Corona Virus Gebed
Here Jezus, U reisde door steden en
dorpen en "genas elke kwaal en ziekte ".
Op Uw bevel werden de zieken genezen.
Kom ons nu te hulp, midden in de wereldwijde verspreiding
van het coronavirus, opdat we de helende liefde van U mogen ervaren.
Genees degenen die ziek zijn van het virus.
Mogen ze hun kracht en gezondheid herwinnen
door kwalitatieve, goede medische zorg.
Genees ons van onze angst,
die de naties en landen verhindert samen te werken
en buren verhindert elkaar te helpen.
Genees ons van onze trots,
die ons onze eigen onkwetsbaarheid laat claimen
voor een ziekte die geen grenzen kent.
Here Jezus, genezer van allen, blijf bij ons
in deze tijd van onzekerheid en verdriet.
Wees bij de families van degenen die ziek zijn of
zijn gestorven. En als ze zich zorgen maken en rouwen, bescherm hen
voor de ziekte en de wanhoop. Mogen ze Uw vrede kennen.
Wees bij de artsen, verpleegsters, onderzoekers en
alle medische professionals die willen genezen,
getroffenen helpen en zichzelf in een risicovolle positie plaatsen.
Mogen zij Uw bescherming en vrede kennen.
Wees bij de leiders van alle naties.
Geef hen een vooruitziende blik
om naar liefde en waarheid te handelen
voor het welzijn van alle mensen voor wie ze dienen te zorgen.
Geef ze de wijsheid om te investeren in lange termijn oplossingen
die helpen ons voor te bereiden of toekomstige uitbraken voorkomen.
Mogen zij Uw vrede kennen, terwijl zij samenwerken om dit op aarde te bewerkstelligen.
Of we nu in binnen- of buitenland zijn, omringd
door veel mensen die aan deze ziekte lijden of
slechts enkelen, Here Jezus, blijf bij ons wanneer wij
verdragen en rouwen, volharden en voorbereiden.
In plaats van onze angst, geef ons Uw vrede.
Here Jezus, genees ons.
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