
GEBEDSBEGELEIDING EN -KALENDER 

IN AFWAGTING50DAETOT PINKSTER

BLOOTGESTELTEMA:



Ons leef in 'n nuwe realiteit wat ons lewens onderstebo 
gedraai het. 'n Realiteit wat ons blootgestel laat voel, wat 
ons aan ons verganklikheid en weerbaarheid herinner. Ons 
is skielik oorbewus waaraan ons liggame blootgestel word 

en hoe 'n virus ons saamgeweefdheid as mensdom 
ontbloot. 

ONS IS ALMAL BLOOTGESTEL

Hierdie is ook 'n tyd waar my eie motiewe, emosies en 
karakter soos nog nooit tevore ontbloot word. 'n Krisis is 'n 
onwelkome leermeester wat wel onverwagse geskenke van 

insig kan bring.

Binne hierdie realiteit, is dit ook 'n tyd waar ons onthou dat 
Jesus die graf verlaat het en Homself aan mense begin 

wys het. Hoe broodnodig het ons nie nou om die 
opstanding te onthou nie?

40 dae ná die opstanding het Jesus opgevaar, en die uitstorting van 
die Heilige Gees volg dan 10 dae daarna tydens die Fees van Weke 
(die Joodse Pinksterfees). Pinkster word dus gevier 50 dae ná 
Opstandingsondag. In hierdie seisoen van afwagting tot Pinkster, 
besin ons opnuut oor die opstandingsgebeure deur 'n lens wat 
Eugene Peterson goed beskryf:

PINKSTER

“The Bible is not a script for a funeral service, but it is the record of God 
always bringing life where we expected to find death. Everywhere it is 

the story of resurrection.” 



God se tydsberekening en herskryf van geskiedenis is merkwaardig in die 
Pinkstergebeure. Dit is asof die Helige Gees se uitstorting op hierdie 
spesifieke dag, die nuwe Lewende Woord van Christus bevestig en ons 
verstaan van ons eie offers aan God vir altyd verander. Die vrug van die 
Heilige Gees herskryf vir altyd hoe hierdie Christusboodskap uitgeleef 
word.

Die Christelike Pinkstergebeure het volgens die Nuwe Testament 
(Handelinge 2:1) tydens die Joodse fees Sjawoe'ot plaasgevind. Hierdie 
fees is ter herinnering aan die openbaring van die Tora (die Wet op berg 
Sinai) aan Moses en aan die Joodse volk as een van die belangrikste 
feesdae van die Joodse godsdiens gevier. Sjawoe'ot beteken letterlik 
“weke” en verwys na die sewe weke ná die Pesachfees (Paasfees), wat op 
die 50ste dag voltooi is. Die Griekse benaming pentekostē, waaruit ook 
die Afrikaanse naam Pinkster ontstaan het, is reeds op hierdie tradisie 
gegrond. Sjawoe'ot was ook 'n oesdankfees en het die einde van die 
koringoestyd gekenmerk, wat met Paasfees begin het. Jode het 
gebruiklik dan ook van hul oes na die feesvieringe gebring. (Eksodus 19, 
Levitikus 23).

Waar kom Pinkster vandaan?

Ons is nie alleen in ons wag nie. Nie net word elke aardling op 'n 
manier hieraan blootgestel nie, ons vermoed die dissipels kan vir ons 
'n wonderlike “skare van getuies” wees in hierdie tyd. Hulle het 
heelwat ervaring oor hoe om in tye van onsekerheid te leef. Kan jy 
jouself indink hoe dit moes wees om jou Rabbi weer te sien nadat jy 
Hom aan 'n kruis sien doodgaan het? Hoe sou dit vir hulle gewees 
het om ná die Hemelvaart bymekaar te kom en saam te moes 
gewag het vir die Helper wat belowe is?

In ons huidige geskiedkundige realiteit van inperking a.g.v. Covid-19, 
ontdek ons opnuut die konsep van afwagting. Ons wag, maar is nie 
seker waarvoor, hoe of vir hoe lank nie. Die wagtydperk het 
uitdagings en geskenke. Dit is 'n tydperk van onsekerheid wat diep 
woelinge in ons losmaak. 

Ons wil in hierdie tyd mekaar aanmoedig om heelhartig te wag, in 
die volle kompleksiteit daarvan. 

50 DAE VAN AFWAGTING



Hoe om hierdie materiaal te gebruik?
Ÿ Skep vir jouself 'n gebedspasie in jou huis. Dit kan 'n kamer of selfs net 'n 

hoekie of stoel wees. Sit vir jou 'n paar items daar neer wat jou sal help om 
tyd saam met God te bestee, bv. 'n kers, Bybel, joernaal en pen. Verwyder 
ook enige potensiële afleidings, bv. 'n selfoon.

Ÿ Kies 'n spesifieke tyd van die dag waar jy rondom 20 minute beskikbaar 
het.

Ÿ Elke dagstuk bestaan uit twee dele: individuele gebed en 
gemeentegebed. Doen dit in die volgorde wat dit vir jou reg voel. Indien jy 
reeds jou eie gebedsritme het en miskien tans deur ander materiaal werk, 
ignoreer gerus die eerste gedeelte van elke dag en bid net die 
gemeentegebed saam.

Ÿ Die individuele gebed volg gewoonlik die volgende ritme:

Ÿ Dinsdae: Bid met Psalms. Jesus self het as 'n Joodse rabbi dikwels met die 
Psalms gebid. Ons wil as 'n gemeente ook hierdie gewoonte aanleer. Die 
Psalm van die week word deur die leesrooster bepaal.

Ÿ Woensdae: Gebed met die Evangelies deur onsself binne die storie te 
plaas. Tydens hierdie 50 dae fokus ons spesifiek op die teks waar Jesus 
homself ná die opstanding aan mense gewys het.

Ÿ Donderdae: Gebed deur Kreatiwiteit: Deur gedigte, sang of kuns te 
gebruik kan ons dikwels op 'n manier bid of kommunikeer waar ons eie 
woorde soms oorbodig voel. Donderdae sluit dikwels selfreflekterende 
vrae of 'n kreatiewe aktiwiteit in.

Ÿ Saterdae: Hartsvoorbereiding vir Sondag se erediens deur Skrifgebed. 
Ÿ Sondae: Erediens 

Ÿ Vrydae: Refleksiegebed

Ÿ Die omegateken aan die einde van Gemeentegebed herinner ons 
daaraan om elke dag te bid vir die personeelspan, die gemeenteraad en 
almal wat leiding neem in die gemeente.  Ω

Ÿ Maandae: Refleksie op die erediensteks. God kommunikeer dikwels met 
ons deur 'n lering op Sondae. Maandae dink ons terug aan wat God aan 
ons openbaar het sodat die saadjies wat geplant is, kan groei.
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Die uitnodiging om te id leer ons om na God te luister en as volgelinge B
van Jesus te groei deur daagliks by die Fontein van Lewende Water te 
gaan skep. Ons wil jou uitnooi om hierdie jaar saam met ons dieper te 
delf in gebed. Hierdie gebedsbegeleiding-en-kalender is 'n manier vir 
ons as gemeente om individueel met God tyd deur te bring in gebed, 
asook om as 'n liggaam saam voorbidding te doen vir spesifieke sake, 
mense en gebeure.

50 DAE GEBEDSBEGELEIDING EN -KALENDER



HOU JOERNAAL
Ons wil jou graag aanmoedig om jou gebedsbelewenisse en insigte in 'n 
joernaal te skryf. 'n Joernaal is 'n lewende getuienis van ons pad saam 
met God. Dit hou boek van ons eie storie met al sy dimensies en 
seisoene saam met God.

'n Joernaal is van groot waarde om veral later weer terug te gaan na 
wat jy van God beleef het. Dit is dikwels van groot waarde om ons 
gebede, gedagtes, vrae en insigte op papier neer te skryf; dit maak dit 
'n groter realiteit. Die gewoonte om joernaal te hou, help ons ook om 
tydens gebedstye fokus te hou en om by ons ware gevoelens/gedagtes 
uit te kom. So hou ons ook “boek” van God se bemoedigende spore in 
ons lewens.



Ÿ

Ÿ Wat het jy van God raakgesien hierdie week?

Hier is 'n paar riglyne:
Ÿ Kies 'n persoon of kleingroep mense wie jy vertrou, wat graag saam die 

gebedsmateriaal wil doen.

Ÿ Hoe was jou week? Hoe gaan dit met jou?
Ÿ Wat het jou geraak hierdie week?

Ÿ Maak 'n weeklikse vaste afspraak van 30-60 minute met mekaar.
Ÿ  

Ÿ Elkeen bid individueel hul daaglikse gebedsmateriaal. Bid ook vir die 
persoon saam met wie jy reis gedurende die week.

Ÿ

Ÿ

Ÿ Tydens jul weeklikse gesprek, maak beurte om vir mekaar van die 
volgende vrae te vra:

Ÿ Watter van die vrae het iets in jou losgemaak?
Ÿ Watter van die Skrifgedeeltes het in besonder met jou gesels?

Ÿ Wat het jy van jouself raakgesien hierdie week?

Ÿ

Ÿ Dit is altyd heilige grond wanneer iemand hul lewe en belewenisse saam 
met God met ons deel. Daarom is die fokus om eenvoudig aanhoorders 
en getuies van die ander persoon(e) se belewenisse te wees. Ons luister 
om regtig te hoor, nie om ons eie opinie of insig bo-op die ander persoon 
se belewenis te sit nie.

Ÿ Gee vir elkeen genoegsaam tyd om te reageer op elke vraag, sonder om 
in die rede geval te word. Die gevoel van die tyd saam is meer ''luister om 
die beurt'' as 'n gesprek. Beweeg na die volgende vraag indien elk gedeel 
het wat hul wou.
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WAT 'N WONDERLIKE VOORREG OM GETUIES VAN MEKAAR 
SE LEWENS TE WEES. ONS IS NIE GEMAAK OM ALLEEN TE 
LOOP NIE, ONS IS 'N LIGGAAM. ONS IS GEMAAK OM SAAM TE 
WERK EN MEKAAR AAN TE SPOOR. DAAROM WIL ONS JOU 
UITNOOI OM OOK HIERDIE 50 DAE VAN AFWAGTING TOT 
PINKSTERREIS MET ANDER TE DEEL.

REIS SAAM
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Ÿ

Ÿ

Ÿ Indien jy 'n vraag wil vra, maak seker dat dit 'n oop, uitnodigende vraag is 
wat die persoon in staat sal stel om selfs nog meer te deel van hul eie 
belewenisse. Bv. ''Ek wonder of jy meer wil vertel van...” “Hoe laat dit jou 
voel?” 

Ÿ

Ÿ Die sessie kan afgesluit word deur gebed vir mekaar of om met mekaar te 
deel wat hul van die ander persoon se belewenisse geraak het.

Ÿ Ons gee vir elkeen 'n beurt om te deel soveel as wat hul wil. Ons gee nie 
ons opinie tensy dit voor gevra is nie. Ons postuur is om in verwondering 
te luister waarmee God besig is met die ander persoon. Ons ''fix'' nie 
mekaar nie.

Ÿ Pasop vir, en bly weg van leidende vrae wat eintlik die persoon probeer 
''help'', bv:  ''Dink jy nie eerder....”  “Maar onthou die Bybel...” ''Ek dink wat 
God eintlik vir jou wil kommunikeer is...  dink jy nie so nie?”

Ÿ Die fokus van die gesprek is die gebedsbelewenisse, en nie noodwendig 
die teologiese verstaan van teksste nie. God is op 'n unieke manier besig 
met elkeen van ons, en daarom spits ons saam ons ore en oë om te hoor 
waarmee God besig is in onsself en mekaar.
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SONDAG, 
12 APRIL

DAG 1
Erediens 

Vandag kan jy ophou vas indien jy tydens 
Lydenstyd gevas het. 

GEMEENTEGEBED: Paassondag! Bid dat die 
Paasfeesklokke in ons harte sal weerklink.  Ω

"Toe staan hulle [die Emmausgangers] in dieselfde uur op en gaan na 
Jerusalem terug en vind die elf en die wat saam met hulle bymekaar 
was, wat sê: Die Here het waarlik opgestaan ... !"  (Lukas 24:33-34 OAV)   

MATTEUS 28:1-10 Hy't Opgestaan – Hy't waarlik opgestaan!

LYDENSTYD REFLEKSIE
Ons kyk terug sodat ons kan raaksien waarmee God 

besig is.
Lees saam met God deur jou notas en refleksies van 
hierdie Lydenstyd. Reflekteer saam met God oor die 

volgende vrae:

Hoe het Covid-19 jou Lydenstyd beïnvloed?

Hoe het jy die vastyd beleef? Wat het dit in jou 
gedoen?

Watter van die 40 dae het jou in besonder geroer?

Op watter manier het God jou Lydenstydgebed 
verhoor?

Wat wil jy graag saam met jou neem vir die res van 
die jaar?

Wat het God vir jou in hierdie Lydenstyd geopenbaar?



SKRYF 'N PINKSTERGEBED 

Lees weer die Openingswoorde van hierdie 
Gebedskalender. Gedurende hierdie 50dae tydperk gaan 

ons op die tema van 'Blootgestel' fokus. Wat maak hierdie 
woord in jou los? Op watter maniere voel jy tans 

blootgestel? Wat het hierdie virus al ontbloot van jouself 
en die lewe? Wat is dit wat jy vir God wil vra, en wat wil 

God aan jou kommunikeer?

Skryf 'n eenvoudige kort gebed neer van wat jy graag vir 
God wil vra vir hierdie Afwagtingstydperk tot Pinkster (en 

tydens hierdie onsekere tye in geskiedenis).  Dit is 
hulpvaardig indien die gebed kort is en gememoriseer kan 

word, bv.  “Here, waar daar onrus is in my en om my, laat 
U vrede kom.”

Ons gaan 'n paar keer terugkom na hierdie hartsgebed. 
Sit dit iewers op in jou huis waar jy dit gereeld kan sien.



MAANDAG,
13 APRIL

DAG 2
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar.  

Wat voel dood op die oomblik? Wat het nuwe 
lewe nodig?

Gesels met God oor die Opstanding en wat in 
die erediensboodskap in jou losgemaak is.  
Waar in jou lewe het jy die Opstandingskrag 
nodig? 

GEMEENTEGEBED: Familiedag. Bid vir huwelike en 
gesinne wat weens inperking meer as gewoonlik op 
mekaar aangewys is.  Ω

"Of, as julle dit nie goedvind om die Here te dien nie, kies dan vandag 
wie julle wil dien ... Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien." 
(Josua 24:15) “Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou 
gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor 
praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy 
opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en 
dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op 
jou stadspoorte." (Deuteronomium 6:6-9)

MATTEUS 28:1-10

The Empty Tomb deur George Richardson



OPSTANDING
(deur W.E.G. Louw)

Drie dae was daar duisternis ... Alleen,

'n suiwer saad wat wag op son en reën,
het al Sy sterflikheid stil weggebrand:

in diep gelatenheid, soos in die sand

die swaar en trae slakke van die vlees,

Die wagte kon in daardie gloed nie kyk.

dat dit vergruisel is tot stof en grint,

dat Hy, een met die Vader en die Gees,

wat uit vier hemelstreke op die aarde stryk

sy onrus, vrees, verwarringe en waan,

verheerlik in die lig weer op kan staan.

Die steen is afgewentel deur 'n wind

en soos uit diepe duisternis 'n vlam,
staan hoog en rank en smetteloos die Lam!

DINSDAG, 
14 APRIL

DAG 3
Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te 
gesels.Lees eers hierdie Psalm in die gewone teks en dan 
die aanpassing daarvan. Let spesifiek op die gedeeltes wat 
direk met jou gesels en iets in jou losmaak; 'n bemoediging, 
'n verlange, 'n vraag of 'n idee.

PSALM 121

Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Die 
berg wat wegkruip in mense se groet en vat en menswees. Die berg 
wat vingermerke maak op winkeltrollies en die rakke daar binne 
leeg koop. Die berg wat angs en paniek en onsekerheid in mense se 
harte gaan bêre. Die berg wat wagstaan voor die hospitaal en keer 

Praat met God oor die berge wat jy 
tans beleef.



My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My hulp is 
van Hom wat die son elke oggend wakker maak en vir die maan sê 
hoe laat hy moet gaan slaap. My hulp is van Hom wat vir die see 'n 
lyn in die sand trek, en vir die branders sê waar hulle mag breek. My 
hulp is van Hom wat die berge in die palm van Sy hand balanseer, 
van Hom wat vir die swaeltjie genoeg krag gee om te trek wanneer 
dit nodig is. My hulp is van Hom wat die klipspringertjie help om op 
die rotse te balanseer. My hulp is van Hom wat weet wat my naam 
is, wat my hart se bang en onsekerheid ken, wat weet waar ek bly en 
waar ek wegkruip. My hulp is van Hom wat die hemel en die aarde 
en vir my met soveel liefde en sorg gemaak het.

Dit is Hy wat die vliegtuie en die skepe stop, sodat die aarde weer 
kan asemskep. Dit is Hy wat horlosies se tyd laat stilstaan, sodat 
mense weer kan leer om te wees, en nie net om te doen nie. Dit is Hy 
wat mense een vir een onder een dak bymekaar maak, en hulle 
daaraan herinner dat hulle 'n gesin is. Dit is Hy wat die roetine en 
gejaag wegvat, en kinderlaggies om 'n bordspeletjie laat baljaar. 
Dit is Hy wat mense leer om mekaar weer in die oë te kyk en te 
gesels. Uit die hart uit te gesels. Dit is Hy wat Sy kerk na mense se 
huise toe vat, sodat almal Sy Woord kan hoor – nie net op 'n 
Sondag nie, maar elke dag. Dit is Hy wat die boodskap van hoop 
sag en stil van een huis na 'n ander oordra. Dit is Hy wat seker maak 
dat gesinne weer saam bid en Bybel lees. Dit is Hy wat die duisende 
slagoffers wat oorweldig word deur die berg, stil in Sy arms toevou 
en hulle verseker dat Hy hulle nooit sal los nie. Dit is Hy wat vir ons 
gesê het dat ons dit in hierdie wêreld nie altyd maklik sal hê nie. Dit 
is Hy wat belowe het dat Hy by ons sal wees – vandag, môre, totdat 
ons vir altyd by Hom gaan bly.

Ek kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. 
Wie gaan my help om verby hierdie berg te kom? My hulp is van die 
Here. Nou en vir altyd.

(Katrienkie@2020)

dat geliefdes by 'n hart-se-mens kan uitkom. Die berg wat 'n wêreld 
se ekonomie met een hand stop.  Die berg wat skole se deure 
toemaak en lag-lag voor my kerk se hek gaan sit. Die berg wat 
bejaardes weerloos laat en hulle bang in hulle huise laat wegkruip. 
Die berg wat besighede sluit en gesinne sonder kos laat. Die berg 
wat paaie toemaak en 'n hele land se mense in hulle huise injaag. Ek 
kyk op na die berg wat so stil-stil in my wêreld kom staan het. Waar 
sal my hulp vandaan kom? Wie gaan my help om verby hierdie berg 
te kom?

Amen. 



GEMEENTEGEBED: Bid vir die vriende in jou lewe. Bid by 
name vir hulle.  Ω

“Reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van 
vriendskap lê in die raad wat jy kry.” (Spreuke 27:9) 

WOENSDAG, 
15 APRIL

DAG 4
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee. 

JOHANNES 20:10-18

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?

Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

Praat met God oor jou belewenis.

Resurrection Morning deur James Martin



DONDERDAG, 
16 APRIL

DAG 5
Vandag staan ons stil by ons hart se diepste uitroepe. Lees 
die artikel wat in Times verskyn het, en skryf dan jou eie 
klaaglied. 

There is a reason we normally try to meet in the flesh. There is a reason 
solitary confinement is such a severe punishment. And this Lent has no 
fixed Easter to look forward to. We can't tick off the days. This is a 
stillness, not of rest, but of poised, anxious sorrow.

Christianity Offers No Answers About the Coronavirus. It's Not 
Supposed To

 

“For many Christians, the coronavirus-induced limitations on life have 
arrived at the same time as Lent, the traditional season of doing 
without. But the sharp new regulations – no theater, schools shutting, 
virtual house arrest for us over-70s – make a mockery of our little 
Lenten disciplines. Doing without whiskey, or chocolate, is child's play 
compared with not seeing friends or grandchildren, or going to the pub, 
the library or church.

ORIGINALLY PUBLISHED TIMES MAGAZINE: MARCH 29, 2020 
8:00 AM EDT

No doubt the usual silly suspects will tell us why God is doing this to us. 
A punishment? A warning? A sign? These are knee-jerk would-be 
Christian reactions in a culture which, generations back, embraced 
rationalism: everything must have an explanation. But supposing it 

BY N.T. WRIGHT

N. T. Wright is the Professor of New Testament and Early 
Christianity at the University of St Andrews, a Senior Research 
Fellow at Wycliffe Hall, Oxford University and the author of over 
80 books, including The New Testament in Its World.

GEMEENTEGEBED: Bid vir al die nuwe metodes van 
Woordverkondiging terwyl eredienste en Bybelstudies soos 
ons dit ken, nie mag plaasvind nie. Sê dankie vir tegnologie 
en ons leiers wat die uitsendings moontlik maak.  Ω

“So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter 
sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en 
tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.” (Jesaja 55:11)  



doesn't? Supposing real human wisdom doesn't mean being able to 
string together some dodgy speculations and say, “So that's all right 
then?” What if, after all, there are moments such as T. S. Eliot recognized 
in the early 1940s, when the only advice is to wait without hope, 
because we'd be hoping for the wrong thing?

Rationalists (including Christian rationalists) want explanations; 
Romantics (including Christian romantics) want to be given a sigh of 
relief. But perhaps what we need more than either is to recover the 
biblical tradition of lament. Lament is what happens when people ask, 
“Why?” and don't get an answer. It's where we get to when we move 
beyond our self-centered worry about our sins and failings and look 
more broadly at the suffering of the world. It's bad enough facing a 
pandemic in New York City or London. What about a crowded refugee 
camp on a Greek island? What about Gaza? Or South Sudan?

At this point the Psalms, the Bible's own hymnbook, come back into 
their own, just when some churches seem to have given them up. “Be 
gracious to me, Lord,” prays the sixth Psalm, “for I am languishing; O 
Lord, heal me, for my bones are shaking with terror.” “Why do you stand 
far off, O Lord?” asks the 10th Psalm plaintively. “Why do you hide 
yourself in time of trouble?” And so it goes on: “How long, O Lord? Will 
you forget me for ever?” (Psalm 13). And, all the more terrifying because 
Jesus himself quoted it in his agony on the cross, “My God, my God, 
why have you forsaken me?” (Psalm 22).

Yes, these poems often come out into the light by the end, with a fresh 
sense of God's presence and hope, not to explain the trouble but to 
provide reassurance within it. But sometimes they go the other way. 
Psalm 89 starts off by celebrating God's goodness and promises, and 
then suddenly switches and declares that it's all gone horribly wrong. 
And Psalm 88 starts in misery and ends in darkness: “You have caused 
friend and neighbor to shun me; my companions are in darkness.” A 
word for our self-isolated times.

God was grieved to his heart, Genesis declares, over the violent 
wickedness of his human creatures. He was devastated when his own 
bride, the people of Israel, turned away from him. And when God came 
back to his people in person – the story of Jesus is meaningless unless 

The point of lament, woven thus into the fabric of the biblical tradition, 
is not just that it's an outlet for our frustration, sorrow, loneliness and 
sheer inability to understand what is happening or why. The mystery of 
the biblical story is that God also laments. Some Christians like to think 
of God as above all that, knowing everything, in charge of everything, 
calm and unaffected by the troubles in his world. That's not the picture 
we get in the Bible.



Skryf jou eie klaaglied (’lament') neer. 'n 
Klaaglied is 'n diep uitroep na hulp. Dit is 'n 
heelhartige uitdrukking van verlange, 
ontnugtering en teleurstelling. Dit is om ons 
bekommernisse in gesprek met God te bring. Jy 
kan ook gedeeltes uit Klaagliedere of Psalms 
aanhaal indien jou eie woorde nie vandag 
genoegsaam voel nie.

GEMEENTEGEBED: Bid vir al die instansies wat in hierdie 
dae uitkoms bied vir hulpbehoewendes en haweloses, soos 
skuilings, voorsiening van kos, ens. dat hulle in staat sal 
wees om hulle werk voort te sit.  Ω

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die 
evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir 
gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om 
onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here 
aan te kondig.” (Lukas 4:18-19)

DOEN DIT

that's what it's about – he wept at the tomb of his friend. St. Paul 
speaks of the Holy Spirit “groaning” within us, as we ourselves groan 
within the pain of the whole creation. The ancient doctrine of the Trinity 
teaches us to recognize the One God in the tears of Jesus and the 
anguish of the Spirit.

It is no part of the Christian vocation, then, to be able to explain what's 
happening and why. In fact, it is part of the Christian vocation not to be 
able to explain – and to lament instead. As the Spirit laments within us, 
so we become, even in our self-isolation, small shrines where the 
presence and healing love of God can dwell. And out of that there can 
emerge new possibilities, new acts of kindness, new scientific 
understanding, new hope. New wisdom for our leaders? Now there's a 
thought.”



VRYDAG,
17 APRIL

DAG 6

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.
Ÿ

Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 
die grootste emosie of gebeurtenisse?

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

Ÿ Gee dit als oor aan God.

Ÿ

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

Ÿ

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 
jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

  te skryf.

(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 
REFLEKSIEGEBED 

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer

1

2

3

4

5

6

7



GEMEENTEGEBED: Bid vir siekes, by name vir dié van wie 
jy weet. Bid ook vir hulle geliefdes wat beperk word om 
hulle in hospitale of versorgingsoorde te besoek.  Ω

“Die susters [van Lasarus] het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: 
'Here, hy vir wie U lief is, is siek.'”  (Johannes 11:3)

SATERDAG,
18 APRIL

DAG 7
Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  
Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas.

Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

Skryf van hierdie gedagtes neer.

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde 
keer met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou 
uitgestaan het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. 
Waarom dink jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? 
Watter gedagtes het jy daaroor? Wat laat dit jou 
hoop? Waaraan herinner dit jou? 
Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God 
vir jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?

GEMEENTEGEBED: Bid vir beskerming vir dokters, 
verpleërs en ander versorgers wat blootgestel word aan 
besmetting terwyl hulle nooddienste verrig.  Ω

JOHANNES 20:19-31

'n Lied kan ook 'n gebed wees. Indien jy die wysie ken, sing 
die volgende lied (Beryming van Psalm 91 uit Die 
Hallelujaboek): “Wie toevlug neem in veil'ge hut en skuil by 
die Alhoë, hy word beskadu en beskut deur God se 
alvermoë. O Heer, my Rots, op wie ek bou, by U is't my die 
beste. My toevlug waar ek stil vertrou, in nood my veil'ge 



veste.” Of dalk ken jy Joe Niemand se lied: “Ek sal nie bang 
wees nie”. 

“Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van 
dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige 
skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante.” (Psalm 91:3-4) 

SONDAG, 
19 APRIL

DAG 8
Erediens 

GEMEENTEGEBED: Bid vir alle uitsendings wat vandag 
die Woord verkondig. Bid dat almal wat luister sal besef 
dat ons deel is van die liggaam van Christus of ons 
ingeperk is of nie.  Ω

“Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede 
saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam 
van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal 
met die een Gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry. Ons is 
almal van die een Gees deurdrenk.” (1 Korintiërs 12:12-13)

JOHANNES 20:19-31

MAANDAG, 
20 APRIL

DAG 9
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks, met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar. 

JOHANNES 20:19-31



GEMEENTEGEBED: Bid vir dwelmverslaafdes wat dalk nou 
afgesny is van kos en dwelmvoorrade. Bid vir hulle vir krag 
om onttrekkingsimptome te hanteer en dat hierdie tyd van 
onttrekking vir hulle genesing en verlossing van hulle 
verslawing sal bring.  Ω

“Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.” (Johannes 
8:36)

Met wie identifiseer jy in die storie? Waaroor twyfel jy 
tans en kan jy jou eerlike vrae met Jesus bespreek? 
Wat sien jy raak oor Jesus se interaksie met Thomas?
Bid weer jou Pinkstergebed wat jy in die eerste week 
geskryf het.

The Incredulity of Saint Thomas deur Caravaggio



DINSDAG, 
21 APRIL

DAG 10
Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te gesels. 
Lees die Psalm 'n paar keer stadig deur. Let spesifiek op die 
gedeeltes wat direk met jou gesels en iets in jou losmaak; 'n 
bemoediging, 'n verlange, 'n vraag of 'n idee.

Gebruik nou die gedeeltes wat vir jou 
uitgestaan het as inspirasie om jou eie Psalm 
te skryf.

PSALM 16

GEMEENTEGEBED: Bid vir polisiebeamptes, weermaglede 
en sekuriteitswagte, dat hulle orde sal handhaaf met reg en 
geregtigheid en 'n bewustheid van die nood van mense wat 
hulle moet beheer.  Ω

“Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou volksgenoot nie, 
jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die Here.” (Levitikus 19:18)

We could not become like God, so God became like us. God showed 
us how to heal instead of kill, how to mend instead of destroy, how to 
love instead of hate, how to live instead of long for more. When we 
nailed God to a tree, God forgave. And when we buried God in the 
ground, God got up. 

- Rachel Held Evans, Searching for Sunday: Loving, Leaving, and Finding the 
Church

“

“



WOENSDAG, 
22 APRIL

DAG 11
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee. 

Praat met God oor jou belewenis.

Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?

GEMEENTEGEBED: Bid vir almal wat as voorbidders deel 
is van die gebedsbediening.  Ω

“Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van 
sy dissipels vir Hom: 'Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy 
volgelinge geleer het.'” (Lukas 11:1)

LUKAS 24:36-49



DONDERDAG, 
23 APRIL

DAG 12
Lees die volgende teks twee keer stadig deur en raak 
bewus van watter gedeeltes in die besonder 'n uitnodiging 
in jou wakker maak.

of 'n woefkardoes

daar is soveel gange van broosheid

of selfs die dood van 'n geliefde

'n liggaam saamgeflans

vol fyn verflenterde emosie

alles met lig en skadu's omhul

in toegesluite losie
gevorm deur die impak van pyn

ook soos met genade van Jesus Christus

selfs 'n mosaïek van splinterliefde

deur vreedsaamheid in flessies opgevul

dalk 'n raak beskrywing

dit skep dalk die illusie

Die betekenis van Broosheid

van 'n sagte fyn brose lyf

van diep verborge eensaamheid

deur ontnugterde ontrouheid ontbloot

deur rou hartseer oopgekloof

uit verskillende kontoere

van die instandhouding
van 'n gesonde vlees

insluitend die totale verswakking

kan ons maklik
dieper betekenis verkeerd vertolk

agter 'n sombere donker wolk

wat ook al die betekenis
dit is 'n woordjie met krag, “flair” en “finesse”
met 'n veel dieper, wyer betekenis

ons kry dan die misterie van miskenning

met soveel fasette van “personas”

as wat potlood oë sorgloos hier kan skets

en plaas kosbare verskyning

van mens en gees

- Mariana Cronje



GEMEENTEGEBED: Bid vir die Gemeenteraad en 
Leierskap vir wysheid en onderskeiding.  Ω

“Sommige vertrou op strydwaens en ander op perde, maar óns, ons 
vertrou op die Naam van die Here ons God.” (Psalm 20:8) 

Wat beteken broosheid vir jou?
Op watter maniere voel jy tans 
blootgestel/broos? 

Dit is dikwels vrees of bekommernis wat ons laat 
broos voel. Wat is die name van jou vrese?

Besin dan ook saam oor die volgende vrae:

Is dit maklik/moeilik om jou eie broosheid te 
erken?

Op watter manier is God teenwoordig in jou 
broosheid?

Gesels met God oor wat die gedeeltes in jou roer.

Wat doen jy gewoonlik wanneer jy so voel?

DOEN DIT

It's just death and resurrection, over and over again, day after day, as 
God reaches down into our deepest graves and with the same power 
that raised Jesus from the dead wrests us from our pride, our apathy, 
our fear, our prejudice, our anger, our hurt, and our despair. 

- Rachel Held Evans, Searching for Sunday: Loving, Leaving, and Finding the 
Church

“

“



VRYDAG,
24 APRIL

DAG 13

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

Ÿ

REFLEKSIEGEBED 
(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 

Ÿ

Ÿ

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

Ÿ

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

Ÿ

Ÿ Gee dit als oor aan God.

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer
  te skryf.

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?
Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 

jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   
Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 

die grootste emosie of gebeurtenisse?

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ

1

2

3

4

5

6

7



GEMEENTEGEBED: Bid vir diegene wat weens inperking 
die gevaar loop om slagoffers te wees van geslags- of 
gesinsgeweld.  Ω

“Die geweld van goddelose mense vernietig hulleself, want hulle weier 
om reg te doen.” (Spreuke 21:7)

SATERDAG, 
25 APRIL

DAG 14

Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas. 

Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde keer 
met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou uitgestaan 
het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. Waarom dink 
jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? Watter gedagtes 
het jy daaroor? Wat laat dit jou hoop? Waaraan 
herinner dit jou? 
Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God vir 
jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?

Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

Skryf van hierdie gedagtes neer.

GEMEENTEGEBED: Bid vir predikers in hulle 
voorbereiding vir môre se erediens.  Ω

“Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die 
geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak.” 
(Efesiërs 6:19)

LUKAS 24:13-35



SONDAG, 
26 APRIL

DAG 15
Erediens 

GEMEENTEGEBED: Bid vir die aanhoorders van 
Erediensboodskappe vandag.  Ω

“Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei 
het.” (1 Korintiërs 3:6)

LUKAS 24:13-35

MAANDAG, 
27 APRIL

DAG 16
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks, met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar. 

Bid weer jou Pinkstergebed wat jy aan die begin 
geskryf het.

Waar het jou hart onlangs warm gebrand met God se 
nabyheid?

Gesels met God oor julle verhouding en wat jou van 
die erediens steeds bybly. 

LUKAS 24:13-35



GEMEENTEGEBED: Vryheidsdag. Bid vir al ons land se 
mense se regte en vryheid terwyl ons vandag elke mens se 
stemreg vier.  Ω

“Eers as die Seun julle vry maak, sal julle werklik vry wees.” (Johannes 
8:36)

High Altar deur 
Sieger Köder (1925-2015)

The resurrection completes the inauguration of God's 
kingdom... It is the decisive event demonstrating that God's 

kingdom really has been launched on earth as it is in heaven.”   
- N.T. Wright

“

“



The message of 
Easter is that God's 
new world has been 

unveiled in Jesus 
Christ and that 

you're now invited to 
belong to it. 
- N.T. Wright

“

“

DINSDAG, 
28 APRIL

DAG 17
Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te gesels. 
Lees die Psalm 'n paar keer stadig deur. Let spesifiek op die 
gedeeltes wat direk met jou gesels en iets in jou losmaak; 'n 
bemoediging, 'n verlange, 'n vraag of 'n idee.

Waar het jy God se goedheid onlangs ervaar?
Wat is die offer of beloftes wat jy in reaksie 
daarop wil gee?

Gesels met God oor die volgende paar vrae:
Waar het jy God se redding nodig? Wat is jou 
uitroep?

PSALM 116

GEMEENTEGEBED: Bid vir ons almal dat ons nie sal 
toegee aan angstigheid en vrees in hierdie dae nie.  Ω

“Hy het vir my gesê: 'Moenie bang wees nie, jy vir wie God liefhet! Dit sal 
goed gaan met jou. Wees sterk! Wees sterk!' Terwyl hy met my praat, het 
ek weer sterk gevoel en gesê: 'U kan maar praat, want u het vir my krag 
gegee.'” (Daniël 10:19)



WOENSDAG, 
29 APRIL

DAG 18
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee. 

Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

Praat met God oor jou belewenis.

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?

kom.  Ω

GEMEENTEGEBED: Bid vir  geskeide egpare wat dit 
moeilik vind om om die beurt  by hulle kinders uit te 

“Daar is 'n toekoms vir jou nageslag, sê die Here, jou kinders sal na hulle 
besitting toe terugkom.” (Jeremia 31:17)

JOHANNES 21:1-6



DONDERDAG, 
30 APRIL

DAG 19
In 'n krisis begin ons deur 'n ander lens na die lewe kyk. Ons 
sien nuwe dinge raak en vier opnuut weer dit wat vir ons 
kosbaar is. Vandag staan ons stil by verwondering.

Lees aandagtig die volgende twee aanhalings:  

The rest sit around and pluck blueberries.

Earth is crammed with heaven
And every common bush afire with God.

“It is not easy to convey a sense of wonder, let alone resurrection 
wonder, to another. It's the very nature of wonder to catch us off guard, 
to circumvent expectations and assumptions. Wonder can't be 
packaged, and it can't be worked up. It requires some sense of being 
there and some sense of engagement.”

But only he who sees takes off his shoes.

– Eugene H. Peterson

– Elizabeth Barrett Browning

Besin saam met God oor die volgende vrae:
Hoe help Covid-19 jou om anders te kyk?
Wat sien jy opnuut raak?
Waaroor staan jy in verwondering?
Watter deel van die natuur vul jou met 
verwondering?
Wat van God vul jou met verwondering?
Wat van die mens (ook jouself en mense wat jy ken) 
vul jou met verwondering?
Waar het jy weer die geskenk van verwondering 
nodig in jou lewe?

GEMEENTEGEBED: Bid vir ons gemeentes se finansies in 
hierdie onseker ekonomiese tye. Praat ook met God oor 
jou eie finansies en bydrae.  Ω

“Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop 
oes. Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met 
teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. En 
God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in 
alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke 
goeie werk.” (2 Korintiërs 9:6-8)



VRYDAG,
1 MEI

DAG 20
REFLEKSIEGEBED 

Ÿ

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.

  te skryf.

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

Ÿ

Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 
jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   

Ÿ

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  

Ÿ Gee dit als oor aan God.

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.

Ÿ

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer

Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 
die grootste emosie of gebeurtenisse?

Ÿ

(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 

Ÿ

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

1
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GEMEENTEGEBED: Werkersdag. Bid vandag spesiaal vir 
mense wat hul werk verloor het, of nie meer deur 
werkgewers betaal word nie in hierdie tyd.  Ω

“... die Skrif sê: 'Die arbeider is geregtig op sy loon.'” (1 Timoteus 5:18b)

SATERDAG, 
2 MEI

DAG 21

Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas. 

Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde keer 
met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou uitgestaan 
het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. Waarom dink 
jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? Watter gedagtes 
het jy daaroor? Wat laat dit jou hoop? Waaraan 
herinner dit jou? 
Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God vir 
jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?

Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

Skryf van hierdie gedagtes neer.

GEMEENTEGEBED:  Bid vandag vir jou bure. Dink veral 
ook aan dié wat al lank naby jou bly met wie jy geen 
kontak het nie.  Ω

“...  'n buurman wat naby is, is meer werd as 'n broer wat ver is.” (Spreuke 
27:10b)

JOHANNES 10:1-10



SONDAG, 
3 MEI

DAG 22
Erediens 

GEMEENTEGEBED: Bid vandag vir elkeen wat jy ken wat 
nog nie oortuig is van Christus se geskenk aan hulle nie. 
Bid dat hul God se liefde teenoor hul sal ervaar.   Ω

“Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het: Die 
Here Jesus het in die nag waarin Hy oorgelewer is, brood geneem en, 
nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: 'Dit is 
my liggaam; dit is vir júlle. Gebruik dit tot my gedagtenis.' Net so ook 
het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê: 'Hierdie beker is die 
nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as 
julle daaruit drink, tot my gedagtenis.'” (1 Korintiërs 11:23-25)

JOHANNES 10:1-10

JOHANNES 10:1-10

MAANDAG, 
4 MEI

DAG 23
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks, met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar. 

Gesels met God oor wat in jou geroer het tydens die 
erediens.
Hoe ervaar jy tans God se Herderskap? Op watter 
manier wil God jou graag ontmoet?
Bid ook weer jou Pinkstergebed wat jy in die eerste 
week geskryf het.



GEMEENTEGEBED: Bid vir ons land en die wêreld se 
ekonomie en vir die herstel daarvan. Bid vir wysheid vir ons 
regering wat besluite moet neem in dié verband.  Ω

“Ook dit is iets wat van die Here die Almagtige af kom; kennis wat van 
Hom kom, is wonderbaar en laat alles voorspoedig verloop.” (Jesaja 
28:29)

The Good Shepherd deur Sieger Köder (1925-2015)

- N.T. Wright, Surprised by Hope: Rethinking 
Heaven, the Resurrection, and the Mission of the 

Church

Jesus's resurrection is the beginning of 
God's new project not to snatch people 
away from earth to heaven but to colonize 
earth with the life of heaven. That, after 
all, is what the Lord's Prayer is about.

“

“



DINSDAG, 
5 MEI

DAG 24

Lees die Psalm 'n paar keer stadig deur. Let spesifiek op die 
gedeeltes wat direk met jou gesels en iets in jou losmaak; 'n 
bemoediging, 'n verlange, 'n vraag of 'n idee.

Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te gesels. 

Ek is

'Ek is' bring my by waters waar daar vrede is

Ek is

Ek is wat Ek is.

'Ek is' berei 'n maal voor my

Ek is hopeloos maar vertrou

'Ek is' selfs as ek deur die dal van doodskaduwee gaan

– Jean Pelser

Ek is tevrede

'Ek is' se stok en staf beskerm my
Ek is veilig

Ek is
Ek is huiwerig maar tevrede

Ek is
Ek is tussen êrens en nêrens

Ek is styfgespan en losgetrek

Ek is

Ek is afgemat en onderdompel
Ek is

Ek is

'Ek is' laat my in groen weivelde neerlê

Ek is

PSALM 23

Gesels met God oor wat in jou gedagtes en binneste 
beweeg.

GEMEENTEGEBED: Die inperking het tot gevolg gehad 
dat paniekaankope en selfsug aan die orde van die dag is. 
Ondersoek ook jouself hieroor en bely wat nodig is.  Ω

“Hou julle lewe vry van geldgierigheid; wees tevrede met wat julle het. 
God self het gesê: 'Ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat 
nie.'” (Hebreërs 13:5)



WOENSDAG, 
6 MEI

DAG 25
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee. 

JOHANNES 21:7-14

It is the Lord deur Sieger Köder (1925-2015)

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?



Praat met God oor jou belewenis.

Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

GEMEENTEGEBED: Bid vir eensames, veral ook vir 
diegene wat weens vandag se omstandighede 
noodgedwonge eensaamheid leer ken.  Ω

“Die maagd sal swanger word en 'n Seun in die wêreld bring, en hulle sal 
Hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons.” (Matteus 1:23)

- D.J. Opperman

het reeds 'n entjie duskant Wupperthal
Op die groot saaidag van die heelal

oor die kaal Noordweste
'n sakkie van die Heer se beste

saad per ongeluk gelek, gelek en 
uitgeval



DONDERDAG, 
7 MEI

DAG 26

Bestudeer 'n ruk die volgende prent vir, en maak 'n paar 
notas oor jou gedagtes:  

Tydens 'n krisis of pandemie ontdek ons dikwels dinge in en 
van onsself wat ons verbaas. Hierdie blootstelling is soms 'n 
aangename verrassing, en soms is dit 'n besef wat ons weer 
“op ons plek sit'' of vir ons perspektief gee oor hoe baie ons 
nog het om te groei.

The Real Me deur Sieger Köder (1925-2015)



Besin saam met God oor die volgende vrae:
Op watter manier het Covid-19 jou ontbloot?
Watter teenstrydigheid merk jy op in jou eie gedrag 
of gedagtes?
Waarmee worstel jy in hierdie seisoen?

Waaroor het jy nog nie met God gepraat nie?

Wat wil jy nie aan ander, of aan God wys of erken 
nie?

Hoe sien God jou? Hoe voel God oor jou?

GEMEENTEGEBED: Sê dankie vir die gawe van lag en vir 
die unieke vermoë wat Suid-Afrikaners het om die 
komiese onder die moeilikste omstandighede raak te 
sien. Op die vierde dag van die staat van inperking vra 
iemand op WhatsApp: “Ek wil net hoor of iemand weet: 
mag ons al stort of nog net hande was?”  Ω

“... Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek al weer.” (Psalm 
30:6b)



VRYDAG,
8 MEI

DAG 27

Ÿ

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.
Ÿ

Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 
die grootste emosie of gebeurtenisse?

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer

Ÿ

Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 
jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   

Ÿ

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?

Ÿ Gee dit als oor aan God.

REFLEKSIEGEBED 

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

  te skryf.

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

Ÿ

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  
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GEMEENTEGEBED: Die bedreiging van die koronavirus 
bring mee dat mense dwarsoor die wêreld anders dink oor 
die natuur, hulle medemens, die bewaring van ons planeet 
en so meer. Sê dankie vir al die positiewe wat voortspruit 
hieruit en bid oor jou rol hierin. Ons staatspresident het ons 
al herhaaldelik aangespoor met “tuma mina: stuur my”.  Ω

“Toe het ek die Here hoor vra: 'Wie kan Ek stuur? Wie sal ons 
boodskapper wees?' Ek het geantwoord: 'Hier is ek! Stuur my!'” (Jesaja 
6:8)

SATERDAG, 
9 MEI

DAG 28

Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas.

Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  

Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God vir 
jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?
Skryf van hierdie gedagtes neer.
Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde keer 
met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou uitgestaan 
het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. Waarom dink 
jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? Watter gedagtes 
het jy daaroor? Wat laat dit jou hoop? Waaraan 
herinner dit jou? 

GEMEENTEGEBED:  Daar is soveel planne wat ons 
elkeen gemaak het, wat uitgestel is. Besin vandag oor die 
gesindheid waarmee ons leef in terme van ons eie 
koninkryk, of God se Koninkryk te bou.  Ω

JOHANNES 14:1-14



“Dawid het 'n lofprysing aan die Here in teenwoordigheid van die hele 
vergadering uitgespreek ... 'Van U kom rykdom en eer. U heers oor alles. 
Mag en krag word deur U geskenk, en dit berus by U om enigiemand 
groot en sterk te maak. En nou loof ons U, ons God, ons prys u glansryke 
Naam, want wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om 
sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons 
van U gekry het. Net soos al ons voorvaders is ons by U sonder reg of 
aanspraak. Ons tyd op aarde is soos 'n skaduwee, dit gaan verby. Here 
ons God, al hierdie goed wat ons bymekaargemaak het om 'n huis vir u 
heilige Naam te bou, het ons van U gekry en dit behoort aan U. Ek weet, 
my God, dat U die hart ondersoek en dat U opregtheid wil hê. Ek het in 
opregtheid van hart al hierdie gawes gebring, en nou het ek met 
vreugde gesien hoe u volk wat hier teenwoordig is, sy gawes aan U 
bring.” (1 Kronieke 29:10a, 12-17)

SONDAG, 
10 MEI

DAG 29
Erediens 

GEMEENTEGEBED: Moedersdag. Sê dankie vir al die 
ma's of moederfigure in jou lewe en vra dat die Here 
hulle ryklik sal seën. Aanbid ons Hemelse Vader ook as 'n 
moeder.  Ω

“Soos 'n moeder haar kind laat veilig voel, so laat Ek julle veilig voel. 
Julle sal veilig voel ...” (Jesaja 66:13)

JOHANNES 14:1-14



JOHANNES 14:1-14

MAANDAG, 
11 MEI

DAG 30
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks, met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar. 

GEMEENTEGEBED: Bid vir ons skoliere, studente en 
leerkragte wie se kwartale en skooldae aangepas moet 
word om die buitengewone omstandighede te 
akkommodeer. Bid vir die wat tuisonderrig ontvang en 
veral vir diegene wat nie toegang het tot al die elektroniese 
hulpmiddels nie.  Ω

“Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n 
goddelose tyd.” (Efesiërs 5:16)

Gesels met God oor wat die konsepte van Weg, 
Waarheid en Lewe vir jou beteken. 
Wat wil God graag vir jou wees?
Bid ook weer jou Pinkstergebed wat jy in die eerste 
week geskryf het.

DINSDAG, 
12 MEI

DAG 31
Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te gesels. 
Lees die Psalm 'n paar keer stadig deur. Let spesifiek op die 
gedeeltes wat direk met jou gesels en iets in jou losmaak; 'n 
bemoediging, 'n verlange, 'n vraag of 'n idee.

PSALM 31

Bid nou die woorde of gedeeltes van hierdie Psalm 
hardop in gebed.



GEMEENTEGEBED: Bid vir Johannesburg se plaaslike 
regering en dat die leiers toegerus sal word met wysheid 
om die regte besluite te neem.  Ω

“As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. 
As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, 
tevergeefs.” (Psalm 127:1)

WOENSDAG, 
13 MEI

DAG 32
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee.  

Praat met God oor jou belewenis.

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?

Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

GEMEENTEGEBED: Bid vir die leiers van ons gemeente 
wat onder uiters buitengewone omstandighede sorg dat 
die liggaam van Christus gevoed en bedien word.  Ω

“Die Here sal jou altyd deur lei; selfs in dor streke sal Hy in jou behoeftes 
voorsien. Hy sal jou sterk maak. Jy sal wees soos 'n tuin met volop 
water, soos 'n fontein waarvan die water nie opdroog nie.” (Jesaja 58:11)

JOHANNES 21:15-19



DONDERDAG, 
14 MEI

DAG 33
Tydens die oploop na Pinkster is ons bewus van die 
vervulde belofte van 'n Trooster wat aan ons gegee is. Jesus 
self het ook dikwels hierdie troos gebied. Daar is vele 
uitnodigings na lewe, troos en rus wat Jesus gereeld 
kommunikeer. Vandag staan ons stil by hierdie uitnodiging.

Bestudeer 'n ruk die volgende prent vir, en maak 'n paar 
notas oor jou gedagtes:  

Jesus blesses the Children  
deur Sieger Köder (1925-2015)



Ek sal opstaan en na my vader gaan;

opstaan en onder die volle maan
opstaan uit my vodde en my vuil;

aan sy breë skouer, en hóm saggies vra
om alles te vergeet, en te vergewe

dat ek weer voel my hande jonk en sterk,

EK SAL OPSTAAN

die voorjaarskoelte saggies teen my wang –

en moet ek gaan, en aan sy voete val.

die jongkrag van my hoon wat hy moes dra,

(deur W.E.G. Louw)

wat geel streep oor die vleiland, gaan en huil

dat ek weer soos 'n kindjie klein die lewe
vol sonskyn voel, die vreug van werk

in die wingerd waar pers die sware korrels hang;

Voorwaar, onmiddellik na my vader sal

Wat verhoed jou om na God toe te gaan vir troos?

Besin saam met God oor die volgende vrae:

Wat is God se uitnodiging vir jou?

Wat is jou prentjie van 'n “veilige plek”?
Is dit vir jou maklik/moeilik om God se troos te 
ervaar of te aanvaar?

Wat sal jou help om dit te aanvaar?

Wat wil jy graag vir God vra?

Op watter manier benodig jy tans troos?

GEMEENTEGEBED: Sê dankie vir die skoonheid van die 
natuur en vir meer geleentheid wat ons nou het om dit 
raak te sien.  Ω

“En wat bekommer julle julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies: 
hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar Ek sê vir julle: Selfs 
Salomo in al sy prag was nie geklee soos een van hulle nie.” (Matteus 
6:28-29)



VRYDAG,
15 MEI

DAG 34

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.

Ÿ Gee dit als oor aan God.

Ÿ

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.

Ÿ

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer

REFLEKSIEGEBED 

  te skryf.

(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.
Ÿ

Ÿ

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?

Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 
die grootste emosie of gebeurtenisse?

Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 
jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   

Ÿ
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GEMEENTEGEBED: Sê dankie vir ons hemelse Vader se 
sorg. Bid ook vir mense wat fisiek broos is en ekstra sorg 
benodig.  Ω

“Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle 
op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die 
hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer 
werd as baie mossies.” (Matteus 10:29-31)  

SATERDAG, 
16 MEI

DAG 35

Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas.

Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde keer 
met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou uitgestaan 
het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. Waarom dink 
jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? Watter gedagtes 
het jy daaroor? Wat laat dit jou hoop? Waaraan 
herinner dit jou? 

Skryf van hierdie gedagtes neer.

Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God vir 
jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?

Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

GEMEENTEGEBED:  Bid vir elkeen wat tans saam hierdie 
materiaal gebruik.  Ω

“Die Gees staan ons ook in ons swakheid by: ons weet nie wat en hoe 
ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge 
wat nie met woorde gesê word nie.” (Romeine 8:26)

JOHANNES 14:15-21



SONDAG, 
17 MEI

DAG 36
Erediens 

GEMEENTEGEBED: Bid vir vandag se dienste. Sê ook 
dankie vir die mense wat agter die skerms werk in 
gemeentes. Maak 'n lys van dié waarvan jy weet en bid 
by name vir hulle.  Ω

“Aan elkeen van ons is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin 
Christus die gawes uitgedeel het.” (Efesiërs 4:7)

JOHANNES 14:15-21

JOHANNES 14:15-21

MAANDAG, 
18 MEI

DAG 37
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks, met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar. 

GEMEENTEGEBED: Bid vandag vir al die mediese diensste 
en personeel in ons land.  Ω

“Julle moet julle dus nie bekommer en vra: 'Wat moet ons eet of wat 
moet ons drink of wat moet ons aantrek?' nie. Dit is alles dinge waaroor 
die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit 
alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en 
vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.” (Matteus 
6:31-33)

Gesels spesifiek met die Heilige Gees vanoggend. 
Gesels oor jul verhouding en hoe jy die Gees ervaar.
Bid ook weer jou Pinkstergebed wat jy in die eerste 
week geskryf het.



DINSDAG, 
19 MEI

DAG 38
Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te gesels. 
Lees die Psalm 'n paar keer stadig deur. Let spesifiek op die 
gedeeltes wat direk met jou gesels en iets in jou losmaak; 'n 
bemoediging, 'n verlange, 'n vraag of 'n idee.

Gebruik nou die gedeeltes wat vir jou uitgestaan 
het as inspirasie om jou eie Psalm te skryf.

PSALM 66

GEMEENTEGEBED: Bid vir die kategesebediening aan ons 
kinders en jongmense en almal wat hier leiding gee.  Ω

“Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u 
woord!” (Psalm 119:9)

WOENSDAG, 
20 MEI

DAG 39
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee. 

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?

JOHANNES 21:20-25



Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

GEMEENTEGEBED: Bid vir ons land se leierskap.   Ω

“As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal 
dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en 
sonder verwyt.” (Jakobus 1:5)



DONDERDAG, 
21 MEI

DAG 40

LUKAS 24:50-53 

GEMEENTEGEBED: Bid vir vandag se Hemelvaartdiens.  Ω

“Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so 
terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het.” 
(Handelinge 1:11)

Hemelvaarterediens 



VRYDAG,
22 MEI

DAG 41

Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 
die grootste emosie of gebeurtenisse?

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

Ÿ

Ÿ

Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 
jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.

Ÿ

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

  te skryf.

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.
Ÿ

REFLEKSIEGEBED 

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ Gee dit als oor aan God.
Ÿ

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.
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GEMEENTEGEBED: Pinkstertyd begin nou naby kom. Die 
dissipels moes saam wag vir die uitstorting van die Heilige 
Gees. Ons elkeen wag vir iets. Bid vir versterking en geduld 
in tye van afwagting.  Ω

“Ná sy dood het Hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook 
getoon dat Hy lewe. In die loop van veertig dae het Hy by verskeie 
geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die 
koninkryk van God gepraat. Terwyl Hy 'n keer saam met hulle aan tafel 
was, het Hy hulle beveel: 'Moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar 
bly wag op die gawe wat die Vader belowe het, soos julle van My 
gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n 
paar dae met die Heilige Gees gedoop word.'” (Handelinge 1:3-5)

SATERDAG, 
23 MEI

DAG 42
Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  
Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas.

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde keer 
met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou uitgestaan 
het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. Waarom dink 
jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? Watter gedagtes 
het jy daaroor? Wat laat dit jou hoop? Waaraan 
herinner dit jou? 
Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God vir 
jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?
Skryf van hierdie gedagtes neer.
Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

GEMEENTEGEBED:  Was daar ooit 'n beter tyd vir ons  
om “eendragtig te bid”" en “te wag in Jerusalem” as juis 
hierdie jaar nie?  Ω

JOHANNES 17:1-11



“Daarop draai hulle om na Jerusalem ... En toe hulle daar kom, gaan 
hulle na die bovertrek waar hulle gewoond was om te vertoef. ...  Hulle 
almal het eendragtig volhard in gebed en smeking ...” (Handelinge 1:12-
14 OAV)

SONDAG, 
24 MEI

DAG 43
Erediens 

GEMEENTEGEBED: Bid dat ons opnuut weer sal leer om 
te bid soos Jesus ons geleer het (Luk. 11:1) sodat FGK in 
der waarheid 'n huis van gebed genoem sal word.  Ω

“Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die 
Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader wil juis 
hê dat die mense wat Hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en 
dié wat Hom aanbid, moet Hom deur die Gees en in waarheid aanbid.” 
(Johannes 4:23-24)

JOHANNES 17:1-11



JOHANNES 17:1-11

MAANDAG, 
25 MEI

DAG 44
Dink vandag na oor wat God in jou losgemaak het tydens 
die erediensboodskap. Lees weer die teks, met 'n 
bewustheid dat die Heilige Gees steeds meer aan jou wil 
openbaar. 

GEMEENTEGEBED: Die bedreiging wat Covid-19 het ons 
laat smag na troos. Bid op die naam vir die mense wat jy 
ken wat tans die troos van ons Trooster benodig.  Ω

“En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle 
te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan 
ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken 
Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” (Johannes 14:16-17 OAV)

Bid ook weer jou Pinkstergebed wat jy in die eerste 
week geskryf het.

Dink terug aan wat vir jou uitgestaan het van die 
erediens en gesels met God daaroor. Waar in jou lewe 
wil God graag meer eenheid bring? Waar of hoe breek 
jy soms eenheid af?

DINSDAG, 
26 MEI

DAG 45
Bestee vandag tyd aan die Psalms. Psalms moedig ons aan 
om met ons hele hart, in alle eerlikheid met God te gesels. 

Begin vandag lees by hierdie Psalm, maar hou 
dan aan om 'n paar Psalms te lees vir genot. 
Psalms was liedere wat die Jode geken het en 
gesing het. Dink jouself in hoe dit sou wees om 
hierdie Psalms (liedere) te sing. Ons waardeer die 
Psalms vandag op dieselfde manier as wat ons 
musiek sou waardeer en na luister. Miskien kan jy 
selfs jou eie deuntjie opmaak met 'n vers wat jou 
aandag gryp.

PSALM 68



GEMEENTEGEBED: Bid dat die waarheid in die wêreld 
sal seëvier. Bid vir dapperheid en wysheid om veral na 
die weerloses in ons land om te sien om sodoende iets 
van God te kan beleef.  Ω

“Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om vir 
ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan 
Hom nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. 
Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees.” 
(Johannes 14:16-17)

WOENSDAG, 
27 MEI

DAG 46
Ons bid vandag deur onsself binne die teks te plaas. Lees 
die teks twee of drie keer totdat jy voel jy is goed bekend 
daarmee.   

Raak rustig en vra vir God vir 'n spesiale ontmoeting 
en inspirasie. Gebruik jou verbeelding om hierdie 
Evangeliestorie te betree; plaas jouself binne die teks 
vol vertroue in die Heilige Gees se werking. (Dit help 
dikwels om jou oë toe te maak). Gebruik al jou sintuie: 
wat hoor, sien, proe, ruik of voel jy in hierdie verhaal 
van Jesus se lewe? Dink ook aan die karakters in die 
storie: Wat dink en voel hulle? Wat sou jy voel en dink 
as jy in hul skoene was?

Laat die storie toe om te ontvou. Raak bewus van 
Jesus in die verhaal en gesels dan met Hom; wat is Sy 
belewenis? Wat wil Hy met jou deel? Wat is opnuut 
aan jou gewys?

Praat met God oor jou belewenis.

GEMEENTEGEBED: Bid dat die Heilige Gees opnuut sal 
werk om jouself, jou geliefdes, ons gemeente en ons land 
en die wêreld te oortuig van wat God se wil is.  Ω

“...Dit is tot julle voordeel dat Ek weggaan, want as Ek nie weggaan nie, 
sal die Voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie; maar as Ek 
gaan, sal Ek Hom na julle toe stuur. En wanneer Hy kom, sal Hy bewys 
dat die wêreld skuldig is aan sonde ...” (Johannes 16:7-8)

HANDELINGE 1:1-14



YOU KNOW MY SOUL 

Fill me with Pure Love of You alone. 

You know my soul. 

Draw me to You, O my God. 

Show me clearly that way and never let me depart from 
it: that will be enough. 

You know all that needs to be done there. 

From Entering the Silence, by Thomas Merton; page 101.

You will guide me without error and without danger and I 
will love You all the way. 

Do it in Your own way. 

Make me never go aside from the way of Your love. 

(deur Thomas Merton)

I will belong to You. 
I will not be afraid of anything for I shall remain in Your 

hands and never leave You.

I leave everything in Your hands. 



DONDERDAG, 
28 MEI

DAG 47

Sing/lees die liedjie 'n paar keer deur:

Gebruik vandag die bekende lied van Koos du Plessis as 'n 
refleksie en as jou eie gebed.

  
 

 Laat my in U skadu bly.

 Wat ek is, is net genade.

 Eintlik smag ek na U waters van rus.

 Laat my nooit die grond verlaat nie.

 Wat ek het, is net geleen.

 Elke dag is 'n gedagte.

 Maak dit Heer, die laaste maal.

 Elke afdraai paadjie ken ek.

 Lei my Heer vanaand daarheen. 

 Elke keer het U my iewers kom haal.

 Net 'n skadu teen die muur.

 Gebed – Koos du Plessis

 Gee dat elke aardse vreugde en vrees,

 Elke aardse droom van rykdom en roem,

 Eindelik nietig word voor my.

 Elke kamer net gehuur.

Hoe lyk waters van rus vir jou?

Watse aardse vreugde of vrees is moontlik te 
belangrik vir jou?

Waarna smag jy?

Wat is jou huidige ervaring om in God se skadu te 
bly?

Besin oor die volgende vrae in gebed:

Waar het God jou onlangs kom haal?
Watter drome koester jy?

GEMEENTEGEBED: Bid dat die vrug van die Gees in ons 
lewens in alles die deurslag sal gee. Bid ook vir die 
versorgers van ons gemeenskap: beraders, 
verpleegpersoneel, ens.  Ω

“Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend ...  Die vrug 
van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, 
vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en 
selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie.” (Galasiërs 5:19-23)



VRYDAG,
29 MEI

DAG 48

Ÿ Gee dit als oor aan God.

Ÿ Dink ook aan die volgende: Waar was jy ten volle 
teenwoordig en die beste weergawe van jouself? 
Waar/wanneer/deur wie is God se liefde en hoop aan 
jou ten toon gestel?

Ÿ Haal 'n paar keer diep asem om rustig te raak en word 
bewus van God se teenwoordigheid. 

Ÿ Dink terug sonder enige oordeel, asof jy 'n rolprent van 
jou lewe die afgelope week sien afspeel, met   

Ÿ

Ÿ Dank God vir elk van hierdie geskenke.

*Dit help om dele van hierdie gebed in jou joernaal neer

Ÿ God aan jou sy. Neem net waar en onthou. Waar was 
die grootste emosie of gebeurtenisse?

Ÿ Begin terugdink aan jou week. Wat het alles gebeur?

REFLEKSIEGEBED 

Ÿ

(gebaseer op St. Ignatius van Loyola se Examen-gebed) 

Ÿ

Ÿ Identifiseer gebeurtenisse wat vir jou lewe gegee het, 
of  waar  jy  d ieper  bewus was van God se 
teenwoordigheid en goedheid. 

Ÿ

Ÿ Identifiseer nou gebeurtenisse waar jy moontlik nie op 
jou beste was nie, waar jy weggedraai het van wat 
goed of liefdevol was. Vra vir God vir bystand. 

Ÿ Waar was daar ontwrigting?

Ÿ

Ÿ Vra vir God vir leiding in hierdie gebed en nadenke.

  te skryf.

Ÿ Gesels nou met God oor wat jy hierdie week in jou 
Pinksterrefleksies en gebed beleef het.  

Ÿ Wat is God besig om aan jou te openbaar of jou aan te 
herinner? 

Ÿ

Ÿ Waar is jou skadumotiewe of -karakter ontbloot? Waar 
is daar struwelinge in jou binneste? 

Ÿ Kyk nou vorentoe en gesels met God oor wat jy nodig 
het vir vandag en die naweek.
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GEMEENTEGEBED: Bid dat die Heilige Gees sal gee dat 
onderlinge liefde, nederigheid  en diensbaarheid in ons 
gemeente steeds sal toeneem.  Ω

“Toe Hy hulle voete klaar gewas ... het, sê Hy vir hulle: 'Verstaan julle wat 
ek vir julle gedoen het?'” (Johannes 13:12)

SATERDAG, 
30 MEI

DAG 49
Berei vandag jou hart voor vir môre se erediens deur solank 
die leesroosterteks te lees en te oordink.  
Raak rustig en raak bewus van God se teenwoordigheid. 
Wanneer jy gereed voel, lees die volgende teks stadig en 
aandagtig deur, sonder om deur enige vers te haas.

Skryf van hierdie gedagtes neer.
Rus vir 'n oomblik nog langer net in God se 
teenwoordigheid.

Gesels nou met God oor jou gedagtes. Wat wil God vir 
jou kommunikeer? Watter vrae, bevestiging, 
aanmoediging of uitnodiging ervaar jy?

Lees dit 'n tweede keer en raak bewus van die vers, 
frase of idee wat jou aangryp. Lees dit 'n derde keer 
met dieselfde bewustheid. Begin nou aan die 
spesifieke gedagte of vers dink wat vir jou uitgestaan 
het. Maal dit oor en oor in jou gedagtes. Waarom dink 
jy het dit spesifiek vir jou uitgestaan? Watter gedagtes 
het jy daaroor? Wat laat dit jou hoop? Waaraan 
herinner dit jou? 

GEMEENTEGEBED:  Bid dat die Heilige Gees opnuut van 
ons  lewende getuies sal maak.  Ω

JOHANNES 7:37-39

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en 
julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in 
Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” (Handelinge 1:8)



SONDAG, 
31 MEI

DAG 50
Pinkstererediens 

GEMEENTEGEBED: Pinkstersondag. Sing die volgende 
lied as 'n gebed: "Kom o  Skepper Gees,  lewendmakend 
Gees..."  Ω

“Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek 
bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n 
geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit 
het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen 
van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in 
ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om 
onder sy leiding te doen.” (Handelinge 2:1-4)

JOHANNES 7:37-39



Wat wil jy graag saam met jou neem vir die res van die jaar?

Watter van die 50 dae het jou in besonder geroer?

Op watter manier het God jou Pinkstergebed verhoor (wat jy in die 
eerste week geskryf het)?

FINALE REFLEKSIE

Lees saam met God deur jou notas en refleksies van hierdie 50 
dae in afwagting tot Pinkster

Wat het God van Godself vir jou geopenbaar in hierdie 
Pinkstertyd?

Wat is van jouself ontbloot in hierdie tyd?

ONS KYK TERUG SODAT ONS KAN RAAKSIEN WAARMEE GOD 
BESIG IS

Wat is die uitnodiging wat jy raakgehoor het tydens hierdie 50 
dae?

Hierdie gebedsbegeleiding-en-kalender is saamgestel deur 
Adri-Marié van Heerden en Rosalie van Aswegen.


