
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 2 

Vader, ons het U nodig! Here, U is die Een wat die berge vorm, die wind skep, en U gedagtes 

aan mense bekend maak. U verander die oggendlig in donkerte. U loop op die bergtoppe van 

die aarde. U Naam is: die Here God, die Almagtige! (Amos 4:13 NLV) 

O Here God die Almagtige, die Algenoegsame Een - ons El Shaddai, kom asseblief en tree vir 

ons in, en maak ‘n einde aan hierdie pandemie wat besig is om die aarde te verwoes. 

Here, ons tree in vir alle hospitale regoor die wêreld. U ken ons almal so goed - U ken elke 

persoon wat in hierdie hospitale werk. Dié wat kook en skoonmaak. Die dokters, 

fisioterapeute, tegnici, dieetkundiges, spesialiste, raadgewers, beroepsterapeute, 

instandhoudings-personeel, dié wat in die laboratoriums werk, ambulans-bestuurders en alle 

ander. (Noem by die naam dié hospitale wat jy ken, en die werkers wat aan jou bekend is.) O 

Here, U sien die stresvolle omstandighede waaronder hierdie mense werk! U sien die chaos, 

die oorvol sale en die vrees. Here God, tree asseblief tussenbeide en strek U genesende hand 

uit! Deel uit U vrede, wat wonderliker is as wat ‘n mens ooit kan dink, om die harte en 

gedagtes van dié wat in hospitale werk, soos ‘n veiligheidswag op te pas. (Filippense 4:7 NLV) 

Here, gee asseblief wysheid aan dié in beheer, en laat daar plek wees vir al die siek mense. 

Tree asseblief in, Here Jesus! Ons vra vir bonatuurlike beskerming van Bo, vir elke persoon 

wat in ‘n hospitaal werk. Vader, beveel asseblief U engele om hulle op al hul weë te beskerm. 

(Psalm 91:11, NLV) 

Vader, ons harte roep na U, wanneer ons dink aan dié hospitaalwerkers wat alreeds die 

coronavirus opgedoen het. Ons bring hierdie siek mense voor U troon, o Here. Raak hulle 

asseblief aan en maak hulle gesond; openbaar Uself aan elkeen van hulle. O Here, betoon 

groot genade! 

Here God, ons tree in vir al die families van die mediese personeel wat alreeds gesterf het 

omdat hulle siek geword het terwyl hulle ander gedien het. Ons vra dat U die families sal 

vertroos en vir hulle sal voorsien. 

Here, help ons asseblief! Bring ‘n einde aan hierdie pandemie en hierdie seisoen van 

hartseer. 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


