
Vader, ons het U nodig! 
Ons vra dat God tussenbeide sal tree, en vir die inwerkingstelling van verenigde, wêreldwye gebed vir 

almal wat in die greep van die coronavirus-krisis vasgevang is. 

(1-21 Januarie 2021) 

 

Dag 12 

Vader U is die Een wat ons dra, en ons kom na U met groot nederigheid. U is die Een wat vir 

ons voorsien, uit U ontsaglike rykdom (Filippense 4:19). Ons sê vir U baie dankie! 

Vader, vergewe ons vir die tye wanneer ons ons oë weggekeer het van U as ons Voorsiener. 

Vergewe ons dat ons so selfgenoegsaam geword het; dat ons op aardse goed vertrou het en 

daarvan afhanklik geword het - ons rykdom, ons mense, onsself en ons ekonomie. Here, 

vergewe ons dat ons die patroon van die wêreld gevolg het in plaas van die voorbeeld en 

instruksies wat U Seun, Jesus, vir ons gegee het. Ons weet dat ons nie God en Mammon 

(geld) gelyktydig kan aanbid nie. Here, ons kies vandag om U te dien. (Matt. 6:24) Maak ons 

vry van die liefde vir geld! Here, ons bring die ekonomie na U toe, en elke besigheid en 

sakeman/vrou in ons land. Here, ons bid om genade! Ons vra vir spesiale hulp vir die klein en 

medium sake-ondernemings, dat hulle in staat sal wees om te oorleef in hierdie pandemie. 

(Neem ‘n paar minute en noem die besighede waaraan jy dink, voor die Here.) Ons vra dat U 

dié wat vrylik aan ander gee in hierdie moeilike tyd, ryklik sal seën. 

Here, ons bring na U diegene wat hul werk reeds verloor het, en hulle wat in vrees lewe dat 

hulle hul werk sal verloor. Ons vra dat dié wat U nog nie ken nie, na U toe sal kom. Ons bid 

dat U hierdie donker dae sal verander in goeie dae, waarin baie mense tot heerlike redding 

sal kom. Ons vra dat U ‘n weg sal baan in die wildernis waar geen pad is nie - vir U, Here, is 

daar niks onmoontlik nie! (Lukas 1:37) 

Dankie dat ons nou al ons vrese aan U kan oorgee, want U het gesê dat ons oor niks 

bekommerd hoef te wees nie. U het gesê dat, as ons ons versoeke na U bring met 

oorvloedige dankbaarheid, dan sal U wonderlike vrede wat alle menslike verstand te bowe 

gaan, ons harte en ons sinne bewaar! (Filippense 4:6-8) 

Here, tree asseblief tussenbeide, en bring ‘n einde aan hierdie pandemie en hierdie seisoen 

van droefheid! O Here, hoor ons gebede! 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


