
BID VIR SUID-AFRIKA 

 
 
 

Gebedsfokus: 
Huidige onrus 
Covid 19 
Wetteloosheid 
 
Verootmoediging 
• Lees die Psalm hardop 
Psalm 51:12–20 
Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. 13 Moet my 
tog nie van U af wegdryf en u Heilige Gees van my af wegneem nie! 14 Laat my weer 
die blydskap ervaar van iemand wat deur U verlos is, laat my U weer met toewyding 
dien. 15 Dan sal ek oortreders leer wat U van ’n mens verwag; dat die sondaars hulle 
tot U sal bekeer. 16 Red my van ondergang, o God, my Redder, dat ek kan jubel oor u 
verlossingsdaad. 17 Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. 18 ’n Offer vra U 
nie, anders sou ek dit bring; ’n brandoffer wil U nie hê nie. 19 Die offer wat U wil hê, o 
God, is verootmoediging: U sal ’n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God. 
20 Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind: herbou tog die mure van Jerusalem. 
(AFR1983) 
1933/53 Vertaling vers 18-19 
Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee; in brandoffer het U geen 
behae nie. 19 Die offers van God is ’n gebroke gees; ’n gebroke en verslae hart sal U, 
o God, nie verag nie!  
 
• Bely jou sondes en die sonde van ons mense.   



• Toon berou 
• Bid vir geestelike herstel 
• Bid vir emosionele herstel 
• Bid vir fisiese herstel 

 
 
Aanbidding 
• Lees die twee Psalm hardop en spandeer so 5 minute in ’n tyd van aanbidding.  

Aanbid God vir wie Hy is en wat Hy doen en kan doen.  
 
Psalm 145:1–3 
’n Loflied van Dawid. Ek wil u lof verkondig, my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof. 
2 Elke dag wil ek U loof, ek wil u Naam altyd prys. 3 Die Here is groot, alle lof kom Hom 
toe, sy grootheid is ondeurgrondelik. (AFR1983) 
 
Psalm 145:8–14 
Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. 9 Die Here is vir almal 
goed en barmhartig oor alles wat Hy geskep het. 10 Almal wat deur U geskep is, loof U, 
Here, en u troue dienaars prys U! 11 Hulle vertel van u koninklike mag en getuig van u 
groot krag. 12 Die mense moet weet van sy krag, van sy koninklike mag en majesteit. 
13 U koningskap is ’n koningskap vir alle tye, u heerskappy strek oor die geslagte heen. 
14 Die Here help almal op wat geval het. Hy ondersteun dié wat bedruk is. (AFR1983) 
 
Intersessie 
Psalm 142:2–3 
Ek roep na die Here om hulp, ek smeek die Here om genade, 3 ek stort my klag voor 
Hom uit en vertel Hom van my nood. 
 
• Vertel vir God van die nood in SA.   

o Bid vir hulle wat geraak word deur die onluste, vra God om hulle te beskerm, vir 
hulle te voorsien in daaglikse brood. 

o Bid vir die mense wat deur Covid geraak word. Soveel van ons het familie en 
vriende aan die dood afgestaan.   

o Bid vir hulle wat hulle werk verloor het.  Vra God dat Hy sal voorsien en dat hulle 
weer sal kan werk.   

o Bid vir die wat God en Sy mense vyandig is.  Bid dat terwyl hulle besig is met 
onluste God op ’n wonderlike manier aan hulle sal verskyn. 



o Bid vir eenheid onder gelowiges. 
o Bid vir ’n terugkeer na God toe.   

 
• Lees Psalm 143:3-6 hardop en bid dit vir God terug. 
Psalm 143:3–6 
’n Vyand vervolg my, hy trap my in die grond, hy hou my gevange in die donker. Ek is 
soos iemand wat lankal dood is. 4 Ek het alle moed verloor, ek is verslae. 5 Ek dink aan 
die verre verlede, ek peins oor alles wat U gedoen het en oor die werk van u hande dink 
ek na. 6 Ek strek my hande uit in gebed na U toe, ek is voor U soos ’n uitgedorde land.  
(AFR1983) 
 
Afsluiting 
Psalm 91:1–2  
Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, 2 
hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.” 
(AFR1983) 
 
Psalm 145:18–21 
Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom in opregtheid aanroep. 19 Aan 
dié wat Hom dien, gee Hy wat hulle vra, Hy hoor as hulle om hulp roep, en Hy red hulle. 
20 Die Here beskerm almal wat Hom liefhet, maar al die goddeloses verdelg Hy. 21 Ek 
sal die lof van die Here verkondig. Laat al wat leef, sy heilige Naam vir altyd prys. 
(AFR1983) 
 
• Neem tyd om vir God te dank vir dit wat Hy alreeds in SA doen en nog gaan doen.  
• Plaas jou volle vertroue in God. 
 

Deo Gloria – Aan God al die eer! 
 

 


