
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 18 

Vader, in hierdie tyd van vrees en lyding wat rondom ons plaasvind, hef ons ons oë op na die 

berge; waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van U, die Here, wat hemel en aarde 

gemaak het. (Psalm 121) 

Vader, baie dankie dat U die wêreld so lief gehad het, dat U, U eniggebore Seun gegee het, 

sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. 

(Johannes 3:16) 

Vandag bring ons voor U genadetroon die verlorenes regoor die aardbol. U Seun is die 

Saligmaker van die wêreld, en U wil is dat almal gered sal word en die waarheid sal verstaan. 

(1 Tim. 2:4) (Neem ‘n paar minute om dié mense aan wie die Heilige Gees jou herinner, by die 

naam te noem.) Vader, ons vra dat U, in U groot genade, al  hierdie verlore mense na U toe 

sal trek, want niemand kan gered word as U, Vader, hulle nie trek nie (Johannes 6:44). Here 

God, U is die Here van die oes. Ons bid dat U asseblief U werkers sal bemagtig en hulle sal 

uitstuur om hierdie groot oes in te samel. (Matteus 9:38) 

Here, U Woord sê dat U Evangelie versluier is vir dié wat verlore is; dat die god van hierdie 

wêreld hulle sinne verblind het; dat hulle nie kan glo tensy die Lig van die Evangelie op hulle 

skyn nie (2 Kor. 4:4). Here, laat U kinders so deur U Heilige Gees bemagtig word dat hulle die 

Evangelie-lig kan laat skyn oor almal wat verlore is, sodat hulle na U wonderbare Lig kan kom! 

Here, red asseblief die verlorenes uit die ryk van die duisternis en bring hulle in U 

wonderbare Koninkryk van Lig. (Judas 1:23) 

Here, gebruik hierdie donker dae waarin ons lewe, om die grootste oes wat U Kerk ooit 

gesien het, in te samel. Ons weet dat U alle dinge - selfs hierdie pandemie - sal laat meewerk 

ten goede vir hulle wat U liefhet (Romeine 8:28). Wat Satan bedoel het vir kwaad - laat dit in 

iets goeds verander, Here. Want niks is onmoontlik vir U nie! (Lukas 1:37) 

Here, tree asseblief tussenbeide, en bring hierdie pandemie en hierdie droewige tyd tot ‘n 

einde. 

Ons bid dit in die Naam van Jesus, 

Amen 


