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21 DAE VAN GEBED EN VAS

Inligtingsblaadjie

Maandag, 18 Januarie – Sondag, 7 Februarie 2021

Ons tema vir die vastydperk is: Kry jou fokus reg.

Gebruik die blaadjie met die daaglikse gebedsfokuspunte. Dit sal jou help om
doelgerig en gefokus te bid en te vas.

Dit is uiters belangrik dat jy die jaar 2021 reg sal begin deur deel te neem aan ons
gesamnetlike tydperk van gebed en vas.

VERSKILLENDE WYSES WAAROP JY KAN VAS

21 DAE DANIËL-VAS

Slegs groente en vrugte word geëet, en slegs water word gedrink vir `n tydperk van 21
dae. In Daniël 10:2-3 lees ons dat Daniël op hierdie wyse gevas het: “In daardie tyd
het ek, Daniël, drie weke getreur. Ek het die volle drie weke geen lekker kos geëet nie,
my mond nie aan vleis of wyn gesit nie en geen reukolie gebruik nie.”

Wat nou as ek nie 21 dae aan gebed en vas kan spandeer nie?

Vir sommiges is dit prakties net nie moontlik om so `n 21 dae Daniël-vastydperk aan te
pak nie, maar hulle kan steeds op`n drie dae, of sewe dae, of selfs tien dae Daniël-vas
gaan. Oorweeg ook om, bv. net `n dag of twee per week op `n Daniël-vas te gaan, en
die res van die week normaal te eet. Uiteindelik is dit `n saak tussen jou en die Here.

Moenie jou gebedsfokus verloor nie.

Wanneer jy vas, moet jy baie meer tye in privaatgebed spandeer as normaalweg. Vas
maak jou gees juis meer sensitief om so effektiewer in die wil van God te bid.

Meer inligting oor Daniël-vas resepte is beskikbaar op sekere webtuistes, asook in
boeke by Christen boekwinkels.
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GEDEELTELIKE DANIËL-VAS

Dit beteken dat slegs vleis, hoender en vis uitgeny word, maar ander produkte
afkomstig van diere bv. eiers, melk ens. steeds geëet word.

GEWONE VAS

Slegs water/of verdunde vrugtesap word gedrink tydens die vasperiode..

BELANGRIKE ADVIES

Kies die wyse waarop jy gaan vas, en berei dienooreenkomstig voor.

Maak die tydperk, of tydperke wat jy gaan wy aan gebed en vas, duidelik op jou
kalender asook in jou gees vas.

Skeduleer elke dag tydens jou vastyd alleentye met die Here waar jy verlengde tye in
die Woord en in gebed spandeer. Kry `n notaboek waarin jy alles neerskryf wat die
Here persoonlik met jou deel.

Vermy die invloed van die media op jou gemoed. Skakel die TV en radio af tydens jou
vastyd, asook elektroniese kommunikasie. Stel jou hart op die Here in.

WEES OOK WAAKSAAM

Op geestelike gebied sal die Satansmagte jou wil ontmoedig om tye aan gebed en vas
te wy, en daarom kan daar allerhande moeilike situasies oor jou pad kom. Hou dan net
aan om die Here se aangesig te soek en te vertrou vir antwoorde op jou gebed.

Leef 2021 met die regte fokuspunte!


