
 

 

 

  
 

 
1 Maart 2020 

 

“Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons 
barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. 

- Heb 4:16 
 
GEBEDSGIDS:    
 
Ons bid vir Eenheid onder alle Suid Afrikaners:   
Ps. 133:1 Kyk, hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saamwoon!  2  Dit is soos die 
kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard, die baard van Aäron, wat afloop op 
die soom van sy klere.  3  Dit is soos  die dou van Hermon wat neerdaal op die berge 
van Sion; want daar gebied die HERE die seën, die lewe tot in ewigheid! 
 

          Ons bid en verklaar dat Jesus die enigste Hoeksteen van ons Gemeenskap en Nasie is: 
Ef. 2:19 So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van 
die heiliges en huisgenote van God, 20  gebou op die fondament van die apostels en 
profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is. 
 

          Ons bid dat die Liggaam van Christus waarlik lewende stene sal wees:  (Nasie Bouers)  
1 Pet. 2:5 en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot ‘n geestelike huis, ‘n heilige 
priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus 
Christus.  
 
Oomblik van dankbaarheid vir verlossings in die verlede en gebed vir toekomstige 
verlossings: 
Jos. 4:8  Die kinders van Israel het toe so gedoen soos Josua beveel het: hulle het twaalf 
klippe uit die middel van die Jordaan opgetel soos die HERE met Josua gespreek het, 
volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel; en hulle het dit saam met 
hulle deurgebring na die slaapplek toe en dit daar neergesit.  
 
Ons bid vir die herstel van die eerbied vir God die Vader, die Seun en die Heilige Gees: 
1 Kon. 18:30 Toe sê Elía vir die hele volk: Kom nader na my. En die hele volk het nader 
gekom na hom; en hy het die altaar van die HERE herstel wat afgebreek was. 
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Ons bid vir: 

 Danksegging vir God se liefde en 
genade  

 Uitstorting van God se liefde in ons 
harte vir ander 

 Belydenis as land – terugkeer na God  

 Dat Suid Afrika ‘n Godvresende land 
sal wees  

 Versoening 

 Vergifnis  

 Vrede in ons land  

 Die seer van ons nasie  

 Die kwessie van rassisme 

 Bely self-regverdiging, kritiese gees  

 Regering (nasionaal en plaaslik) 

 Christus gesentreerde regering  

 Openbare Dienste (Gesonheids dept, 
SAPS, Verkeers dept, Nasionale 
Verdediging, Korrektiewe dienste 
ens.) 

 Die Regstelsel  

 Sinnelose moorde en misdaad  

 Huwelik en gesinne  

 Moeders van Suid-Afrika 

 Manne om goeie vaders, mans en 
priesters te wees  

 

 Die Jeug van Suid-Afrika 

 Weeskinders  

 Onderwys instellings, skole en 
universiteite 

 Dwelmmisbuik  

 Onsedelikheid  

 Verlossing van geestelike bindinge en 
vestings 

 Fisiese en emosionele mishandeling  

 Welsyndienste en rehabilitasie 
sentrums, siekes   

 Ekonomie & armoede  

 Landbou - oeste  

 Die droogte in Suid Afrika / Geestelike 
droogte in Suid Afrika  

 Herlewing 

 Vir 'n geestelike oes in ons land 
(verlore siele) 

 Eskom krisis 

 Besigheids sektor, eerlikheid, 
integriteit en karakter in die  
besigheids- en werkplek  

 Afrika Kontinent 
 

 

Bid hierdie Skrif: 

Jes. 45:8  Laat dit drup, o hemele, van bo af, en laat die wolke vloei van GEREGTIGHEID; 

laat die aarde oopgaan,  en laat HEIL voortkom en GEREGTIGHEID; laat hulle saam 

uitspruit. Ek, die HERE, het dit geskape. 

 

Profetiese Skrif: 

Gen. 19:26 Hou op om terug te kyk.  Ons Nasie loop die risiko om gebonde te bly soos Lot 

se vrou, ons moet die Bybelse waarheid van Gal. 3:28 nastreef om as alle Suid Afrikaners 

een in Christus te wees! 

 

Dankie vir u deelname! 

 

More information, website: www.up4sa.co.za  /  Facebook.com/up4sa 
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