
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 14 

Here, hoe vol majesteit is U Naam op die hele aarde! U heerlikheid is hoër as die hemele. U 

het seker gemaak dat kinders en babas U prys. Hulle lofliedere is ‘n muur waarteen U vyande 

wat grootpraat, hulle vasloop. Here, ons God, hoe heerlik is U Naam op die hele aarde! 

(Psalm 8) 

Here, U ontferm U oor U kinders, dié wat U Naam vrees. (Psalm 103:13) Vandag bring ons 

voor U troon van genade al die babas, kinders en jongmense uit alle nasies regoor die wêreld. 

Here God, U Seun, Jesus, het gesê: “Laat die kindertjies toe om na My toe te kom. Moenie 

hulle keer nie. Want God se koninkryk is juis bedoel vir almal wat soos hulle is.” (Markus 

10:14) Vader, ons roep na U vir hulle. U ken hulle elkeen by die naam; U het hulle diepste 

wese gemaak en hulle in die moederskoot gevorm. (Psalm 139:13) (Soos ons bid - noem die 

name van die babas, kinders en jeugdiges wie die Here op julle harte lê.) 

Vader, ons bring na U toe hulle wat beangs en onseker is oor wat rondom hulle aangaan in 

hierdie tyd. Die klein kindertjies wat geraak word deur die vrees en onsekerheid van hulle 

ouers en ouer boeties/sussies; die ouer kinders wat nog ‘n paar jaar moet skoolgaan en nou 

nie seker is of hulle genoeg tyd sal hê om die agterstand wat die pandemie veroorsaak het, in 

te haal nie; die kinders wie se ouers hul inkomste verloor het; dié wat hul ouers of ander 

familielede weens die virus aan die dood moes afstaan; die siek kinders in hospitale, wie se 

ouers hulle nie mag besoek nie; die kinders wat nou meer as ooit vantevore blootgestel is aan 

mishandeling in die huis; die kinders wat alleen is. 

U Woord sê dat alle engele U diensknegte is - geestelike wesens wat U uitstuur in belang van 

daardie mense wat gered gaan word. (Hebreërs 1:14) Vader, stuur asseblief U engele na 

hierdie jong kinders. Laat U boodskappers U bonatuurlike vrede, wat wonderliker is as wat ‘n 

mens ooit kan dink, aan hierdie kinders bring. (Psalm 91:11, Filippense 4:7) Here, ons vra U 

om asseblief te voorsien wat hulle nodig het. Neem hul angstigheid weg, en gee aan hulle U 

vrede en genesing. 

Here, met groot verootmoediging vra ons U vandag: tree asseblief tussenbeide en laat daar 

‘n einde kom aan hierdie pandemie en hierdie seisoen van hartseer en onsekerheid. O Here, 

hoor asseblief ons gebede! 

Ons bid dit in die Naam van Jesus, 

Amen 


