
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 17 

Vader, U is die Koning van die Heelal. U sit op die troon, hoog en verhewe; die soom van U 

kleed vul U hemelse tempel (Jesaja 6:1). Here, elke keer wanneer die lewende wesens 

heerlikheid, eer en dank aan U toebring, val die 24 ouderlinge in aanbidding voor U neer. 

Hulle werp hulle krone voor U troon neer (Openbaring 4:9-10). O Here, ons werp ook alles 

wat ons het, en alles wat ons is, voor U heiligheid neer! 

Here God, dankie vir die voorbeeld wat U Seun, Jesus, vir ons gestel het as ‘n Dienskneg-leier 

toe Hy op hierdie aarde geleef het. Hy is die Koning van die Heelal; en tog het Hy, in sy 

menslike gedaante, neergebuk om die voete van Sy dissipels te was (Johannes 13). 

Vader, U Woord sê dat ons voor U moet kom met gebede, voorspraak en bemiddeling vir alle 

mense, veral vir konings, en vir alle ander in gesagsposisies - sodat ons in vrede en rustigheid, 

toewyding en eerbaarheid kan lewe (1 Timoteus 2:1-2). Vandag bring ons na U troon van 

genade ons leiers. Die gesinshoofde, leiers in besighede, kerkleiers, wêreldleiers, en leiers in 

al die verskillende gebiede in die gemeenskap. (Bring nou voor die Here dié leiers wie Hy op 

hierdie oomblik op jou hart lê.) 

Here, ons bid vir gesinshoofde. Laat hulle hul gesinne met vriendelikheid lei en hulle moed 

inpraat. Laat hulle die gesin daagliks byeenroep om voor U troon te kom staan en tot U te 

bid. Vader, in hierdie tyd van groot lyding en onsekerheid, bid ons dat U die Josef-

besigheidsleiers van hierdie geslag sal opwek - mans en vroue wat regverdige lewens lei, en 

wat bekwaam is om kos, geld en ander noodsaaklikhede uit te deel. Here, ons bid vir die 

kerkleiers: dat hulle hoofdoel in hierdie tyd sal wees om steeds die vrees van die Here aan 

hulle kerklede te verkondig. Laat hulle mense aanmoedig met groot liefde, baie gebed en 

baie deernis. Gee ook U kerk se leiers opdrag, Here, om verder uit te reik, om die lydendes by 

te staan en om verlore siele na U te lei. Ons bid dat U die wêreldleiers meer wysheid sal gee 

om hierdie virus te bekamp en om in regverdigheid te lei. 

Here, tree asseblief tussenbeide en maak ‘n einde aan hierdie pandemie en hierdie seisoen 

van swaarkry. O Here, hoor ons gebede! 

Ons bid dit in die Naam van Jesus, 

Amen 


