Mure van gebed
Die volgende is 'n gesprek wat met Phil Bennett gevoer is, die persoon deur wie die "Prayer Walls" ontstaan het
en ook 'n uittreksel uit sy boek "Watchmen of the Lord" (Dit is geskryf deur Phil Bennett en Dick Eastman en
gepubliseer deur Every Home for Christ in 2008).
Hoe het dit begin?
In 1997, terwyl ek besig was om in my gebedskamer te bid, het God by my 'n begeerte laat ontstaan om vir 'n
spesifieke land, Engeland, te bid. Ek het beswaar gemaak, want ek het nie geweet hoe om vir 'n hele land te bid
nie. Die Here het baie mooi vir my begin wys vir watter dinge ek in Engeland kon bid. Na 'n hele paar maande het
die Here begin om 'n onbekende woord (vir my) in my gedagtes uit te spel: Leicester. Hy het verduidelik dat dit 'n
stad in Engeland was waarvoor ek moes bid. Ek het begin om vir die stad te bid, dit vir Christus op te eis en vir
verlore siele te bid. Hy het vir my gewys dat daar 'n klein groepie was wat in Leicester gebid het. Ek moes saam
met hulle begin bid selfs so ver as van oorkant die Atlantiese Oseaan. Gou het God die begeerte by my gewek om
met die mense kontak te maak.
Ek het eenvoudig 'n brief geskryf en vir iemand 'n lys gevra van al die gemeentes in die gebied en kontak gemaak
met 'n groep met die naam: Christ for Leicester. Kort nadat ek met hulle kontak gemaak het, het ek 'n visioen
gehad wat daartoe gelei het dat ek met die stigting van Walls of Prayer begin het. Die Heilige Gees het my gewys
dat daar 'n donker wolk oor die stad Leceister hang en dat gebed die enigste manier was om deur die wolk te
breek. Ek het glad nie geweet hoe nie. Ek het begin rondvra en op 'n organisasie afgekom met die naam The
Watchman's Prayer Ministry wat deur Larry Thompson begin is. Dit was 'n eenvoudige stelsel waarin elke persoon
een uur lank gebid het. As die hele 168 ure in 'n week gevul is, is deurlopende gebed gevestig. Ek het 'n
gemeente ontdek wat so gebid het en het besef dat dit ook vir Leicester sou werk. Ek is na Leceister toe om die
"wagte-visioen" te deel. Daar gekom het ek toegewyde intersessors genooi om 'n gebedsmuur rondom die stad te
vorm en vir die stad te bid. Daar was verskeie vergaderings en binne 'n week het ons bykans 'n hele muur voltooi.
Die wagte gebedsbediening is begin en meer wagte het bygekom.
Is hierdie konsep van Mure van Gebed net beperk tot Leicester?
Ek het gedink my werk was afgehandel in Engeland. Maar 'n tweede visioen het gekom, hierdie een met
betrekking tot vier stede rondom Leicester. Saam met die Leicester-muur sou dit 'n netwerk van gebed vorm vir
die bevordering van die Koninkryk van Christus dwarsdeur die middelande. Die stede was Northampton,
Peterborough, Birmingham en Nottingham. 'n Gebedsmuur is spoedig in elkeen van die stede gevestig. Ek het
begin besef dat God laag vir laag aan strategieë bou. Hy bou nie een ding, los dit en gaan met iets anders aan wat
nie met die eerste verband hou nie. Hy begin en bou doelgerig voort op 'n visioen of strategie. Hy voeg nuwe
dinge by wat op die ou end volmaak by die ander aanpas in Sy plan vir Sy koninkryk.
Is dit nie 'n goeie konsep om wêreldwyd te promoveer nie?
Nadat mure in Engeland gebou is, het die Here my deur middel van 'n uitnodiging geroep na 'n oostelike poort:
Hong Kong. Die stad is 'n duidelike poort na Sjina, die grootste oesland in die wêreld. Verskeie Gebedsmure
(Watchmen Walls) is daar gevestig en weereens is 'n span saamgestel wat geestelike oorlogvoering, soos
gewoonlik, m.b.t. spesifieke plekke gedoen het. Dit was in dié tyd dat God vir my gewys het dat die Groot Muur
van Sjina 'n Groot Gebedsmuur sou word. Vandag is planne onderweg om mure van onophoudelike gebed in elke
provinsie van Sjina te mobiliseer en op die ou end in elke groot stad en dorp in Sjina – ongeveer 2 700 areas.
(Sedert die skryf van hierdie boekie is daar baie Gebedsmure in Sjina gestig deur die betrokkenheid van veral
Every Home for Christ). Die Here het my na ander lande gelei, onder andere na Meksiko. Op 'n manier het Hy my
laat verstaan dat Meksiko die poort na Noord- en Suid-Amerika was. Dit was daar dat ek begin agterkom het dat
Hy 'n nasionale muur wou bou, nie net een met plaaslike intersessors wat op die mure van individuele stede gebid
1

het nie. Die muur is gou daarna gestig met 800 wagte dwarsoor die land, van die Noorde tot die Suide. Daarna het
dit begin uitbrei na ander lande.
Hoe funksioneer 'n muur van gebed?
Om 'n muur te begin, beteken om mense te vra of hulle gewillig sal wees om een uur per week te bid vir hulle stad
of land. Daar word van hulle verwag om minstens een spesifieke uur per week te bid (hoewel mense vry is om
meer as een uur per week te bid). As al die 168 ure van 'n week gevul is, het ons ononderbroke gebed, 24-7. 'n
Eenvoudige rooster kan opgetrek word waarin mense hulle name invul. Vir stadsmure is 'n maandelikse
gebedsgids nodig. Hierdie gebedsgids moet maandeliks bygehou word met gebedsbehoeftes wat so opgestel
word dat alle Christene daarmee gemaklik voel en daaroor kan bid.
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