
YSBREKER: Gebeds – ballonne

INSTRUKSIE:
Knip die volgende gebedsversoeke uit, sit dit in ‘n ballon en blaas die ballon op. Maak 
genoeg sodat daar een vir elke kind is – jy weet hoeveel kinders jy in jou groep het. Daar is 5 
verskillende gebede, so as jy 10 kinders het gaan van die ballonne dieselfde gebed in hê.

1. Bid vir jou skool – bid dat die kinders na die onderwysers sal luister, dat hulle respek vir 
mekaar en vir die onderwysers sal hê, en dat hulle ‘n verlange na Jesus in hulle harte sal 
hê.

2. Bid vir Algoa Park – bid teen geweld, misdaad, dwelms en drank in Algoa Park.

3. Bid vir Algoa Gemeenskapskerk – bid dat ons kerk ‘n plek sal wees waar mense Jesus sal 
ontmoet, en dat ons net God se wil sal soek en doen.

4. Bid vir Suid-Afrika – bid teen korrupsie, geweld, rassissme en dat God se wil in Suid-
Afrika sal geskied.

5. Bid vir jou Jeugleier – bid dat God jou Jeugleier sal seën en ‘n lig sal maak vir die wêreld, 
daar waar hy/sy werk en leef.

6. Bid vir jou skool – bid dat die kinders na die onderwysers sal luister, dat hulle respek vir 
mekaar en vir die onderwysers sal hê, en dat hulle ‘n verlange na Jesus in hulle harte sal 
hê.

7. Bid vir Algoa Park – bid teen geweld, misdaad, dwelms en drank in Algoa Park.

8. Bid vir Algoa Gemeenskapskerk – bid dat ons kerk ‘n plek sal wees waar mense Jesus sal 
ontmoet, en dat ons net God se wil sal soek en doen.

9. Bid vir Suid-Afrika – bid teen korrupsie, geweld, rassissme en dat God se wil in Suid-
Afrika sal geskied.

10. Bid vir jou Jeugleier – bid dat God jou Jeugleier sal seën en ‘n lig sal maak vir die wêreld, 
daar waar hy/sy werk en leef.


