
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 13 

Vader, ons het U nodig. Ons nader tot U, ons Koning en ons God. Ons vra dat U ons asseblief 

deur U Heilige Gees in die volle waarheid sal lei. (Johannes 16:13) 

Here, daar is so baie leuens wat deesdae rondom ons versprei word, en bedrog is aan die 

orde van die dag. Party dae dreig hierdie leuens om ons te oorweldig. U het gesê dat ons na 

U toe moet kom as ons vermoeid en belas is. O Here, ons is moeg van probeer om te 

onderskei tussen die waarheid en die leuen. Here, die las van al die siek mense, die vrees vir 

die coronavirus, en al die leuens wat ons omring, is swaar. Neem asseblief ons las, Here. Hoe 

wonderlik is dit om te weet dat ons rus by U kan vind! Want U juk is sag en U las is lig. (Matt. 

11:28-30) 

Vader God, dankie vir U Seun, Jesus, die Woord wat vlees geword het en onder ons kom 

woon het. (Joh. 1:14) Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe. Vader, niemand kan na U toe 

kom nie behalwe deur Hom. (Joh. 14:6) Here, stort oor die wêreld uit ‘n honger en dors vir U 

Woord soos nog nooit tevore nie. Ons bid dat mense hulle na U Woord sal keer, want U 

Woord is ‘n Lamp vir ons voete en ‘n Lig op ons pad. (Psalm 119:105) Here, ons vra dat U 

Heilige Gees lewe aan U Woord sal gee - “want die geskrewe letter maak dood, maar die 

Gees maak lewend.” (2 Kor. 3:6) 

Dankie dat U die ganse Heelal in stand hou deur U magtige Woord. (Hebreërs 1:3) Here, ons 

sal nie bevrees raak oor al hierdie dreigende voorspellings wat die rondte doen nie, want 

alles op aarde word deur U Woord onderhou. U is in beheer van alles, en U volmaakte wil sal 

geskied. U sal dié wat op U vertrou, versterk en deurdra. U weg is volmaak, U Woord is rein; 

U is ‘n skild vir almal wat by U skuil. (Psalm 18:30) 

Here onse God, ons vra vandag met groot nederigheid dat U tussenbeide sal tree en ‘n einde 

sal maak aan hierdie pandemie en hierdie swaarkry-tyd in ons lewe. O Here, hoor ons 

smeekgebede! 

Ons bid dit in die Naam van JESUS CHRISTUS, DIE WOORD wat vlees geword het. 

Amen 


