
Lux Mundi
Gebedstyd tot Pinkster 2021:

Jesus het toe vir hulle gesê: “Kom hier! Kom saam met My, 
en Ek sal julle vissers van mense maak.”.

(Markus 1:17AFR83)

a. Loof en dank die Here omdat Lux Mundi aan Hom behoort en dat Hy vir ons sorg en by ons is. 
 (veral die afgelope tyd met die pandemie)
b. Wy onsself in afhanklikheid aan die Here en gee onsself en die gemeente totaal aan die Here oor. 

3. Ons kan vir die volgende spesifieke sake bid:
 (NS: Deel gerus die versoeke onder mekaar in soos dit julle pas)

#NUWEASEM2 #RESET: #OOPENLIEFDEVOL  #VOLGJESUS  #SAAMNOOI  #FEESVIER!

Lux Mundi is in ‘n oorgangsfase met die herstel van die pandemie en die beroeping van ‘n predikant. Ons het 
goeie interim-reëlings in plek, maar ons besef ons afhanklikheid van God en dat God alleen ‘n nuwe en vars 
werk deur die Gees in die gemeente kan doen. Ons smag na herstel en genesing en God se werk in ons lewens 
en die Gees se leiding vir die voorkeur-toekoms wat God vir ons het. 

Ons wil ons roeping om lig vir die wêreld te wees ernstig opneem deur Jesus toegewyd te volg, ‘n oop en 
liefdevolle geloofsfamilie te wees waar almal welkom is, mense uitgenooi word om Jesus saam te volg en ons 
God se goedheid en oorwinning met feeste saam vier. 

Ons wil dit graag prakties soos volg doen:

1. Ons vra dat die hele gemeente by alle geleenthede of byeenkomste tot Pinkster tyd vir gebed inruim en 
 ernstig bid vir die kragtige werk van die Heilige Gees en intree vir die ondergenoemde sake.

2. Ons kan die gebedsmoment soos volg inrig: (mense kan ook in groepies van 2-3 bid)

“Die gebed van ‘n gelowige het ‘n kragtige uitwerking.” Jak 5:16

a) Bid dat ons naby aan die Here sal leef en oop sal wees vir die Heilige Gees se vars en nuwe werk 
 in die gemeente en in ons lewens en vir wysheid vir besluite vir die toekoms.
b) Bid dat ons ons roeping om lig vir die wêreld te wees ernstig sal neem en Jesus toegewyd sal volg. 
c) Bid vir genesing van die wonde in die land, ons gemeenskap en gemeente en dat ons ‘n instrument 
 van genesing sal wees in mense se lewens.
d) Bid dat ons as ‘n geïntegreerde geloofsfamilie in liefde sal funksioneer waar alle generasies hartlik 
 welkom is en ‘n geestelike tuiste vind (Bid vir die vestiging van ‘n sterk familie-gerigte bediening.)
e) Bid dat ons mense aktief sal uitnooi na die gemeente om Jesus saam met ons te volg.
f) Bid ernstig vir mense wat vervreemd geraak het van God en die gemeente dat hulle weer ‘n 
 behoefte sal hê om terug te keer
g) Bid dat die Gees ons inspireer om daagliks ‘n verskil te maak in die gemeenskap waarin ons leef 
 en vir groter samewerking met Pharos, ons gemeenskapsbediening, om nog ‘n groter impak 
 te maak. 
h) Bid vir passievolle en energieke eredienste waar God geloof en aanbid word, vir Geesvervulde en 
 praktiese boodskappe, en dat ons God se teenwoordigheid en nuwe werk sal beleef.
i) Bid vir die bediening waarby jy/julle betrokke is, vir ‘n vars werk van God en vir genoeg mense.
j) Bid vir die gemeente se finansiele voorsiening in ‘n baie moeilike ekonomiese tyd in die land en dat 
 ons getrou sal wees in die gee van ons dankoffers.
k) Bid dat lidmate met dienaarsharte deelnemers sal wees wat dien en nie blote toeskouers nie. 
l) Bid vir die kinder- en tienerbediening vir die effektiewe bediening van ons jongmense.
m) Bid vir die leierskap (predikante, gemeenteraad en bedieningsleiers) en al ons personeel vir eenheid, 
 fokus en goeie samewerking.


