
OGGENDGEBED 
 

Sh’ma, Yisra’el! יהוה Eloheinu, יהוה echad; Jy moet יהוה, jou God, 

liefhê met jou hele verstand en wil en met jou hele lewe en met al jou 
vermoëns. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou 
verstand, wil en emosie wees. Jy moet dit ywerig vir jou kinders leer en 
daaroor praat wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer 
jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Jy moet dit soos ’n teken bind op jou 
hand en dit moet soos ’n voorkopband tussen jou oë wees. Jy moet dit 
op die kosyne van jou huis en op jou hekke skryf. 

 

 maak U my lippe oop en my mond sal U lofprysing voortbring; in ,יהוה

die oggend, יהוה, sal U my stem hoor; in die oggend sal ek dit aan U 

voorlê en wag. Weerhou my tong van boosheid en my lippe daarvan 
om bedrog te praat. יהוה, wie is soos U onder die gode? Wie is soos 

U, groot in afgesonderdheid, eerbiedwaardig in lofprysing, in die doen 
van wonderwerke? Soos U afgesonderd is, het ek my lewenswyse 
oordink en my voete na U pad toe gedraai; so sonder ek myself af voor 
U in al my lewenswyses. Skep in my ’n rein verstand, wil en emosie, o 
God en hernu ’n standvastige gees in my; dan sal ek vir die wetteloses 
U lewenswyses leer en sondaars sal omdraai na U toe. Oorweeg my 
verdrukking en bevry my, want ek vergeet nie U Torah nie. Maak my 
gesond, יהוה en ek sal gesond wees; red my, dan sal ek gered wees, 

want U is my Lofprysing. U laat u son skyn oor bose oortreders en oor 
goeie mense en U stuur reën na onskuldiges en skuldiges. Wanneer 
ek uitroep na U, hoor U my smeekgebede en antwoord my sodat die 
krag van my lewe verhoog. Ek loof en prys יהוה met uitgestrekte 

hande, want Hy is goed, want Sy goedheid duur vir ewig; ek sal tot U 
offer met ’n stem van danksegging! Vader, dit is my begeerte dat die 
Gees wat Afgesonderd is, wat U in die Karakter en Outoriteit van 
Yeshua gestuur het, my al die waarhede van U Torah sal leer en ook 
herinner aan alles wat Yeshua gesê het. Laat die woorde van my mond 
en die oordenkings van my verstand, wil en emosie aanvaarbaar wees 
voor U Teenwoordigheid, o יהוה, my Hulp en my Loskoper! 

 

AANDGEBED 
 

Sh’ma, Yisra’el! יהוה Eloheinu, יהוה echad; Jy moet יהוה, jou God, 

liefhê met jou hele verstand en wil en met jou hele lewe en met al jou 
vermoëns. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou 
verstand, wil en emosie wees. Jy moet dit ywerig vir jou kinders leer en 
daaroor praat wanneer jy in jou huis sit, wanneer jy op pad is, wanneer 
jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Jy moet dit soos ’n teken bind op jou 
hand en dit moet soos ’n voorkopband tussen jou oë wees. Jy moet dit 
op die kosyne van jou huis en op jou hekke skryf. 
 
 

GEBED VAN YESHUA 
 

Ons Vader wat in die hemel is, 
U Karakter en Outoriteit bly afgesonderd; 
 
laat U Koninkryk kom; 
 
laat U besluite uitgevoer word, net soos in die hemel, so ook op die 
aarde; 
 
gee ons elke dag dié brood wat ons nodig het 
 
en vergewe ons ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teenoor 
ons skuldig is 
 
en bring ons nie waar ons getoets word nie, maar bevry ons van die 
bose een. 
 
In U hande lê ek nou my gees. 
 
Amen 
 
 
 
 


