
Datum: Skrifgedeelte: Kerngedagte: Gebed / Voorbidding: 

Do 25 Jan Jesus 

Joh 1 

(Joh 1:14) 

Ek moes my troon in die hemel verlaat en myself uit-

stort toe my Vader sê Ek moes Myself gee om Sy 

heerlikheid te demonstreer en alle mense te verlos. 

Maar Ek weet dat die kruis reeds voor die grondleg-

ging van die wêreld vir My bestem was. 

Jesus se roeping het letterlik alles van Hom 

gevra. 

Bid dat jy/julle ook bereid sal wees om alles 

te gee 

Vry 26 Jan Petrus 

Mat 16 

(Mat 16:18-19) 

(Hand 2:14) 

Ek het baie gesukkel om te leer hoe om saam met 

God by Sy sending betrokke te wees. Hoe kon God ‘n 

vrypostige visserman soos ek gebruik om op die 

wêreld ‘n indruk te maak? Selfs selfvertoue het in my 

pad gekom. Ek het later geleer dat ek eintlik slegs 

met God se krag iets kon doen. Toe ek uiteindelik ver-

staan, kon God baie meer doen as wat ek kon droom. 

Petrus moes eers leer dat God lief is vir alle 

mense, nie net vir die Jode nie. 

Bid dat jy/julle ook die Here se liefde vir alle 

mense sal raaksien. 

Sa 27 Jan Paulus 

Hand 22 

(2 Kor 4:6-7) 

Ek het gedink ek was by God se sending betrokke toe 

ek na Damaskus oppad was om die Christendom wat 

besig was om soos ‘n veldbrand te versprei, uit te wis, 

toe U, Jesus, my ontmoet en my U heerlikheid wys. U 

het my verander en die res van my lewe was een 

groot avontuur terwyl ek ontdek het wat dit beteken 

om saam met God by Sy sending betrokke te wees. 

Paulus moes leer dat hy al die reels streng 

nagekom het maar nie vir Jesus geken het 

nie. 

Bid dat jy/julle vir Jesus self sal ontmoet en 

ken. 

So 28 Jan Johannes 

Joh 13 

(Luk 9:46) 

My ma wou die beste vir my en my broer Jakobus hê. 

En sy het ons geleer om die beste na te jaag. Wat Je-

sus my geleer het was—hy wat die grootste van almal 

is, moet almal dien. Ek sou nooit die draaiboek wat 

Hy vir my lewe geskryf het, self geskryf het nie, maar 

ek besef nou dat Hy werklik die beste geweet het. 

Johannes moes leer dat leiers in God se 

wêreld diensknegte (slawe) moet wees. 

Bid dat die Here jou/julle sal help om te dien 

in 2018. 

Suiderkruis Gemeente : Gebedsrooster 2018 — deel 2 


