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a. Die seisoene van geboorte gee 

 

1 Konings 17:1 
1 EN Elía, die Tisbiet, uit Tisbe in Gílead, het vir Agab gesê: So waar as 

die HERE, die God van Israel, leef, voor wie se aangesig ek staan, daar 

sal geen dou of reën in hierdie jare wees nie, behalwe op my woord!  

 

b. Gehoorsaamheid aan God 

 

1 Konings 18:1 
1 EN geruime tyd daarna het die woord van die HERE in die derde jaar 

tot Elía gekom en gesê: Gaan heen, vertoon jou aan Agab, dan wil Ek reën 

gee op die aarde.  

 

1 Konings 18:21 
21  En Elía het nader gekom na die hele volk en gesê: Hoe lank hink julle 

op twee gedagtes? As die HERE God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, 

volg hom na! Maar die volk het hom niks geantwoord nie.  

 

Matteus 26:38-43 
38 Toe sê Hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe; bly hier en waak saam met My. 39 En 

Hy het ’n bietjie verder gegaan en op sy 

aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; 

nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil. 40 En Hy kom by die dissipels en vind hulle aan die 

slaap, en Hy sê vir Petrus: So was julle dan nie in staat om een uur saam met My te waak 

nie? 41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel 

gewillig, maar die vlees is swak. 42 Weer het Hy vir die tweede maal gaan bid en gesê: My Vader, as 

hierdie beker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied. 43 Toe kom Hy 

en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar.  

 

 

c. God se maatstaf 

 

Lukas 2:36-38 
36 En daar was Anna, ’n profetes, die dogter van Fánuel, uit die stam van 

Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdom af 

sewe jaar lank met haar man saamgelewe; 37 en sy was ’n weduwee van omtrent vier-en-tagtig jaar. 

Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien, nag en dag. 38 En sy het 

in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en vanHom gespreek met almal in Jerusalem wat die 

verlossing verwag het.  

 

Matteus 6:10 

Laat U koninkryk kom; laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook 

op die aarde;  

 

Psalm 149 (NKJV) 
1 Praise the LORD!  Sing to the LORD a new song,  And His praise in the 

assembly of saints. 2 Let Israel rejoice in their Maker; Let the children of Zion be joyful in their King. 
3 Let them praise His name with the dance; Let them sing praises to Him with the timbrel and harp. 



  

4 For the LORD takes pleasure in His people; He will beautify the humble with salvation.  5 Let the 

saints be joyful in glory; Let them sing aloud on 

their beds. 6 Let the high praises of God be in their mouth, And a two 

edged sword in their hand,  7 To execute vengeance on the nations, And punishments on the peoples; 

8 To bind their kings with chains, And their nobles with fetters of iron; 9 To execute on them the 

written judgment— This honor have all His saints. Praise the LORD!  

 

 

d. Saai in die Gees 

 

Galasiërs 6:7-9 
7 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens 

saai, dit sal hy ook maai. 8 Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die 

Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.  9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, 

want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.  

 

Judas (1):20 

Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. 

  

e. Wat is (in) die geheim? 

 

“Quite simply, and without meaning to be glib, the secret to prayer is 

secret prayer!“ - Hank Hanegraaff  

 

“Evangelism without intercession is like a bomb without a detonator. 

Intercession without evangelism is like a detonator without a bomb.”  

- Reinhard Bonnke  

 

f. Geloof in God se belofte 

 

Lukas 18:1-8  
1 EN Hy het ook aan hulle ’n gelykenis vertel met die oog daarop dat ’n mens gedurig moet bid en nie 

moedeloos word nie, 2 en gesê: Daar was ’n regter in ’n stad wat God nie gevrees en geen mens 

ontsien het nie.  3 En daar was in daardie stad ’n weduwee, en sy het gedurig na hom gekom en gesê: 

Doen reg aan my teenoor my teëparty. 4 En ’n tyd lank wou hy nie; maar daarna het hy by homself 

gesê: Al vrees ek God ook nie en al ontsien ek geen mens nie, 5 tog sal ek, omdat hierdie weduwee 

my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. 6 Toe sê 

die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê. 7 Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat 

dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval? 8 Ek sê vir julle dat Hy gou aan 

hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?  

 

1 Konings 18:41-46 
41 Toe sê Elía vir Agab: Trek op, eet en drink, want hoor, die gedruis van 

die reën! 42 En Agab het opgetrek om te eet en te drink; maar Elía het op die top van die Karmel 

geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesteek. 43 Daarop sê hy vir sy 

dienaar: Klim 

tog op, kyk uit na die see. En hy het opgeklim en uitgekyk en geroep: Daar is niks nie. Toe sê hy: 

Gaan weer sewe maal. 44 En die sewende maal 

roep hy: Daar gaan ’n wolkie soos ’n man se hand op uit die see.  Toe sê hy: Gaan op, sê vir Agab: 

Span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. 45 En in ’n oogwink was die hemel swart van 

wolke en wind, en ’n groot reën het gekom; en Agab het op die wa geklim en weggetrek na 

Jísreël; 46 maar die hand van die HERE was oor Elía, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uit 

geloop het in die rigting na Jísreël.  

 


