
   

Gebedshandleiding
‘n Gits vir Mammas wat verlang om effektiewe 
gebede vir hul kinders en hulle skole wil intree

‘N BEDIENING VAN KAMPUS KRUISTOG VIR KRISTUS

Son: 15:15
 16:10
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Inleiding
In die lente van 1984 was die Mammas van n paar tieners in ‘n Kanadese 
skool bekommerd oor die negatiewe invloed wat hul kinders daagliks 
beleef het. Oortuig van die krag van gebed, het hul besluit om vir die 
kinders en hulle skool te begin intree.

God het wonderbaarlike dinge begin doen deur hulle gebede te beant-
woord, en uit een vrou se gehoorsaamheid is ‘n visie gebore om ‘n 
gebedsgroep in elke skool in Kanada te vestig. Die visie het versprei na 
die VSA en vandag is daar ‘n netwerk van biddende Ma’s regoor die 
continent. Nuwe groepe vorm nou ook reg oor die wêreld!

Oorspronklik genoem “Moms in Touch” is dit nou bekend as Ma’s 
Wat Omgee.  Hierdie naam is nie net makliker vertaalbaar in ander 
tale nie, maar illustreer ook duideliker die hartklop van hierdie 
gebedsbediening.

In 1990 verhuis Mary - Jean en John Tempelhoff vanaf Kanada 
na Suid Afrika. In 1994 kry Mary-Jean n groep vroue bymekaar 
en so ontstaan Mothers Who Care (Mammas wat omgee) 
Suid Afrika.  Tans het ons verskeie groepe regoor die land.

God is besig om wêreldwyd vroue wat bereid is om soos 
wagte op die muur te staan vir hulle kinders en die skool 
wat hulle bywoon, op te rig. Die Ma’s Wat Omgee gebed-
shandleiding is saamgestel vir vroue wat voel dat dit ook 
hulle roeping is.  Hierin is handige riglyne en voorstelle 
vir die implimentering van n Ma’s Wat Omgee groep in 
jou omgewing.  Soos wat jy begin bid vra vir God om jou 
te lei na ander wat by jou sal wil aansluit.  Vertrou op 
Hom en vra die leiding van die Heilige Gees.  God sal jou 
geloof op ‘n dinamiese manier gebruik!  
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Hoe om ‘n Ma’s Wat Omgee 
gebedsgroep te begin 
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Jy kan jou eie Ma’s wat omgee groep stig in jou ge-
meenskap. Hier is ‘n paar riglyne om te verduidelik 
hoe jy dit kan doen:

1. Maak ‘n afspraak om die Skoolhoof persoonlik te ontmoet. Vra 
vir toestemming om te bid by die skool, vir die skool. Indien die 
versoek van die hand gewys word, tree asseblief terug en hou aan 
bid vir ‘n deur om oopgemaak te word.

2. Bid vir ander mammas wat ook voel dat God hulle geroep het tot 
hierdie bediening. Kies ‘n dag en tyd wat toepaslik is om saam te bid, 
vir julle en die skool.

3. Soos julle begin saam bid dink ook aan ander Christen mammas wat 
julle ken en bid vir hulle. Vra hulle ook om te bid oor die groep en hulle 
moontlike aansluiting.

4. Volg die Ma’s wat omgee gebedsriglyne.
5. Hou die fokus op God en word gelei deur die Heilige Gees. Vertrou op God 

vir antwoorde op gebede en bly in verwagting vir groot dinge.
6. Vra die skool vir ‘n stil kamer of area waar julle kan ontmoet om te bid.
7. Maak seker dat die skool se koordineerder kontak informasie het van al die 

lede in jou groep.

*Matteus 18:20 sê, “Want waar twee of drie in My naam vergader, daar is 
Ek in hul midde.”

“Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog 
op wat nuttig is.” 1 Korintiërs 12:7

Doelwitte

Ma’s Wat Omgee het die volgende doelwitte:

1. Om ‘n Byble gebasseerde bediening te wees wat Christus gesentreerd is, geïn-
spireerd deur die Heilige Gees, met ‘n hart vir die Koningkryk van God.

2. Om die teenwoordigheid van Jesus Christus in die skool omgewing te ves-
tig deur gebed sodat kinders Jesus Christus sal aanvaar as hul persoonlike 
Verlosser en Saligmaker en dat hulle sal groei en sterk staan in hulle geloof.

3. Om situasies en individue (leerders en onderwysers) in gebed aan God op te 
dra en Hom te vertrou vir bonatuurlike genesing en ingryping.

4. Om vir Christelike onderwysers en alle personeel betrokke by die skool te bid.

5. Om te bid vir hoë morele standaarde en vir ‘n Bybelse perspektief in ons skole.

6. Om te bid vir geleenthede om ‘n positiewe en ondersteunende invloed te 
wees vir almal in ons skole. 

7. Om te bid dat elke skool in ons land ‘n Ma’s Wat Omgee gebeds groep sal hê. 

Die Ma’s Wat Omgee mandaat sluit nie stemwerwery, protes 

aksies of enig vorm van druk in nie, ongeag die rede of oorsaak.  

Deelname aan enige sulke aksies moet gedoen word in ‘n persoon-

like hoedanigheid en nie in ooreenstemming met die naam van 

“Ma’s Wat Omgee” nie.
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Vloei van Byeenkoms
Tydens die byeenkoms, kan dit help om iets te gebruik soos die akroniem 
“ACTS” (Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication).  Aanbidding, 
Belyding, Danksegging en Belyding.

Hou die volgende in gedagte:

1. Praat met God soos met n vriend. Jou begeerte moet wees om jou bekom-
mernisse oor die skool met God te deel

2. Vermy ‘gebedstoesprake’ of om vir ander te ‘preek’ gedurende gebedstyd. 
Die tyd saam moet nie deur iemand gemonopoliseer word nie.

3. Die byeenkoms moet begin met lofprysing en eer. “Gaan Sy poorte in met 
lof, Sy voorhowe met lofgesang” Psalm 100:4

4. Wees ‘n oomblik stil, luister of die Heilige Gees iets in jou gedagtes 
plaas waaraan jy moet aandag gee tussen jou en Hom.

5. Vra vir God om jou te vul met Sy Heilige Gees.

6. Nog ‘n belangrike deel van die byeenkoms is om vir God dankie 
te se vir gebede wat beantwoord is. “Wees in alles dankbaar, 
want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle.” 1 Tes-
salonisense 5:18

7. Nou kom na God en tree in vir ons kinders en hulle skool.

8. ‘n Sleutel aspek van gebed is om God se perspektief te 
vra oor ‘n saak. Dit kan gebeur deur herinner te word 
aan spesifieke Skrif, deur Sy Stem te hoor of ‘n beeld te 
sien en dan daaroor te bid.

9. Vra ons Hemelse Vader wat Sy Wil is sodat ons in oo-
reenstemming kan kom met Sy hart en plan in die 
situasie.

10. Hierdeur vervul ons die deklarasie in die Onse Vader 
“Laat U Koninkryk kom, op aarde so in die Hemel”

Soos wat die groep meer vertroud raak met me-
kaar en om saam te bid, sal julle ‘n gees van krag en 

eenheid beleef

Riglyne vir byeenkomste

1. Kom net soos wat jy is.

2. Weeklikse byeenkomste moet verkieslik maksimum 1 uur wees. Laat die Heilige 
Gees toe om julle te lei.  Wees sensitief tot die gebedsbehoeftes van almal in 
die groep.

3. Begin en eindig op tyd. Indien van die ma’s langer wil bly om te deel en 
kuier,doen dit eerder na gebedstyd.

4. Stel ‘n leier aan, iemand wat met die hoof en die area koordineerder kan kontak 
hou. Indien nodig, stel ook ‘n persoon aan wat rekord kan hou oor gebedsake 
en die kontak besonderhede van groep.

5. Indien moontlik, stel die kantoor in kennis sodra julle arriver. Dit sal help om 
goeie verhouding te bou en dit skep ook vertroue.

6. Vra vir gebedsversoeke van die skool. ‘n Boek of selfs ‘n gebedsboksie kan hier-
voor gebruik word. 

7. Neem die vrymoedigheid om lofliedere te sing, indien dit van pas is en die 
omgewing dit toelaat. Respekteer die skool ten opsigte van stilte indien jul in n 
klaskamer of naby die kantore is.

8. Gebedstyd moet inklusief wees, so gee elke persoon ‘n geleentheid om deel te 
neem maar moet niemand forseer nie.

9. Moenie toelaat dat besprekings van die gebedsversoeke meer tyd in beslag 
neem as die gebed self nie.

10. Vertroulikheid is van uiterste belang. Gebedsversoeke moet nie buite die 
gebedsgroep bespreek word nie.

 “Volgens die ewige voorneme wat Hy opgevat het in
 Christus Jesus, onse Here, in wie ons die vrymoedigheid en toegang 

het met vertroue deur die geloof in Hom”. Efesiers 3:11-12  



En aan Hom wat mag het om te doen ver 
bo alles wat ons bid of dink, 

volgens die krag wat in ons werk. 
Efesiërs 3:20  
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Voorgestelde gebedsonderwerpe vervolg....
1. Vra vir Jesus vir die areas wat op Sy Hart rus.

2. Bid vir die kinders van die mammas wat deel is van die groep.

3. Bid vir beskerming gedurende skool uitstappies en aktiwiteite.

4. Bid vir skool funksies, byeenkomste, sport geleenthede, prsuitdelings 
ens.

5. Bid vir die Skoolhoof en sy/haar familie.

6. Bid vor die Beheerligaam en Ouervereeniging.

Voorgestelde Skrifverwysings:

1 Kronieke 28:9
Spreuke 2
Johannes 17:11  22 – 23
Romeine 12: 2
Effesiërs 1:17-19
Effesiërs 3:16, 21
Effesiërs 4:1-2 , 31-32

Voorgestelde gebedsonderwerpe 
Die voorbidding kan die volgende insluit:

1. Gebedsversoeke, (Bid in lyn met die Woord, laat Heilige Gees julle lei.) 
Nie elke situasie is noodwendig sleg nie, dit mag dalk ‘n geleentheid 
skep vir mense om Jesus in ‘n dieper wyse te leer ken.

2. Die behoeftes van die kinders

3. Christen onderwysers. Vir leiding, beskerming, wysheid en onderskei-
ding.

4. Alle Personeel en Administrateurs.

5. Onderwysdepartemente.

6. God se Wysheid vir ons om ‘n positiewe ondersteuningsgroepte wees 
in die skool.

7. Die groei van die Ma’s wat Omgee groepe regoor die nasie.
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Gebed
 vir hulle wat jesus nodig het

“Volhard in die gebed en waak daarin met dank-

segging” Kolosense 4:2

Hier is n paar voorgestelde geskrifte wat 
kan help om te bid vir die wat verlore is:

Mattheus 9:37-38
Johannes 6:44
Johannes 14:13
Romeine 10:1
Romeine 10:13-15
2 Korinthiërs 10: 3-5
Efésiërs 2:4-10
1 Timotheus 2:4-6
2 Timotheus 2:25-26
2 Petrus 3:9

 Gebede
vir christen kinders en personeel

1. Dat hulle leerbaar sal wees maar ook onderskei sal kan word.

2. Dat hulle goeie opbouende vriendskappe sal vestig.

3. Dat hulle geloof versterk soos hulle God beleef in hulle lewe. Soos byvoor-
beeld wanneer hulle groepsdruk beleef.

4. Dat hul wysheid sal hê tydens tye van teenstand en empatie sal hê vir ander.

5. Dat hulle die vrymoedigheis sal hê om getuies van Jesus te wees en Sy karak-
ter reflekteer.

6. Bid vir nuwe gelowiges in die skool.

7. Bid dat Christen onderwysers hulle tyd wys sal bestee, God se wil sal ken, 
gevul wees met die Heilige Gees en vrymoedig te wees om oor Hom te getuig 
in die werkplek. 

8. Bid dat hule helder sal skyn vir Jesus.

Voorstelle van wat om vir die skool te bid.

Pas aan na aanleiding van jou skool se behoeftes.

1. Vra Jesus vir Sy teenwoordigheid in die skool.

2. Bid dat Christelike ouers ‘n aktiewe rol sal speel in die skool.

3. Bid vir beradingspersoneel vir hoeë morele waardes en Godelike wysheid.

Ons moet ook bid vir die wat Jesus nog nie ken as hulle opersoonlike 
verlosser en God nie.

Romeine 10 :1 Broeders, die verlange van my hart en die gebed wat 
ek tot God vir Israel doen, is tot hulle redding.



10 11

       Gebedswandel

Definisie van gebedswandel: Gebed op kampus, met insig

Joshua 1:3
“Elke plek waar julle voetsool op sal trap, dit gee Ek aan julle, soos Ek met Moses gespreek 
het”

Terwyl ons op die skool terrein beweeg saam met ons gebedsgroep, kan ons die 
Heilige Gees vra waarvoor spesifiek ons moet bid. God kan dinge in die natuurlike 
realm gebruik om ons gedagtes te rig om sekere dinge in die geestelike realm aan te 
spreek.  

Ons sintuie, wanneer in lyn met Ons Vader se hart, kan gebruik word as ‘n wapen 
waarmee die werke van die duisternis oorwin kan word.  ‘n Voorbeeld hiervan is dat 
ons dalk bewus mag word van ‘n gees van vreesagtigheid en dan bid ons skrifte wat 
die teenoorgestelde proklameer, vryheid van duisternis en verdrukking.

Markus 11:11
“En Jesus het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nada thy alles rondom bekyk het, en 
omdat dit al aand was. Het Hy met die twaalf uitgegaan na Betanie.”

Markus 6:34
“En toe Jesus uitklim, sien Hy ‘n groot menigte, en Hy het vir hulle innig jammer gevoel, 
omdat hulle soos skape sonder herder was; en Hy het hulle baie dinge begin leer”. En Jesus 
het in Jerusalem gekom en in die tempel. En nadat Hy alles rondom bekyk het, en omdat dit al 
aand was, het Hy met die twaalf uitgegaan na Betánië.  

Lukas 13:12-13
En toe Jesus haar sien, roep Hy haar en sê: Vrou, jy is van jou krankheid verlos.  En Hy het 
haar die hande opgelê, en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. 

Hierdie is maar ‘n paar voorbeelde van hoe Jesus deernis vir mense gehad het. 

Effesiërs 6:17-18

En neem aan die helm van verlossing en die 

swaard van die Gees--dit is die woord van God--

terwyl julle met alle gebed en smeking by elke 

geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak 

met alle volharding en smeking vir al die heiliges”

Markus 10:14-1
2 Konings 6:17
“En Elisa het gebid en gesê:  HERE, open tog sy oë, dat hy kan sien.  En die HERE 
het die oë van sy dienaar geopen, da thy kon sien, en metneens was die berg vol perde 
en waens van vuur rondom Elisa”.  

Matteus 13:15
“Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaar-
lik gehoor; en hul oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle 
bekeer en Ek hulle genees nie”. 

Matteus 13:16-17
Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor.  Want, 
voorwaar Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle 
sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. 

Job 13:1
Kyk, alles het my oog gesien, my oor gehoor en opgemerk. .
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Geskrifte vir Lofprysing

Psalm 63:3-6
Want U goedertierenheid is beter as die 
lewe; my lippe moet U prys.  Só sal ek U 
prys my lewe lank, in U Naam my hande 
ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel 
versadig word, en my mond sal roem met 
jubelende lippe as ek aan U dink op my bed, 
in die nagwake oor U peins.

Psalm 106:1 
Wat sale k die Here vergeld vir al sy wel-
Halleluja! Loof die Here, want Hy is goed, 
want Sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

Psalm 107:8-9
Laat hulle die Here loof om Sy goeder-
tierenheid en om Sy wonderdade aan die 
mensekinders; want Hy het die dorstige siel 
versadig en die hongerige siel met die goeie 
vervul. . 

1 Korintiërs 15:57
Maar God sy dank, wat ons die oorwinning 
gee deur onse Here Jesus Christus.

Jeremia 32:17
Ag, Here HERE, kyk, U het die hemel en 
die aarde gemaak deur U grote krag en deur 
U uitgestrekte arm; geen ding is vir U te 
wonderbaar nie.

Openbaring 15:3b-4a 
Almagtige; regverdig en waaragtig is u 
weë, o Koning van die heiliges!  Wie sal U 
nie vrees nie, Here, en u Naam nie verheer-
lik nie? Want U alleen is heilig

Effesiërs 3:20-21 
En aan Hom wat mag het om te doen ver bo 
alles wat ons bid of dink, volgens die krag 
wat in ons werk, aan Hom die heerlikheid 
in die gemeente in Christus Jesus deur alle 
geslagte tot in ewigheid! Amen.

Hoe om die skool hoof te nader  
om ‘n gebedsgroep te begin

1. Maak ‘n afspraak om die Skoolhoof persoonlik te ontmoet.

2. Verduidelik die missie en doelwitte van Ma’s Wat Omgee. 

3. Vra toestemming om ‘n Ma’s Wat Omgee gebedsgroep te begin in die skool.

4. Vra vir ‘n vasgestelde plek in die skool om te gebruik vir gebedsbyeenkomste.

5. Gee aan die Skoolhoof of die persoon wat hy/sy aanwys, ‘n notaboek waarin 
hulle vir jou gebedsversoeke kan inskryf.

6. Wees duidelik dat julle nie daar is om te onderrig of om saam met die kinders of 
personeel te bid indien die skool dit nie toegelaat word nie. Respekteer ten alle 
tye die gesag van die Skoolhoof en gee met die nodige respek gehoor aan enige 
grense wat hy/sy daar mag stel. Ons moet verstaan dat hulle met tyd sal begin 
om ons te vertou soos ons in hulle omgewing saai met liefde, eer en respek. 

Soos hierdie vertroue groei kan ons selfs genooi word 
om ‘n kort boodskap oor “Christelike Beginsels” te 

deel. Dit is slegs per uitnodiging, en alhoewel dit nie 
ons doel is nie, kan ons dit beskou as ‘n geleentheid om 

die skool te dien.
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Geskrifte vir Lofprysing 
vervolg

Deuteronomium 7:9
Jy moet dan weet dat die HERE jou God 
God is, die getroue God wat die verbond en 
die goedertierenheid hou vir die wat Hom 
lief het en sy gebooie onderhou, in duisend 
geslagte.

1Kronieke 16:31, 34, 36
Laat die hemele bly wees en die aarde juig, 
en laat hulle onder die volke sê: Die Here is 
Koning!  Loof die HERE, want Hy is goed, 
want sy goedertierenheid is tot in ewigheid; 
Geloofd sy die Here, die God van Israel, van 
ewigheid tot ewigheid! En die hele volk het 
gesê: Amen! En: Prys die Here!

Psalm 28:1-3
‘n Psalm van Dawid. Ek roep U aan, o Here! 
My rots, draai nie stilswygend van my af 
weg nie, sodat ek nie, as U teenoor my bly 
swyg, word soos die wat in die kuil neerdaal 
nie. Hoor die stem van my smekinge as ek 
U aanroep om hulp, as ek my hande ophef 
na die binneste van u heiligdom. Ruk my 
nie weg saam met die goddelose en saam 
met die werkers van ongeregtigheid nie; 
wat van vrede spreek met hulle naaste, 
maar daar is kwaad in hulle hart.

Psalm 28:6-7 
Geloofd sy die Here, want Hy het die stem 
van my smekinge gehoor. Die Here is my 
sterkte en my skild; op Hom het my hart 
vertrou, en ek is gehelp; daarom jubel my 
hart en sale k Hom loof met my gesang.

1 Kronieke 29:11-12
Aan U, Here, kom toe die grootheid en die 
mag en die heerlikheid en die roe men die 
die majesteit, ja, alles in hemel en op aarde; 
aan U, Here, kom toe die koningskap en 
selfverhoging as Hoof oor alles. En die ryk-
dom en die eer kom van U, en U heers oor 
alles; en in U hand is krag en mag, en in U 
hand is dit om alles groot en sterk te maak.

Psalm 56:11-12
Deur God sal ek die woord prys; deur die 
Here sale k die woord prys.  Ek vertrou op 
God, ek vrees nie; wat kan ‘n mens aan my 
doen?

Liewe Michelle

 Ek wil baie graag dankie sê aan al die wonder-

like Ma’s Wat Omgee wat so getrou vir my 

gebid het in die afgelope paar maande.  Ek is 

so twee derdes op my pad met chemo terapie 

en bestraling begin later in Julie.  God is baie 

goed vir my wat my gesond gehou het deur 

hierdie tyd.  Ek gee Hom al die eer en
 die lof 

daarvoor!  Ek weet ook dat dit ‘n resultaat 

is van die getroue gebede van mense soos julle 

wat daagliks vir my gebid het.  Ek is voorwaar 

geseënd!  Liefde 
Anne

Liewe Sonja

Baie dankie vir die wonderlike gesken-
kie aan die personeel gister.  ‘n Spesi-
ale woord van dankie dat julle die hele 
personeel hierby ingesluit het.  Dit was 
‘n wonderlike manier om die nuwe 
kwartaal te begin en ons waardeer werk-
lik die gebedsondersteuning vir ons Kol-
lege.  Daar is nog so baie wat gedoen 
moet word maar die druk word tog ‘n 
bietjie verlig met die wete dat jy en 
jou span vir ons bid.  Dra asseblief my 
waardering oor aan die hele span.  

Vriendelike groete
Allen van Blerk
Skoolhoof
St Charles Kollege.

“Die belangrikheid van ‘n 
gebedsgroep by enige skool kan 
amper nie in woorde uitgedruk 
word nie!  Ek het eerstehands 
wonderwerke beleef van God se 
voorsiening en betrokkenheid by 
die dag tot dag behoeftes van die 
skool.  Die personeel het hierdie 
gebedsondersteuning ontsettend baie 
nodig want hulle werk met ons kos-
baarste besittings, ons kinders.”  

Hannelie, 
Sekretaresse 
Oos Kaapse Laerskool.

‘n Uittreksel uit ‘n briefie 
van ‘n onderwyser… 

Aan die liewe Ma’s Wat Omgee.  
Wat sal ons sonder julle doen?  
Julle gebede is ‘n intigrale deel van 
ons skool.  ‘n Baie hartlike dank 
aan elkeen van julle.  Hou asseblief 
aan met die goeie werk.  

Met liefde
Ann
Onderwyseres in KZN

 Wat skoolhoofde
 en onderwysers sê
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‘n Goeie manier om te demonstreer dat ons omgee vir die skool is om be-
trokkenheid te toon en bemoediging te gee aan die onderwysers en per-
soneel wanneer hulle dit benodig. Vertrou God om jou maniere te wys om 
positief op te tree teenoor jou skool. Wees kreatief. Hier volg ‘n paar idees:

1. Kontak die skoolhoof van die skool en laat hom/haar weet dat die 
gebedsgroep vir hulle en vir die behoeftes van die skool bid.

2. Kry ‘n kontak persoon in die skool (‘n onderwyser of sekretaresse) wat 
aan jul spesifieke dringende sake kan uitwys waarvoor gebed nodig is.

3. Kry ‘n lys van die onderwysers en bid vir hulle by die naam .Onthou ook 
hul verjaarsdae.

4. Stuur n spesiale briefie van dank aan jou kind se onderwyser.

5. Vra God om jou kreatiewe maniere te wys om na onderwysers en per-
soneel uit te reik.

6. Gebruik spesiale dae (Kersfees, Verjaardae, ens.) as geleenthede om 
jul waardering te toon. Bv. deur ‘n geskenkie te gee of versnappings te 
bring.  

 Bemoedig
die onderwysers en administratiewe personeel

Verantwoordelikheid
van ‘n groep leier

1. Onthou God verwag nie van ons uitstaande vaardighede of ken-
nis nie, slegs beskikbaarheid en getrouheid. Leiers moet onder die 
leierskap van ‘n gemeente staan.

2. Kontak die skool hoof. Stel jouself voor en vertel hom van die gebeds 
bediening en wat jul plan is. Gee aan hom Ma’s wat Omgee Gebed-
shandleiding en vra sy toestemming om op die skoolterrein bymekaar 
te kan kom.  Besluit op n plek en tyd. Hou kontak met die hoof. 

3. Maak MWC bekend in die skool. Gesels met personeel en Ouers, asook 
met ACSV groepe. Adverteer jul gebedstye in die skool se nuusbrief. Jy kan 
ook by die verskillende kerke adverteer.

4. Gesels met mammas wat graag wil aansluit en besluit op ‘n dag en tyd wat 
hulle sal pas.

5. Kry MWC handleidings by jou area-koordineerder en gee een aan elke lid 
van jou bebedsgroep. Dit mag gekopieer word. Gaan deur die 4 geeste-
like reëls met groepslede aan die begin van die jaar en ook wanneer n 
nuwe lid by kom. [Lees op bladyse 19]

6. Wees kreatief met die insameling van gebeds versoeke bv. ‘n gebeds-
boek of boksie vir gebedsversoeke.   Wees asb uiters versigtig en hou 
alle versoeke wat ontvang word vertroulik.

7. Kry ‘n kontakpersoon in die skool wat die gebedsbediening ondersteun 
en wat gewillig is om met die gebedsgroep te skakel.

8. Wees positief, bemoedigend en ondersteunend in alles wat jy doen vir 
die skool en personeel. Bou ‘n atmosfeer van absolute vertroue, omgee 
en ondersteuning in jou groep. Moenie toelaat dat kerklike verskille die 
eenheid binne die groep verbreek nie
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Verantwoordelikheid 
.....vervolg

9. Wees waaksaam en pas wysheid toe met die hantering van persoon-
like kwessies binne die groep. Waak daarteen dat dit nie ‘n nadelige 
invloed op die groep of reputasie meebring nie.

10. Gesels met jou area ko-oordineerder indien daar enige uitdagings in 
jou groep is. Hulle het ‘n fontein van kennis in die handteering van 
groepsdinamika, en sal bly wees om te help.

11. Ontvang en stuur Ma’s Wat Omgee nuusbriewe aan in die groep. Ver-
samel kontakbesonderhede van jou lede en stuur hulle epos adresse 
aan vir jou area ko-oordineerder. Deel ook inligtig of versoeke aan wat 
jy ontvang van jou area ko-oordineerder.

12. Bly in kontak met jou area ko-oordineerder, insette en voorstelle word 
waardeer. Stel ook jou ko-oordineerder in kennis van enige verander-
ing in leierskap en/of kontak besonderhede.

13. Neem verantwoordelikheid vir vertroulikheid. Beklemtoon die noodsaak-
likheid vir alle kwessies en inligting wat ontvang word om vertroulik 
handteer te word in die groep. Herinner lede om respek te hê vir die 
private besorgdhede van die mense wat gebede aangevra het.

14. Onthou asseblief da tons nie ‘n lobby groep is nie.

15. Ons kan gevra word om op verskeie maniere bystand te bied.

16. Onthou ook asseblief dat ons primêre focus gebed is. Indien lede in-
stem om op ander gebiede ook te dien, kan dit ‘n wonderlike ‘n won-
derlike getuienis wees.

17. Moedig lede aan om Area Vergaderings en Gekombineerde Vergader-
ings, wat alternatiewelik elke kwartaal plaasvind, ook by te woon.

18. Besluit gedurende die laaste kwartaal, of dalk nog vroeër, wie aanges-
tel gaan word om die groep vir die volgende jaar gaan lei en stel jou 
area ko-oordineerder dienooreenkomstig in kennis.

Dankie dat jy gewillig is, geniet dit om deur God gebruik te 
word om ‘n seen vir jou skool te wees

Vier geestelike beginsels
Die eerste van die vier Geestelike Beginsels is “God het jou lief en het ‘n 
wonderlike plan vir jou lewe.” Johannes 3:16 leer vir ons, “God het die 
wereld so liefgehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom 
glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” En Johannes 10:10 
gee vir ons die rede waarom Jesus gekom het, “Ek het gekom, dat hulle 
lewe en oorvloed kan hê.” Wat verhoed ons om God se liefde te ervaar? 
Wat verhoed ons om ‘n lewe van oorvloed te hê?

Die tweede Geestelike Beginsel is, “Die mens is besmet deur sonde en 
daarom verwyder van God. Daarom kan ons nie God se wonderlike plan 
vir ons lewe ken nie. Romeine 3:23 bevestig dit “want almal het gesondig 
en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Romeine 6:23 wys ons 
die gevolge van sonde, “want die loon van sonde is die dood”. God het ons 
geskape om ‘n verhouding met Hom te hê. Maar mense het sonde in die 
wêreld ingebring. Ons het die verhouding wat God vir ons bedoel het met 
Hom verwoes. Wat is die oplossing?

Die derde Geestelike Beginsel is, “Jesus Christus is God se enigste oploss-
ing vir die mens se sonde. Alleen deur Hom kan ons sonde vergewe word 
en kan ons weer ons verhouding met Hom herstel. Romaine 5:8 vertel vir 
ons, “maar God bewys Sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf 
het toe ons nog sondaars was.” 1 Korintiërs 15:3-4 leer ons wat ons moet 
wee ten glo sodat ons gered kan word, “…dat Christus vir ons sonde gesterf 
het volgens die Skrifte; end at Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag 
opgewek is volgens die Skrifte”. In Johannes 14:6 verklaar Jesus self dat Hy 
die enigste weg is na verlossing, “Ek is die we gen die waarheid en die lewe, 
niemand kom na die Vader behalwe deur my nie.” Hoe kan ek die wonder-
like geskenk van verlossing ontvang?

Die vierde Geestelike Beginsel is, “Ons moet Christus persoonlik aanmeen 
as ons Verlosser sodat ons God se liefde en plan vir ons lewe kan ken en 
aanvaar. Johannes 1:12 verduidelik vir ons, “Maar almal wat Hom aange-
neem het, aan hulle het Hy mag gegeeom kinders van God te word, aan 
hulle wat in Sy naam glo.” Handelinge 16:31 stel dit baie duidelik, “Glo in 
die Here en jy sal gered word, jy en jou huisgesin.” Ons kan allenlik gered 
word uit genade en geloof in Jesus Christus. Effesiërs 2:8-9
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Jou berydwilligheid om ‘n Ma’s Wat Omgee groep te begin sal vir jou groot 
beloning inhou.  Soos jy weekliks gebede beantwoord sien, sal jou eie lewe 
ook omskep word.

Wanneer die groep begin is, is dit belangrik om dit te onderhou vir die vol-
gende jaar. As ‘n groep leier moet jy altyd gereed wees om jouself te kan 
vervang indien dit nodig sou wees. Daarom is dit belangrik om ‘n ander lid 
toe te laat om die groep te lei van tyd tot tyd.

Dit sal jou ook die geleentheid gee om ‘n volgende persoon op te lei, en 
sodoende bly die groep nie totaal afhanklik net van jou nie.  God seën jou 
en hierdie stap wat jy neem in geloof om ‘n MWC groep te begin.
.

Afsluiting

      “Dit is wat ek van God vra, dat hulle harte 
vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word 

in die liefde en tot alle rykdom van die volle verseker-
heid van insig, om die verborgenheid te leer ken van 

God en die Vader en van Christus in wie al die skate 
van wysheid en kennis verborge is”.Kolossense 2:2-3

Notas
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