
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 19 

Vader, vandag kniel ons neer voor U, die Bevelvoerder van die hemelse leërskare. (Psalm 

80:7; 1 Samuel 1:11) 

Here, ons onderwerp onsself heeltemal aan U! (Raak nou stil voor God, onderwerp jouself 

aan Hom, bely al jou sondes voor Hom met berou en in nederigheid, bid tot God soos die 

Heilige Gees jou lei.) 

Here, ons staan sterk in U, en in die krag wat U almag aan ons verleen. Ons trek nou die hele 

wapenrusting aan wat U ons gegee het, sodat ons staande kan bly teen die liste van die 

duiwel. Ons weet dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die 

wêreldheersers in hierdie donker tydperk. Ons dra waarheid as ‘n gordel om ons heupe. 

Dankie, Here, dat U Woord ons waarheid is. Ons sal nie luister na die leuens wat Satan vertel 

nie. Ons trek ook aan die borsharnas van U geregtigheid, want ons wandel in U geregtigheid 

en nie in ons eie nie. Aan ons voete trek ons die skoene van bereidheid om U evangelie van 

vrede te verkondig. Ons neem die skild van die geloof op, waarmee ons al die brandpyle kan 

blus wat die bose afskiet.  Op ons kop sit ons die helm van U verlossing, en ons neem die 

swaard van die Gees in ons hande - dit is U Woord. Here, help ons om gedurig in die Gees te 

bid, met gebede en smekinge altyd op ons lippe, sodat ons waaksaam sal wees, en 

aanhoudend sal intree vir al die heiliges, soos U Woord ons beveel! (Efesiërs 6:10-18) 

U Woord sê dat as ons onsself aan U onderwerp, ons die duiwel kan weerstaan, en hy sal van 

ons af wegvlug. (Jakobus 4:7,8) Here, ons lig nou ons skild van geloof op in die stryd vir ons 

families en nasies. Ons doen wat U Woord ons beveel. Ons weerstaan die coronavirus, vrees 

en verwoesting, siekte en longontsteking, voortydige dood en lyding, armoede en honger, 

ekonomiese ondergang en opstand, woede en rebellie, leuens, verwarring en wanorde. Ons 

verklaar oor ons nasies en vastelande dat ons God, die Heerser van die hemele en die aarde, 

alreeds oorwin het, en dat deur Hom, ons meer as oorwinnaars is! (Romeine 8:37) 

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 


