
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 11 

Vader ons vertrou op U met alles wat ons het, en ons maak nie staat op ons eie insigte nie 

(Spreuke 3:5). Ons weet dat ons, as mensekinders, maar net ten dele ken (1 Kor. 13:9). U 

daarenteen, maak die einde bekend vanaf die begin: uit die verlede, dit wat nog moet 

gebeur. Wat U besluit voer U uit, en wat U wil, dit doen U (Jesaja 46:10). 

Here, ons bring na U vandag die eensames, dié wat ingeperk is, in kwarantyn of in isolasie is. 

Baie van ons moet in hierdie tyd noodgedwonge van mekaar wegbly. Dit is vertroostend om 

te weet dat U sê: “Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie.” (Heb. 13:5b) 

Baie dankie, Here, vir die troosvolle gemeenskap van U Heilige Gees wat altyd by ons sal 

wees, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis (Matt. 28:20). 

Vader, ons bid U vertroostende nabyheid oor dié wat alleen woon, die oues van dae en dié in 

hospitale wat nie hul familie mag sien nie. Here, herinner hulle wie U ken, daaraan dat hulle 

nie alleen is nie; dat U Heilige Gees by hulle is. Bring ‘n spesiale bediening aan hulle.  

Ons bid dat hulle wat U nog nie ken nie, sal begin soek na U, en dat hulle U sal vind. (Raak stil 

en laat die Heilige Gees toe om spesifieke persone in jou herinnering te bring, en bid vir hulle.) 

Here, ons lê aan U voete neer al die families wat ingeperk is en onder streng reëls lewe. O 

Here, betoon genade aan gebroke en disfunksionele families. Ons bring in besonder voor U 

die armste families; die huisgesinne waar die hoof van die huis self nog ‘n kind is; dié in 

weeshuise; dié kinders wat so graag deel van ‘n normale familie wil wees; die geskeide 

families waar daar vervreemding is; die families waar mishandeling en geweld nou meer 

plaasvind a.g.v. die inperking; die families waar die leefruimte beperk is en lei tot spanning en 

ongeduld. Beskerm die vroue en kinders teen mishandeling, verkragting, bloedskande en 

woedebuie. Here, beveel U engele om die weerloses te beskerm (Psalm 91).  Here, behoed 

asseblief hierdie families en voorsien vir hulle. Gebruik U kinders om hulle te bedien, tot U 

eer! (Neem ‘n paar minute, en dink aan enige gebroke en behoeftige families wat jy ken, en 

bring hulle voor die Here.) 

Here, met groot nederigheid bid ons dat U asseblief tussenbeide sal tree om ‘n einde te 

maak aan hierdie pandemie en hierdie droewige tyd. O Here, hoor ons gebede! 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


