
Suiderkruis Gemeente 

Week van gebed en toewyding—Jan 2018 

Vir baie van ons was 2017 ‘n rowwe jaar.  Gelukkig was daar ‘n lekker vakansietyd met groot 

hoogtepunte soos Kersfees en Nuwejaar. Aan die begin van 2018 besef ‘n mens skielik weer 

dat die tyd nie stilstaan nie: vol programme, afsprake, uitdagings, beproewings en baie meer. 

Dis ‘n goeie gebruik om aan die begin van ‘n nuwe jaar stil te word en na te dink oor ‘n mens 

se lewe: waarheen is ek oppad? Is ek gereed vir die reis? 

 

Ons het hierdie week opsy gesit as ‘n week van gebed en toewyding.  Ons droom is dat in-

dividue, egpare en gesinne in die Gemeente elke dag hierdie week sal Bybel lees, nadink en bid 

oor ‘n spesifieke saak.  Gesinne wat reeds elke dag saam Bybel lees, kan eenvoudig hierdie in-

deling gebruik vir hierdie week se oggend– of aandgodsdiens.  Vir gesinne wat nie elke dag 

saam Bybel lees nie, bied dit ‘n wonderlike geleentheid om hierdie week saam Bybel te lees en 

te bid. 

 

Gaan gerus soos volg te werk: 

 Kies ‘n gemaklike tyd wat vir almal in die gesin sal pas: dalk vroeg-oggend saam met koffie 

of saans net na ete. 

 Lees die gedeelte in die Bybel wat aangedui word onder “Skrifgedeelte”. Elke dag sou ie-

mand anders in die gesin kon lees. 

 Lees veral ook die kernvers (tussen hakkies) en dink vir so paar oomblikke daaroor na (of 

vra vir almal: “Wat hoor julle?”. 

 Deel met mekaar die kerngedagte van die gedeelte (“kerngedagte”). Lees ook die vraag of 

opmerking daarna. 

 Gee geleentheid vir gesprek indien enige iemand iets wil sê of vra. 

 Gebedstyd: Een lid van die gesin kan namens almal ‘n gebed doen. Dis ook lekker om ‘n 

kettinggebed te doen waar elkeen ‘n kort stukkie bid en die laaste een wat bid sê dan hard-

op “amen”.  Indien ‘n gesin nie die vrymoedigheid het om hardop te bid nie, kan elke lid van 

die gesin op hulle eie bid. 

 

Praktiese voorstelle: 

 Gaan stap gerus ‘n entjie deur die strate en bid saggies vir die huise waar jy/julle verby 

stap (prayer-walking). 

 Stuur gerus ‘n sms vir iemand vir wie jy gebid het en laat hom/haar weet dat jy vir hulle bid 

en omgee. 

 Gebruik die koerant vir ‘n gebeds-agenda en bid vir die sake in die koerant wat jou ontstel / 

Onthou die volgende: 

Gebedsdiens en nagmaal op 21 Januarie om 18:00. 

Eresiens: Sondag 28 Januarie 2018 om 9:00—Op moedverloor se vlakte (Klaag 5) 

Daaglikse info op 

Suiderkruis se face-

book.  Deel asb met 

ons julle ervarings... 


