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1 Nuwejaarsdag
Vandag is die aanvang van ŉ nuwe jaar, ŉ 
nuwe hoofstuk en ŉ nuwe begin. Bid dat 
ons sal aanhou om Jesus te volg en dat ons 
vertroue in Hom sal bly. Mag ons voortgaan 
om getuies van God se getrouheid te wees.

2 Vervolgde gelowiges
Terwyl die vervolging van gelowiges 
toeneem, bid dat die Here hul sterk toring sal 
bly. Bid dat hulle herinner sal word aan God 
se krag en werk in hulle lewens, sodat hul 
geloof te midde van vervolging standvastig 
sal bly.

JANUARIE

U Woord sê dat U weet wanneer ek 
sit en wanneer ek opstaan; U betrag my 
gedagtes van ver af. U ken my harts-
begeertes en my behoeftes. Mag my 
begeertes vervul word volgens U wil en 
tot U eer.

Mag dié wat U nie ken nie, U liefde en 
verlossing leer ken. Mag dit deur ons 
gebede en optrede wees dat mense 
ervaar ons is van God. Mag die nuwe jaar 
die begin wees van alle dinge wat nuut is 
in Christus.

Vader, skenk asseblief krag, moed 
en vrede aan ons vervolgde familie 
en gelowiges wêreldwyd. Mag ons 
voortgaan om dienaars van die vervolgde 
Kerk te wees deur gemeenskap, gebed 
en ondersteuning. Vergun ons om ŉ 
verskil te maak in vervolgdes se bestaan 
terwyl hulle ter wille van U Naam volhard.

Laat hierdie jaar gevul wees met U 
seëninge, genade en dankbaarheid.

In U Seun, Jesus Christus, se Naam, 
Amen.

GEBED VIR 2023

3 Geopende Deure Internasionaal
Bid vir hernude krag en herlewing van gees 
vir ons personeel, vennote en vrywilligers. 
Hierdeur kan ons saam voortgaan om die 
aflosstokkie vir ons vervolgde familie te dra.

4 Wêreld-Brailledag
Bid vir blinde gelowiges wat in talle lande 
addisionele lyding ervaar en weens hul 
blindheid ook verwerping in die gesig staar. 
Bid dat God in al hulle behoeftes sal voorsien 
en hulle ook met Oudiobybels sal seën sodat 
hulle in geloof kan volhard.
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5 Geopende Deure Suider-Afrika 
Bid dat ons personeel, vrywilligers en almal 
wat by die bediening van ons vervolgde 
familie betrokke is, dit tot die beste van hul 
vermoë en tot eer van God sal doen. Bid dat 
almal getrou sal bly aan die Liggaam van 
Christus. 

6 Dankbaarheidsgebed
Dank God vir die lewe waarmee Hy ons seën 
en dat Hy ons gekies het om Sy Woord te 
deel. Dank God vir die getroue getuienis van 
ons vervolgde familie. Dié gelowiges dien 
Hom, ten spyte van vervolging, onder hul 
gesinne en gemeenskappe in verre lande. 

7 Geopende Deure-vennote
Bid dat God alle Geopende Deure-vennote 
soos jy, wat oorvloedig van hulself aan 
die bediening gee, mildelik sal seën. Bid 
dat hulle hierdeur bewus sal word van die 
kosbare impak wat hulle op die lewens 
van ons vervolgde familie maak. Prys God 
vir hul harte om ons vervolgde familie te 
ondersteun.

8 Ondergrondse gelowiges
Bid vir ondergrondse gelowiges wat 
gedwing word om hul geloof weg te steek. 
In sommige gevalle kan hulle nie bymekaar 
kom om in hul geloof en kennis van God se 
Woord te groei nie. Bid dat hulle sal vasstaan 
en God se beloftes sal koester.

9 Christenleiers wêreldwyd
Bid vir wysheid vir Christenleiers en dat hulle 
God se mense met liefde en nederigheid 
sal lei. Bid dat hulle versterk en toegerus sal 
word in hul roeping om die Kerk te dien.

10 Gebed vir voorsiening
Prys God vir werkende gelowiges – diegene 

wat aanhou om Christus te volg ten spyte 
van vervolging en diskriminasie in hul 
werkplekke. Bid dat werkloses geseën sal 
word met ŉ geleentheid om aan hul gesinne 
te voorsien.
 
11 Mensehandelbewustheidsdag 
Bid vir dié in ons vervolgde familie wat 
ontvoer is en nou in die buiteland verhandel 
word. Bid vir God se vertroosting en Sy vrede 
sodat hulle na veiligheid kan ontsnap.

12 Suid-Afrikaanse skole heropen
Bid vir die veiligheid van kinders wanneer 
hulle vir die nuwe skooljaar terugkeer. Bid 
dat hulle opvoeding geseën sal word en dat 
die Goeie Nuus onder vriende by die skool 
gedeel kan word. Bid dat onderwysers en 
die kinders met doelgerigtheid sal onderrig 
en lei.

13 Regeringsleiers wêreldwyd
Bid tot ons Hemelse Vader dat 
regeringsleiers hulle tot God sal wend vir 
leiding en wysheid. Bid dat God in hul harte 
sal werk om godsdiensvryheid te verseker.

14 Uitsaai van Christelike programme
Bid dat God radiostasies en televisiekanale 
sal seën wat daartoe verbind is om die 
Evangelie en aanbidding te verkondig. 
Bid dat vervolgde gelowiges wat na die 
uitsendings luister, bemoedig en versterk sal 
word in hul geloof.

15 Wêreldgodsdiensdag
Bid dat ons vervolgde familie wat nie vrylik 
kan aanbid nie, maniere sal vind om veilig 
bymekaar te kom. Bid ook dat diegene van 
ander gelowe wat die waarheid soek Jesus 
sal vind – die Waarheid, die Weg en die Lewe.
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16 Iran
Bid vir die Iranse Christene wat tot 22 jaar 
tronkstraf opgelê is vir die stigting van 
huiskerke in Junie verlede jaar. Bid vir 
standvastigheid in hul geloof en dat God vir 
hul gesinne sal voorsien. 

17 Viëtnam 
Bid vir Christengesinne wat uit hul dorpe 
verban is terwyl die regering oorweeg om 
die land se godsdienswette te verskerp. Bid 
dat hierdie gesinne getrou sal bly aan die 
Here.

18 Wêreldwaarnemingslys 2023
Bid dat die nuwe Wêreldwaarnemingslys 
verhoogde bewustheid sal teweegbring, en 
dat meer gelowiges wêreldwyd as gevolg 
hiervan ŉ verskil in die lewens van vervolgde 
gelowiges sal maak.

19 Vennote wat saam reis
Bid vir veiligheid en genade vir dié wat na 
lande reis waar gelowiges vervolg word. Bid 
dat hulle teenwoordigheid as bakens van 
hoop vir vervolgde gelowiges sal dien. Bid 
dat hulle ook in geloof bemoedig sal word.

20 Soedan  
Terwyl die algemene verkiesing vanjaar 
plaasvind, bid dat die nuwe regering met 
grasie sal lei en leiers die vervolging van 
Christene sal teëstaan. 

21 Opleidingsentrums vir 
vaardigheidsontwikkeling
Bid vir gelowiges wat toesig hou oor 
opleidingsentrums wat op die bemagtiging 
van vervolgde gelowiges gemik is. Bid dat 
kursusse wat hier vir ons vervolgde familie 
aangebied word, vir hulle ŉ nuwe hoofstuk 
en lewe sal bied.

Opleiding vir Volwasse 
Geletterdheidsonderwysers, 
Bangladesj.
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22 Vergifnis van vervolgers
Bid dat gelowiges wat vervolging in die 
gesig staar, hul vervolgers sal vergewe en 
genesing in Christus sal vind. Bid dat hulle 
bitterheid teenoor hul vervolgers sal laat 
vaar en die genade wat God aan sondaars 
bewys, sal onthou.

23 Geestelike oorlogvoering
Bid vir die gelowiges en die geestelike stryd 
waarin hulle hulself in moeilike tye bevind. 
Bid vir onderskeidingsvermoë, wysheid en 
geduld in tye van beproewing.

24 Internasionale Dag van Onderwys
Bid dat die Woord van God na skole sal 
terugkeer sodat leerlinge meer oor God kan 
leer. Bid vir vervolgde Christen-kinders, wat 
opvoeding geweier word of by die skool 
weens hul geloof geboelie word. Bid ook vir 
ontwortelde kinders wat nie kan skoolgaan 
nie.

25 Suid-Asië
Bid vir Girilal*, wie se weiering om sy geloof 
te verloën sy gesin en winkel vernietig het. 
Bid vir voorsiening en beskerming vir Girilal 
en sy gesin.

26 Herstel van gesondheid
Bid vir die herstel van gesondheid vir 
vervolgde gelowiges en dat hulle billike 
behandeling by mediese fasiliteite sal 
ontvang.

27 Geheime gelowiges
Bid dat kanale voortdurend geskep sal word 
om die Evangelie met geheime gelowiges te 
deel. Bid vir die versterking van hul geloof en 
strewe om Christus te ken.

28 Die volgende generasie
Bid vir die volgende generasie van die Kerk, 
wat talle uitdagings in die gesig staar. Bid 
dat hulle deur ouderlinge versterk sal word 
en deur mense omring sal word wat hulle in 
hul geloofsreis sal bemoedig.

29 Vervolgde vroue
Bid vir ons vervolgde susters in lande waar 
die gewelddadige vervolging van vroue 
plaasvind en deurentyd oor die hoof gesien 
word. Bid dat hulle krag in Jesus sal vind en 
dat hul geloof onwrikbaar sal bly.

30 Filippyne
Vandag is die Filippyne se Nasionale 
Bybeldag. Bid dat God se Woord in 
gelowiges se harte gegraveer sal bly. Baie 
mense staar steeds vervolging in die gesig 
omdat hulle die Goeie Nuus verkondig. Bid 
vir maniere waarop ander die Evangelie 
kan ontvang en dat mense hul harte sal 
oopmaak om tot bekering te kom.

31 Turkye
Bid vir die Christene wat vervolging en 
diskriminasie weens hul geloof ervaar. Bid 
dat die regering se harte teenoor hulle sal 
verander.

*Verteenwoordigende foto’s is gebruik en name is vir sekuriteitsredes verander. Alle inligting was teen druktyd korrek.


