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Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt: blijf 
waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij 
de juistere woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met 

vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie 
Efeziers 6:18-19 

 
Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan 

ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.     
Psalm 18:2 

 

Een gebed 
 
Heer, nederig roepen wij U aan, om te vragen om bovennatuurlijke vreugde 
en kracht. In Efeziers 6, spreekt de apostel Paulus over de geestelijke kracht 
van gebed. Wanneer wij vandaag bidden zijn we volledig betrokken in, en 
gewapend voor de strijd tegen COVID-19. Uw woord zegt dat wanneer we 
in uw naam bidden onze gebeden krachtig en machtig zijn. U bent onze rots, 
ons schild, onze burcht. Heer, bescherm onze families, kerken, steden en 
landen tegen de effecten van COVID-19.  
 
We vragen u om woorden van geloof, troost, genezing en redding te geven 
aan uw mensen overal ter wereld. Geef leiders van de kerk, hun gemeenten 
en parochies woorden die nodig zijn om “vrijmoedig het mysterie van het 
Evangelie te openbaren”. We bidden dat door dit gebed angst en zorgen 
geen grip zullen hebben op onze wereld.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Wij belijden 
  
Heer, we vragen U ons, onze families, onze kerken, onze steden en onze 
landen te beschermen tegen COVID-19.  
 
Heer, we vagen U all dokters, verpleegsters,  mensen van de eerste hulp en 
andere kwetsbare mensen te beschermen tegen COVID-19.  
 
Heer, we vragen U de wereld te beschermen tegen paniek en wanhoop 
terwijl Uw kerk het goede nieuws van Jezus Christus bekend maakt. In deze 
onzekere tijd vragen we U dat mensen troost en vrede mogen ontvangen 
wanneer zij U aanroepen.   
 
We vragen dit alles nederig in de machtige naam van Jezus, onze Heer. 
Amen!   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


