
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 15 

Hemelse Vader, vandag roep ons uit na U as ons ABBA (Vader)! Ons is nie meer slawe nie, 

ons is U seuns en dogters, en daarom ook U erfgename. (Galasiërs 4:6-7) ABBA, help ons om 

nie weer in vrees te verval nie. 

Here, op hierdie dag lê ons aan U voete neer ons families. In baie families is daar soveel 

onenigheid en onvergewensgesindheid teenoor mekaar. U Woord sê duidelik dat daar mense 

is wat daarop aanspraak maak dat hulle U liefhet, maar hul broer of suster haat; en dat sulke 

mense leuenaars is. Ons kan U nie werklik liefhê as ons nie mekaar liefhet nie. (1 Johannes 

4:20) Here, ons vra dat U hierdie moeilike tyd sal gebruik om U kinders tot selfondersoek te 

dwing, sodat belydenis en versoening kan plaasvind. Herstel asseblief ook die gebroke 

huwelike. (As jy families ken wat onder spanning verkeer, noem hulle nou voor die Here.) 

Here, ons bring nou na U toe die ouers in ons families wat babas verwag. Ons bid ook vir die 

oues van dae; die wewenaars en weduwees; die alleenlopers; die weeskinders; dié wat 

geestelik versteurd is en/of liggaamlik gestrem is; die siekes (veral met Covid-19) en dié wat 

operasies moet ondergaan. Ons vra dat U vrede hulle sal omvou, en dat U helende hand en 

spesiale beskerming oor hulle sal wees. 

Onse Vader, U is die Oorsprong van elke familie in die hemel en op aarde. Ons bid dat U, 

deur die rykdom van U Goddelike grootheid, ons die krag sal gee om in hierdie tyd innerlik 

sterk te word deur die kragtige werking van U Heilige Gees, sodat U Seun, Jesus Christus, 

deur geloof in ons harte sal woon; en dat ons in U liefde gewortel en gegrondves sal wees. 

Dan sal ons in staat wees om saam met al U mense te begryp hoe breed, hoe lank, hoe hoog 

en hoe diep is die liefde van U Seun, Jesus Christus - ‘n liefde wat alle verstand te bowe gaan - 

sodat ons heeltemal met U volheid vervul kan word. U moet geprys word - U het die mag om 

deur die krag wat in ons werk, oneindig meer te doen as wat ons vra of dink. Die kerk wat aan 

Christus Jesus verbind is, moet Hom prys deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid! 

(Efesiërs 3:14-20) 

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

van droefheid.  

Ons bid dit in die Naam van Jesus, 

Amen 


