
BID VIR JOU HUWELIK



Wanneer my maat ’n 
fout gemaak het

EFESIëRS 4:32
Here, my maat het ’n groot fout gemaak.

Net U ken die omvang van die mpak wat dit op my laat.
Net U ken my hartseer en die letsel wat dit op ons huwelik 

laat.

Maar Here, U het ons mense gemaak.
Ons is onvolmaak en allesbehalwe perfek.

Help my om dit te onthou, veral nou.

Ek weet ook dat ek ewe veel mens is en net soveel tot foute in 
staat is.

Ek is jammer as ek foute maak waarvan ek nie eers bewus is 
nie.

Vergewe my wanneer ek my maat seermaak
sonder dat ek eers besef hóé seer.

Help my om meer bewustelik te leef
en my maat soos ’n kosbare kleinood op te pas.

Liewe Here, help my ook nou om goedgesind

en hartlik teenoor my maat op te tree,

selfs in my seer.

Help my om hom/haar te vergewe,

net soos U ons ook in Christus vergewe het.
AMEN



Wanneer ons gevul is 
met dankbaarheid

PSALM 145
Here God, vandag wil ons U loof.

Dankie vir U wonderbaarlike Skepping.
Dankie vir U onoortreflike plan vir ons lewens.

Dankie vir U hand in ons huwelik.
Here, ons wil U lof verkondig en U naam loof en prys. 

Ons is getuies van U magtige dade, 
want ons is gevul met dankbaarheid en lof vir U werk in ons 

lewens. 
Dankie dat die huwelik vir ons lekker is.

Dankie dat U ons elke dag vir mekaar bewaar 
en dankie dat U ons net liewer maak vir mekaar.

Here, ons besef die huwelik is harde werk 
en niemand is kwytgeskeld van uitdagings nie.

Maar dankie dat U ons gehelp het om elke uitdaging te oorkom 
en sterker aan die ander kant uit te kom. 

Help ons om ook ’n inspirasie te wees vir ander 
sodat hulle in ons kan sien watter wonderlike instelling die 

huwelik is. 
Maak dat hulle geïnspireerd voel om ook hierdie driehoek 

saam met U te betree wat ons die huwelik noem. 
Ons loof U. Ons prys U. Ons aanbid U.

AMEN.



Wanneer ons ’n 
laagtepunt beleef

JOSUA 1:9
Here, ons is op ’n laagtepunt in ons huwelik.

Ons vrees vir wat voorlê en of ons hierdie struikelblok sal kan 
oorkom.

Dit lyk so groot, bo ons vuurmaakplek.
Ons is afgemat en moeg, want dit voel asof ons ’n verlore stryd 

stry.
Ons lê hierdie onsekerheid nou in U hande neer.

Maak ons moedig.
 Maak ons sterk.

 En maak ons vasberade om hierdeur te werk.
Help ons om te weet dat ons nooit hoef bang te wees nie, 

want U is by ons – ook in hierdie moeilike tyd.
U sien elke harde woord, elke traan, 

en U hoor elke klop van ons benoude harte.
Maak ons kalm, Here. Maak ons rustig. 

En help ons om ons huwelik aan U oor te gee.
AMEN



Wanneer daar  
intimiteit skort

1 KORINTIëRS 7:5
Almagtige Vader en Skepper,

niemand weet wat ons in slaapkamer aangaan nie, behalwe vir 
U.

Hier heers ’n wanbalans in ons huwelik wat net U kan herstel. 
Ek besef dat fisieke intimiteit binne ’n huwelik noodsaaklik is 
vir emosionele intimiteit en dat seksualiteit ’n gawe van U af 

is. 
Maar daar heers ’n droogte in ons slaapkamer.

U ken die redes. 
En net U weet hoe dit ons beïnvloed.

Here, ek voel ver van my maat af en dit maak my bang.
Herstel die intimiteit tussen ons, Here. 

Stort U seën uit oor die fisieke gedeelte van ons huwelik 
sodat hierdie droogte kan opklaar en ons mekaar weer kan ge-

niet 
soos U dit bestem het om te wees. 

Gee ons ook nie net kwantiteit in die slaapkamer nie, 
maar kwaliteit sodat ons een word, nie net in liggaam nie, 

maar ook in gees. 
Sodat ons mekaar se behoeftes kan verstaan en kan vervul.

Ons dank U vir hierdie kosbare geskenk wat so kragtig gebruik 
kan word in ons huwelik. 

Help ons om dit op te pas.
AMEN



Wanneer ons wil ryk 
word in liefde

1 KORINTIëRS 13
Wat ’n wonderlike gedeelte in die Bybel is hierdie gedeelte nie, 

Here.
Dit vat die liefde so mooi saam 

en tog is dit só moeilik vir ons as selfsugtige mense om vas te 
vat.

Here, U sê dat ons sonder liefde niks is nie.
Dankie dat U ons geseën het met mekaar. 

Met ’n lewensmaat en ’n verhouding 
wat berus op hierdie een baie belangrike skat – die liefde.

Help ons om op te tree soos daar van ons verwag word in 1 Ko-
rintiërs 13. 

Maak ons geduldig.
Maak ons vriendelik.

Nie afgunstig nie, nie grootpraterig nie, nie verwaand nie.
Help ons om nie onwelvoeglik op te tree nie 

en nie ons eie belang te soek nie. 
Help ons om nie liggeraak te wees nie 
en nie boek te hou van die kwaad nie. 

Help ons om ons nie te verbly oor die onreg nie, 
maar om ons te verheug oor die waarheid. 

Want die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles en verdra al-
les. 

Help ons om ons huwelik te bou op geloof, hoop en liefde –
 en die grootste hiervan is die liefde!

AMEN



Wanneer ons baklei 

GALASIëRS 5:22 
Here Jesus, U ken ons aard. U het ons geskep 

as vurige mense en ons baklei maklik en gereeld. 
Ons vrees is om mekaar seer te maak met ons woorde.

 In U Woord noem U dat selfbeheersing een van die vrugte van 
die Gees is. 

Só ook is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goed-
hartigheid, getrouheid en nederigheid. 

Help ons om die vrugte van die Gees te openbaar, selfs wan-
neer ons baklei. 

Help ons om te praat oor dit wat ons ongelukkig maak 
sodat ons nie wrokke sal stoor nie, 

maar gee ook asseblief ’n wag voor ons monde 
sodat ons sal dink voor ons praat. 

Help ons om ons konflik op ’n volwasse en redelike manier 
deur te werk 

sodat ons huwelik daarby sal baat vind sonder dat een van ons 
gewond voel. 

En help ons om te onthou dat ons nie teen mekaar baklei nie, 
maar as ’n eenheid teen die vyand en vír ons huwelik. 

AMEN



Wanneer ons  
onseker is
JEREMIA 29:11

Vader, ons is onseker oor ons toekoms!
Ons is so skielik in hierdie situasie gedompel.

Nou voel ons hooploos.
Die pad lyk grys en donker en daar is vrese.

Ons planne, ons verwagtinge en ons begeertes 
word nie vervul soos ons gehoop het nie.

U weet dat ons nie met almal kan deel wat ons met mekaar 
deel nie. 

Hierdie onsekerheid beïnvloed ook ons verhouding met mekaar.
Here, net U kan ons redding en rustigheid gee.

Ons bid vir insig en die regte besluite. 
Ons bid dat ons hierdie paadjie met wysheid sal stap.

Help ons om al ons vertroue in U te plaas, 
want soos U tereg in Jeremia belowe, 

wil U vir ons voorspoed gee, nie teenspoed nie. 
U beloof om vir ons ’n verwagting te gee, ’n toekoms!

Ons sien uit daarna om hierdie wonderlike belofte te sien reali-
seer 

en ons vertrou in opgewondenheid op U. 
Ons weet U ken die regte tyd. 

Help ons om geduldig op U tyd te wag.
AMEN


