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PRAYER WALKING 
 
Waarheen is die kerk oppad?  Ons wil die evangelie verkondig op ‘n verstaanbare manier aan ten 
minste elke persoon in die omgewing.  Die werking van die Heilige Gees verhoog.  ‘n Kerk kan nie 
verwag om ‘n impak op die gemeenskap te maak, as hul nie vir hul gemeente in geheel en 
gemeenskap intersessie gebed-doen nie. 
 
 
1. Die rol van die kerk in gebed 

Mat 16:18  En Ek sê ook vir jou: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en 
die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. 
a) As die liggaam van Christus het ons ALMAL die verantwoordelikheid teenoor onsself, ons 

families en die kerk om in die gaping te staan en intersessie te doen.   
b) Daar is geestelike owerhede wat vestings oor ons dorpe en nasies opstel. Met die hulp van 

God kan ons die krag breek en God se guns neerbring oor ons nasie.   (1 Tim 2:2) 
 
 
2. Bou ‘n skild van beskerming deur jou gebede 

Ons het die verantwoordelikheid om ‘n skild van beskerming om ons huise, gemeentes en nasie 
te bou. 
a) Job 1:9-10  En die Satan antwoord die HERE en sê: Is dit verniet dat Job God vrees?  Het 

U nie self hom en sy huis en alles wat hy het, aan alle kante rondom, beskut nie? Die werk 
van sy hande het U geseën, en sy vee het sterk vermeerder in die land.  

b) Gen 15:1  Ná hierdie dinge het die woord van die HERE tot Abram gekom in ‘n gesig en 
gesê: Vrees nie, Abram, Ek is vir jou ‘n skild en jou loon is baie groot. 

c) Psa 5:12   Want U seën die regverdige, o HERE, U omring hom met welbehae soos met ‘n 
skild.  

d) Psa 34:7  Die Engel van die HERE trek ‘n laer rondom die wat Hom vrees, en red hulle uit. 
e) Sag 2:5  En Ek sal vir hom wees, spreek die HERE, ‘n vurige muur rondom en tot 

heerlikheid daar binne-in. 
 
 
3. Intersessie-gebede 

a) Ons lees in Eksodus 17:8-13 dat solank as Moses in intersessie gebly het het God Israel 
versterk en beskerm en hulle oorwinning gegee. Alhoewel Josua die oorlog gewen het, het 
Moses se intersessie-gebed vir hom die oorwinning gebring.  Die stryd word eers in die gees 
oorwin en dan in die natuurlike.  Al het Moses die intersessie gebed gedoen, was dit 
spanwerk.  Dit was Aaron en Hur wat sy arms omhoog gehou het en Moses gehelp het. 

b) In die bogenoemde lig kan ons nou die VERANTWOORDELIKHEID besef wat op ons 
geplaas word om vir ons families, kerk en nasie te bid.  Deur dit te doen keer ons die vurige 
pyle van die vyand af en bou ons ‘n sterk gebedskild rondom ons, ons families,ons kerk en 
uiteindelik ons nasie.  Dit is die verantwoordelikheid van elke kerkleier om vir sy gemeente 
te bid en die verantwoordelikheid van elke gemeentelid om vir hulle onderskeie leiers te bid.   
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c) Hoekom moet ons vir kerkleiers bid? 
 Hulle het meer verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid. 
 Satan sal alles in sy mag doen om hulle te laat struikel en val. 
 Hulle word meer aangeval deur ‘n geestelike oorlog, vloeke en heksery. 
 Hulle het meer invloed as ander. 
 Hulle het meer sigbaarheid en is maklike teikens vir demoniese skinder en kritiek. 
 Deur intersessie kan hulle bedieninge meer ontwikkel en verbeter. 

 
 

3.1 Wees versigtig teen verkeerde intersessie-gebede 
a) Deur nie te bid nie, kan ons nie verwag dat God moet werk nie.  God het die kerk die 

gesag en mag gegee om die noodlot van die nasies te verander, anders sou Hy ons nie 
die instruksie gegee het om te bid nie. (1Tim 2:1-2) 

b) Waak teen hoogmoed en trots en om te spog.  Woorde kan nie jou gebedslewe reflekteer 
nie, slegs jou wandel met God en die vrug van die Gees in jou lewe. 

c) Manipulerende tipe gebed (is ‘n vorm van heksery/witchcraft).  Ons kan slegs God se 
perfekte wil oor mense en ons lewens bid.   

d) Wanneer ons bid moet ons ons motiewe ondersoek.  Is dit godvrugtig of selfgesentreerd 
en selfsugtig? 

e) Sentimentele (romantiese of emosionele) tipes gebed.  Ons moet die gees onderskei en 
nie in die siel dimensie beweeg nie. 

f) Geestelike trotse gebede. Daar is ‘n struktuur in die plaaslike gemeente en God het die 
plaaslike pastoor as die Herder van die gemeente aangestel.  Daarom sal intersessors nie 
spesiale openbaringe ontvang om die senior pastoor en sy span te manipuleer nie.  Waar 
daar openbaringe is is daar bevestiging en bemoediging tot die kerkleierskap. 

g) Bid ALTYD in lyn met God se Woord, want God sal volgens Sy Woord werk, want dit 
is Sy wil en nie ons wil nie. 

 
 
4. “Prayer Walking” 

Prayer walking is ‘n eenvoudige strategie om die kerk in die gemeenskap in te bring met die 
doel om te infiltreer in die buurt of ‘n teiken area. 

 
 

4.1 Die objektief van Prayer Walking 
a) Om te seën.  Spr 11:11  Deur die seën van die opregtes kom ‘n stad op, maar deur die 

mond van die goddelose word dit afgebreek.  Prayer walking is ‘n ander manier om vir 
jou omgewing te bid.  Dit help jou groep/kerk om in die gemeenskap in te beweeg en hul 
meer bewus te maak van die buurt.  Dit help om visie en ‘n hart vir verlore siele in die 
buurt te ontwikkel. 

b) Met prayer walking val ons Satan se gebied binne en is ons ‘n sigbare banier van 
geregtigheid in die strate. 
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c) Ons oë gaan oop ten opsigte van die nood en behoeftes van die mense in die omgewing 
en ons kan die gemeenskap dien wanneer die behoeftes geïdentifiseer is. (Hierdie is 
intersessorsgebed en nie ‘n devotional walk nie). 

d) Dit help jou om die kultuur en die hartklop van die gemeenskap te ontdek.  Die 
geskiedenis van ‘n plek sal ons ook help om areas van belang te herken en om te 
verstaan hoekom sekere probleme en patrone aanhou om voort te gaan in die area.  
Geopenbaarde insig:  Hierdie insig word gebaseer op die Woord van God saam met die 
openbaring van die Heilige Gees.  Weet en verstaan wat die Woord van God sê met 
betrekking tot sekere sake.  Soek God vir toepaslike Skrif.  Die Woord word dan 
lewendig wanneer dit in die strate gebid word. 

 
 

4.2 Instruksies vir Prayer Walks 
NB!  Indien daar enige persoon is wat nie bereid is om te vergewe nie of in gewoonte sonde 
lewe, moet hierdie sake eers opgelos word voor daar deelgeneem word in Prayer Walks.   
a) Besluit op ‘n tyd wanneer jy en almal bymekaar kan kom om te stap en bid deur die 

buurt in die omgewing van die uitreik.   
b) Laat almal die nodige klerasie saambring, bv. gemaklike stapskoene en warm of koel 

klere.    Dra ontspanne klere, sodat jy nie verdag lyk nie. 
c) Beplan die roete wat verskillende sellede gaan neem.   
e) Hou prayer walks in groepe van 2 – 4.  ‘n Groot groep wat deur die strate stap kan 

miskien onnodige rusverstoring veroorsaak en aandag trek.    Die gebed is met ‘n 
spesifieke intensie en word die beste gedoen in groepe van ten minste 2 persone. 

 
 

4.3 Riglyne vir Prayer Walking 
a) Voor julle begin loop, bid saam in ‘n private plek soos ‘n huis.  
b) Berei voor deur voor God te kom in ‘n tyd van lofprysing. 
c) Bely alle sondes en vra God om vergifnis en indien nodig vergewe ander en maak reg. 
d) Bid vir beskerming oor jouself wanneer jy loop, vir jou familielede en huis.  Eis 

beskerming deur God se volle wapenrusting aan te trek. Efs 6:10-17 
e) Bid vir die vervulling van die Heilige Gees, vir die onderskeiding en wysheid in hoe, 

wat  en waarvoor gebid moet word. 
f) Begin saam by die beginpunt van die loop en maak seker almal weet presies wat om te 

doen. Maak seker dat almal is teenwoordig voor met die prayer walk begin word. 
g) Begin om te loop; moenie vinnig loop nie maar hou aan beweeg.  Bestudeer elke huis.  

Kyk vir leidrade tot families se lewensstyle en prioriteite. Moenie op die top van jou 
stem skree nie.  Bid sag en soos in ‘n gesprek. 

h) Wanneer jy prayer walk moet jou oë oop wees, maak jou mond oop en bid, bly ten alle 
tye by jou leier, bid God se beloftes, eis jou area vir JESUS, bid met geloof, wees 
gefokus, seën die mense (nie die sonde en verkeerde plekke nie). 

i) Eis die strate waarin jy gaan loop vir God. 
j) Vra God om vir jou medelye te gee vir die verlorenes (Matt 14:14) 
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k) Vra die Here om: 
 Sy Heilige Gees oor die verlorenes uit te stort. 
 Hulle van hulle sonde te oortuig. 
 Hulle tot belydenis van sonde te lei. 
 Omstandighede en gebeure in hulle lewens te bring wat hulle nader aan die Here 

te trek. 
 Iemand in hulle lewens te bring om hulle na die Here te lei. 

l) Bid vir elke huis en ander instansie: 
 Eis elke huis vir JESUS. 
 Bid vir redding van elke lid van die huishouding. 
 Vra die Here om die werk van Satan tereg te wys en om die mense geopende oë te 

gee (die blindheid tot Satan se werke sal verwyder). 
 Vra God om enige vestings van die bose in die lewens van die lede van 

huishouding onder jou aandag te bring soos jy gelei word deur die Gees. 
m) As hulle ‘n vreemde gevoel of ‘n gevoel van boosheid sou ervaar, maak ‘n nota van die 

plek, beveel die bose geeste en duisternis wat daar aan die werk is, in die Naam van 
JESUS om jou teenwoordigheid te verlaat, bind en bestraf hulle en beweeg aan.  
Rapporteer dit aan jou leierskap en soek korporatief God se leiding in wat die probleem 
is. 

n) As die lede van die groep verskillende rigtings ingeslaan het, moet hulle op ‘n 
afgespreekte tyd en plek na die wandeling byeenkom en ontmoet.   

o) Eindig met die prayer walk in lofprysing tot God vir wat Hy gedoen het en aanhou 
om te doen. Loof God vir die oorwinning op die kruis, vir dat Hy reeds die vyand 
oorwin het en dat hy oorwinning in jou gemeenskap sal bring waar julle gebid het. 

 
 

Moenie prayer walks doen by jou skool of kantoor gedurende werksure nie.  Kies tye wanneer 
jy nie mense sal steur nie.  Prayer walking is nie die bewondering van die natuur, inkopies, 
besoek aan vriende, kaartjies vir die teater koop, ‘n oorlas van jouself maak of aandag 
trek nie. 
 
 
4.4  Persoonlike Prayer Walking 

a) Dit kan deel word van jou daaglikse lewenspatroon.  Prayer walking kan ook ‘n 
gesinsaktiwiteit wees.  Prayer drives kan ook oorweeg word.  ‘n Egpaar kan ‘n 
wonderlike tyd hê deur saam te stap en te bid vir al die huise in hul omgewing. 

b) Vriende in jeuggroepe wat in dieselfde buurt woon, kan daagliks ontmoet en saam stap 
en bid vir hulle area. 

c) Wanneer jy die hond vir ‘n wandeling neem, is dit ‘n goeie geleentheid om vir al die 
huise te bid waarby jy verbyloop. 

d) Nooi ‘n buurman of buurvrou om by jou aan te sluit.  Verduidelik wat jou doel is.  Dit is 
‘n goeie aanknopingspunt om jou bure te bereik. 


