
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 8 

Vader, ons roep vandag na U. Here onse God, Skepper van die hemel en die  aarde! U 

oppermagtige Heilige Gees het onse Here, Jesus Christus, gesalf om die Goeie Nuus aan die 

armes te verkondig. U het Jesus gestuur om dié wat hartseer is, te troos en om aan te kondig 

dat gevangenes vrygelaat sal word, en dat dié in die tronk vry sal uitgaan (Jesaja 61:1-3). 

Vandag bring ons voor U dié wat op die rand van die gemeenskap lewe - gevangenes, 

straatmense, voortvlugtendes, dié wat verstoot is, die werkloses, dwelmslawe, die armes, dié 

wat liggaamlik gestrem is, die geestelik versteurdes, en so baie ander wat met groot 

uitdagings saamlewe. (Noem by die naam diegene wie die Heilige Gees op jou hart lê.) O Here, 

reik asseblief uit na hierdie mense! Lig die minderwaardiges op uit die stof, en tel die 

behoeftiges op van die ashoop. Here, behandel hulle soos prinse en laat hulle op ereplekke 

sit. (1 Samuel 2:8) Betoon aan diesulkes U groot, helende Liefde! 

Here, U het ons geroep om U ambassadeurs hier op aarde te wees. Help ons asseblief om dit 

te onthou in alles wat ons sê en doen. (2 Kor. 5:20) Help ons om U te verteenwoordig tussen 

die minste van die minste. Here, U het gesê dat, wanneer ons iets goeds gedoen het vir die 

heel eenvoudigste onder ons, dan het ons dit vir U gedoen. (Matt. 25:40) U is die God van 

wonderwerke. Ons bid in hierdie tyd vir bonatuurlike wonderwerke - voorsiening van kos, 

water, klere en komberse; vir genesing, troos en beskerming. (Filippense 4:19) 

Here, ons vra vergifnis vir diè tye toe ons ‘n oordeel uitgespreek het oor die 

minderbevoorregtes wat tussen ons lewe. Here, ons het gesondig; vergewe ons! U Woord sê 

duidelik dat U ons nie geroep het om te oordeel nie, maar om lief te hê. (Matt. 7:1) 

Here, ons vra dat U, deur U wysheid, die leiers van die nasies in die wêreld sal leiding gee hoe 

om die behoeftiges te help. Ons bid dat U hulle sal versterk en seën, hulle wat in hierdie tyd 

die minder bevoorregtes in die wêreld bystaan. (Noem die name van mense/organisasies wat 

die Heilige Gees jou aan herinner.) Ons bring voor U die Welsyndienste wat regoor die wêreld 

bestaan, en vra dat U groot genade aan hulle sal verleen. 

Here, met groot nederigheid vra ons: Tree asseblief tussenbeide en bring hierdie pandemie 

en hierdie seisoen van swaarkry tot ‘n einde. O Here, hoor ons smeekgebede! 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


