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“Om te vas, is vir my die geheim tot geopende

deure, wonderbaarlike voorsiening, guns en

God se tere aanraking in my lewe.”

Jentezen Franklin

Wat beteken vas?

 Om te vas, beteken om God eerste te plaas. Daar is tye

wanneer ons moet eet en drink en slaap en die seën van ‘n

huislike lewe mag geniet. Maar daar kom tye dat ons ons

rug daarop moet draai en God se aangesig moet soek in vas

en gebed.

 Vas is ’n hartsingesteldheid waar ons normale lewensgang

onderbreek word om vir ‘n definitiewe saak of doel te bid.

 Vas beteken ook volharding in gebed. Dit beteken om

erns met God in gebed te maak.

Basiese riglyne om die meeste van die vasdag

te maak

 Besluit oor die tydperk wat jy gaan vas, of dit bv. `n 12 ure

of 24 ure vastyperk gaan wees.



 Besluit of jy net water gaan drink, en of jy gedeeltelik gaan

vas deur net sekere kosse nie te eet nie.

 Maak `n lys van belangrike gebedsake wat jy voor die Here

se aangesig wil bring.

 Skeduleer gereelde en langer tye van gebed en om die

Woord te lees, asook om na die stem van die Here te luister.

 Skryf duidelik neer wat die Here deur sy Gees met jou deel.

Waarvoor gaan ons gesamentlik as gemeente

vas en bid?

Here, help ons om in 2022:

 U liewer te kry.

 Naby U te leef.

 `n Sensitiewe, gehoorsame en oplettende hart vir u Gees te

hê.

 Rein en skoon voor U te leef.

 Opgewonde en vol geloof die lewe te benader.

 Mekaar opreg lief te hê en vir mekaar om te gee.

 Mekaar op te bou en sterker kinders van God te maak.

 U die erekoning van ons huishoudings te maak.

 Onder u kragtige hand van seën en beskerming te leef.

 Beskikbaar vir U te wees as U ons wil gebruik.

 Oop kanale vir u Heilige Gees te wees.

 `n Gebedshart vir die verlore mense om ons te hê.

 Nie skaam te wees om oor Jesus se liefde te getuig nie.

 Jesus se wonderlike liefde sigbaar aan die mense in ons

omgewing te maak.


