
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 3 

Hemelse Vader, ons het U nodig! Here, sonder U kan ons nie lewe nie, want deur U leef ons, 

beweeg ons en bestaan ons (Hand. 17:28 NLV). Here van die hemel en die aarde, kom ons 

tegemoet in ons nood! Kom en tree tussenbeide! 

Here, ons bring na U troon van genade al die mense wat siek is as gevolg van Covid-19. 

(Noem die mense van wie jy weet, by die naam.) Here, baie van hulle is bevrees vir wat 

voorlê. Maar U, Here, het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde 

en selfbeheersing (2 Tim. 1:7). Neem asseblief die vrees weg, en omhul hierdie siekes met U 

liefde en vrede. 

Here, U belofte was dat as ons in U Naam glo, ons hierdie wondertekens sal beleef: in U 

Naam sal ons die hande op siekes lê, en hulle sal gesond word (Markus 16:15-18). Here, vuur 

ons, U kinders, aan om met geloof en vertroue ons hande op die vele siekes te lê en te sien 

hoe hulle gesond word. Aan U gee ons die eer vir U krag en almag! 

Here, blaas U asem van lewe in die longe van dié wat nie meer self kan asemhaal nie. 

Openbaar Uself aan hulle as Jehovah Rapha, die God wat ons gesond maak (Psalm 30:3 NLV).  

Here, staan by die families van dié wat siek in die hospitale lê. Baie kan nie hulle geliefdes 

besoek nie; troos hulle asseblief deur U Woord en U liefde wat deur U kinders uitgestraal 

word. 

Here, ons bring na U die sterwendes, en ons vra vir genade...O Vader, die pyn en angs wat 

sommige van hulle ervaar! Ons tree in vir dié wat sterwend is en nog nie met U reggemaak 

het nie. O Heer, as daar niemand naby is om hulle in hul laaste ure van U te vertel nie, gee 

hulle ‘n droom of ‘n visioen - stuur U magtige engele na hulle toe! Here ons God, ons vra dat 

hulle U sal leer ken op ‘n bonatuurlike wyse voordat hulle hierdie aarde verlaat. 

Here Jesus, tree asseblief tussenbeide en bring hierdie pandemie, hierdie seisoen van 

swaarkry, tot ‘n einde. 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


