
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 4 

Vader, ons het U nodig! Here, U is ons enigste Verlosser, U is die Een wat die hele aarde in U 

hande hou (Psalm 95:4). 

Here, U het die Israeliete op ‘n wonderbaarlike wyse verlos toe hulle voor die Rooi See 

gestaan het, met nêrens om heen te vlug nie. U het die see gekloof en vir hulle ‘n pad 

gebaan. O Here, maak asseblief weer eens ‘n wonderbaarlike pad en verlos ons van hierdie 

siekte! Here, verlos ons van die vrees, pyn, lyding, depressie, werkloosheid, honger, verlies, 

onsekerheid, isolasie, voortydige dood en verwoesting wat oral rondom ons is. (Noem by 

name dié wat jy ken, wie deur hierdie pandemie geraak is, en bid vir hulle.) 

Vergewe ons, Here, dat ons telkemale ons vertroue in ons medemense gestel het om ons te 

verlos. Selfs ons magtigste politici en wêreldleiers kan ons nie help nie. In U groot genade, 

kom en tree vir ons in; kom en red ons, net soos U die Israeliete by die Rooi See gered het. 

Asseblief Here, ons het U nodig! 

Dankie Here onse God, vir die troos en beloftes van bevryding wat U Woord ons in hierdie tyd 

bied. U Woord sê dat U ons skuilplek is; dat U ons in tye van nood sal uitred. Daarin staan 

geskrywe dat U, Here, ons sal omring met liedere van redding (Psalm 32:7). Ons prys U 

daarvoor. Here, ons skuil by U - asseblief, oordek ons en ons families met U vere, en laat ons 

onder U beskermende vlerke skuil. (Psalm 91:4)  

Here, ons sê vir U dankie vir al die gebede wat u getroue kinders regoor die wêreld na U 

opstuur. Hoor asseblief ons gebede en red ons uit ons moeilikhede! Psalm 34:16 sê dat U 

luister na die geroep om hulp. Here, gebruik hierdie pandemie om die harte van baie mense 

na U te bekeer, sodat hulle ook bevry kan word van die slawerny van sonde en dood. 

Here, tree asseblief in! Maak ‘n einde aan hierdie pandemie en hierdie seisoen van hartseer. 

Ons bid hierdie gebed in die Naam van U eniggebore Seun, Jesus Christus, wie aan die kruis 

gesterf het en so ons algehele Verlosser geword het. Hy het gesterf sodat ons lewe kan hê - 

oorvloedige lewe. (Johannes 10:10) 

Amen 


