
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 16 

Vader, ons sal U altyd bly loof en prys, omdat U Naam heilig is. Ons sal nie een van die goeie 

dinge vergeet wat U vir ons gedoen het nie. U vergewe al ons sondes. U genees al ons 

siektes. (Psalm 103:1-3) Ons gee aan U die eer! 

Vader, ons bring na U elke persoon op die aarde wat die coronavirus opgedoen het, sowel as 

dié wat aan ander siektes ly. (Noem by die naam die mense wat jy ken wat siek is, dié wat 

besig is om te herstel en dié wat simptome het.) Here, baie van hierdie mense is 

vreesbevange. Ons vra dat U hulle vrees sal wegneem, en hulle sal vul met U vrede, wat 

wonderliker is as wat ‘n mens ooit kan dink. (Filippense 4:7) Here, ons bid dat U Heilige Gees 

met hulle sal wees in hierdie moeilike tyd wanneer siek mense nie deur hul geliefdes besoek 

kan word nie. Laat hulle in verwondering wees oor U teenwoordigheid wat hulle vertroos. 

Here, vir dié wat siek is en U nog nie ken nie, maak hulle harte sag, sodat hulle gretig sal wees 

om in U te glo. Maak asseblief U kerk hier op aarde wakker, sodat ons geloofshelde vir U sal 

wees in hierdie tyd - veral in ons bediening van dié wat siek is. Here, herinner U kerk aan 

hulle plig om vreeslose getuies vir U te wees in hierdie tyd, veral wat die bediening aan siekes 

betref. Here, herinner U kerk daaraan om te volhard in die bediening om vir siek mense te 

bid. 

Here, ons sê dankie vir die wonderwerke wat ons alreeds in hierdie tyd gesien het - dié 

mense wie U genees het. (Noem die name van die mense wat jy ken.) Ons vra dat U nog baie 

mense sal gesond maak. Here, doen asseblief wonderwerke onder die siekes, sodat hulle kan 

sien en in U glo. (Joh. 6:12) Here, dankie dat U Woord medisyne is vir siel en liggaam, en dat 

dit genesing bring. O Here, ons hou vas aan U Woord! Ons luister daarna! Ons hou dit altyd 

voor oë en in ons harte, want dit bring lewe en genesing vir ons liggame. (Spreuke 4:20-22) 

Laat asseblief U helende Woord in siek liggame invloei as ons vir hulle bid. (Psalm 107:20) 

Here, bewaar asseblief dié wat nie die virus het nie, sodat hulle dit nie sal kry nie. (Noem jou 

familie en geliefdes by die naam.) 

Here onse God, ons kom nederig na U toe om te vra: tree asseblief tussenbeide, en maak ‘n 

einde aan hierdie pandemie en hierdie swaar tyd in ons lewe. O Here, hoor ons gebede! 

Ons bid dit in die Naam van Jesus, 

Amen 


