
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 21 

Vader, vandag kom ons voor U in desperate nood vir onsself en vir ons medemense. O Here, 

ons het U nodig. Wees ons asseblief genadig! Ons bid nou almal saam die pragtige gebed wat 

U Seun, Jesus, vir Sy dissipels geleer het: (Matteus 6) 

Onse Vader wat in die hemel is, laat U Naam geheilig word. Here, ons bid dat elke lid van ons 

familie, die families van almal wat nou saam met ons bid, en ook die derduisende mense in 

die wêreld wat U nie ken nie, U sal leer ken en U Naam sal heilig. Here, gebruik asseblief 

hierdie krisis wat deur die Coronavirus veroorsaak word, om miljoene mense na U te trek. 

Laat U Koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Here, ons 

bid dat U Koninkryk op die aarde sal kom. Laat U wil geskied op die aarde met betrekking tot 

die Coronavirus. Ons bid dat U kinders volgens U wil sal optree en die werke sal doen wat U 

vir ons beskik het om te doen, en dat Satan nie in staat sal wees om teen U kinders te staan 

nie. (Efesiërs 2:10) 

Gee ons vandag ons daaglikse brood. Here, in hierdie moeilike tyd, voorsien asseblief die 

mense in ons nasies met  liggaamlike en geestelike voedsel. Ons vra U: heilig alle  kos, drank, 

medikasie, alles wat ons aanraak, ruik, hoor, sien en proe, en dat die virus dit nie sal besmet 

nie. Beskerm ons asseblief, Here. 

Vergewe ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Here, gee dat U kinders hier 

op aarde, en ook dié wat U sal leer ken gedurende hierdie swaarkry-tyd, elke dag almal sal 

vergewe wat teen ons sondig. Herinner ons deur U Heilige Gees dat, as ons nie dié kan 

vergewe wat ons ‘n onreg aangedoen het nie, U ons sondes ook nie kan vergewe nie. (Matt. 

6:25) (Neem tyd hier, en vergewe die mense wat jou moontlik onreg aangedoen het.) 

En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Here, wees die skild rondom 

ons en ons geliefdes - die skild van beskerming en ook van U guns. (Psalm 3:3; Psalm 5:12) 

Here, verlos ons almal van elke demoniese gees wat ons teister. 

Here, ons is nou aan die einde van hierdie 21 Dae van Gebed. Ons bid dat U ons nog meer sal 

aanspoor om met groter erns te bid. Help ons dat ons self die antwoord op ons eie gebede 

sal wees. Gee ons die moed om vorentoe te beur en te gaan waar U ons heen stuur. 

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

van droefheid. Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid, vir ewig! 

Amen 


