die 
Gebedsirkel is om te bid vir die redding van ongereddenes. 
 

• Herlewing in jou gemeente / Geestelike leiers  

• Die armes en behoeftiges 

• Die ekonomie van die land / Korrupsie / Die regering 

• Die media 

• Die jeug 

• Gevangenes 

• Die regstelsel 

• Jou werksplek 

• Jou bediening in die kerk  

• Mense wat sukkel met bitterheid, emosionele seer of wat 
betrokke is by die okkulte 

• Moslems, Hindoes en Boediste 

• Ongereddenes in die nasies 
 

http://www.jwipn.com/

