
Datum: Skrifgedeelte: Kerngedagte: Gebed / Voorbidding: 

So 21 Jan Mense 

Hele Bybel 

(Rut 1) 

Alhoewel die Bybel ‘n boek oor God is, handel dit 80% 

oor mense. Waarom is dit so? Omdat God Homself 

bekendmaak deur mense. Ons leer God ken in die 

stories, hoogtepunte en laagtepunte van ander mense 

se lewens, maar ook in die hoogtepunte en laag-

tepunte van ons eie lewens. 

Vertel vir mekaar hoe julle die Here al raak-

gesien het in ander mense se lewens.  

Bid dat ander mense die Here sal raaksien in 

jou/julle lewens. 

Ma 22 Jan Abraham 

Gen 12 

(Gen 12:2-3) 

Ek en my familie was gelukkig daar in Ur van die 

Chaldeërs. Ek het nie vir God gevra om my na ‘n an-

der land te stuur nie. Hy het my ontmoet en vir my 

gesê dit was wat ek moes doen om Sy heerlikheid aan 

al die volke op die aarde te openbaar. Kan jy jou 

voorstel hoe ek dit vir Sara moes verduidelik? 

Wat sou julle doen as die Here vir julle so ‘n 

moeilike opdrag gee soos vir Abraham? 

Bid dat julle die Here sal hoor as Hy julle 

roep. 

Di 23 Jan Moses 

Eksodus 3 

(Mal 1:11) 

Ek was tevrede daar in die woestyn, ver weg van my 

probleme in Egipte. Ek het nie daardie brandende bos 

en die heerlikheid van die Here gaan soek nie. Ek sou 

beslis nie vir enige soort konfrontasie met die Farao 

na Egipte teruggaan nie. God moes my verander om 

my sover te kry om myself by Hom aan te sluit. 

Watter moeilike dinge/besluite/uitdagings lê 

op die oomblik voor jou deur? 

Bid dat die Here vir jou duidelike leiding sal 

gee. 

Wo 24 Jan Dawid 

1 Sam 16 

(1 Sam 16:7) 

(1Kron 16:28-29) 

Ek was die baba in my gesin. Niemand het my ooit 

ernstig opgeneem totdat Samuel eendag by ons huis 

gekom het nie. Ek sou graag my dae as skaapwagter 

wou deurbring deur harp te speel en musiek te kom-

poneer. Ek sou nooit kon droom wat God in en deur 

my lewe sou doen nie. 

Dink jy ook soms soos Dawid dat jy nie goed 

genoeg is om deur die Here gebruik te word 

nie? 

Bid dat die Here vir jou sal wys wat Sy roep-

ing hierdie jaar vir jou is. 

Suiderkruis Gemeente: Gebedsrooster 2018 — deel 1 


