
 

 

 

Ons deel met jou sewe gebedspunte wat jy weekliks gedurende 

Ramadan kan herhaal. Ramadan word vanaf 13 April tot 12 Mei 

gevier. Ons weet dat God die wêreld so liefgehad het dat Hy Sy 

enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal 

gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit is dus wat ons vir daardie 

Moslems wat honger na ‘n verhouding met die Drie-enige God gaan 

bid.  

Maandae: 

“...Dit maak dus geen verskil of ‘n mens ‘n Jood of ‘n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van 

almal, en Hy seën almal wat Hom aanroep, ryklik…” (Romeine 10:12 1983-Vertaling) Bid dat 

Moslems wêreldwyd die ware God sal sien en aanvaar en dat hulle nie sal huiwer om Hom aan te 

roep nie.  

Dinsdae: 

“’Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep:”As iemand 

dors het, laat hy na My toe kom en drink! Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: “Strome 

lewende water sal uit sy binneste vloei.’” (Johannes 7:37-38 1983-Vertaling) Terwyl Moslems vir 30 

dae vas sal hul honger en dors word.  Bid dat individue gedring sal word om te honger en dors na 

geregtigheid wat net in Jesus Christus gevind kan word. Bid dat hulle sal besef hoe diep God se liefde 

vir hulle is en dat ietsie van wat hulle sien terwyl ons as gelowiges Paasfees vier, hul sal dring om na 

Jesus Christus te soek. 

Woensdae: 

“Vertrou altyd op Hom, my volk, stort jou hart voor Hom uit! God is vir ons ‘n toevlug.” (Psalm 62:9 

1983-Vertaling) Loof die Here vir elke gelowige vanuit ‘n Moslem-agtergrond wat getrou vir Hom 

dien te midde van uitdagende omstandighede. Bid dat hulle nie hoop sal verloor nie, veral wanneer 

hulle teenstand ervaar. Dank God dat Hy hulle toevlug is en dat hulle hul harte voor Hom kan 

uitstort. Bid ook dat hul die Heilige Gees se stem sal hoor wanneer Hy hulle lei om teenoor hul 

familie en vriende te getuig. Bid vir moed en gehoorsaamheid.   

Donderdae: 

“Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid 

moet word vir alle mense, vir dìe wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons ‘n rustige en 

stil lewe kan lei in volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid.”  (1 Timoteus 2:1-2 1983-

Vertaling) Staan saam in gebed vir Moslems wat in plekke van gesag gestel is, soos godsdienstige 

leiers imams en politieke leiers, dat hulle die redder Jesus Christus sal leer ken.  

Vrydae: 

“Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van ‘n 

skelm nie.” (Psalm 37:7 1983-Vertaling) Bid spesifiek vir die lande waar There4-Bedieninge 

werksaam is waar die meerderheid van die inwoners Moslems is, naamlik Irak, Pakistan, Jordanië en 

Egipte. Mense ly as gevolg van konflik, onstabiliteit, voedseltekorte en ja ook as gevolg van die 



gevolge van die Covid-pandemie. Bid dat gelowiges nie angstig sal wees nie, maar dat hulle in stilte 

op die Here sal vertrou om namens hulle op te tree. Tree namens hulle in dat daar vrede op hul 

lande sal neerdaal en dat basiese menseregte erken sal word, nie net in teorie nie, maar ook in 

praktyk. Bid dat die Here aan hierdie mense Sy genade sal betoon.  

Saterdae: 

“’Op ‘n ander keer het Jesus vir die mense gesê: “Ek is die lig vir die wêreld. Wie My volg, sal nooit in 

die duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee.“’   (Johannes 8:12 1983-Vertaling) Bid vir 

Christenwerkers wat in Moslemgemeenskappe woon. Bid dat hulle getrou sal wees daarin om hulle 

bron van lig, naamlik Jesus Christus, met hulle vriende en bure te deel. Bid vir God se wysheid 

wanneer hulle die Evangelie kontekstualiseer sodat Moslems hulself met die boodskap kan 

vereenselwig.  

Sondae: 

“’Hy sê toe vir sy dissipels:”Die oes is groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here aan wie die oes 

behoort, om arbeiders uit te stuur vir sy oes.’” (Matteus 9:37-38  1983-Vertaling) Bid vir Moslems wat 

in jou area van invloed woon. Bid ook dat die Heilige Gees jou sal lei om doelgerig en effektief te 

wees wanneer jy uitreik na jou Moslembure, vriende en winkeleienaars in jou omgewing. Bid dat jy 

brȗe en verhoudings met hulle sal kan bou. Bid ook dat jou gemeente betrokke sal raak by die baie 

Moslems in julle gemeenskap wat sonder Christus lewe en sterwe. Bid dat die Here van die oes 

werkers vanuit jou gemeente sal uitstuur. Loof God vir wat Hy reeds besig is om te doen deurdat Hy 

reeds ‘n ryp oes voorberei het.  

“Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die 

mense my dissipels.” (Matteus 28:18-19 (a) 1983-Vertaling)  
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