
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 5 

Vader, Seun en Heilige Gees, ons aanbid U, ons Drie-enige God. Ons het U lief, Here. Sonder 

U weet ons nie hoe ons ooit hierdie droewige tyd hier op aarde sou kon hanteer nie. Dankie 

dat U ons gebede hoor. U luister na ons. Ons sal tot U roep solank as wat ons asem het! 

(Psalm 116:1-2). Ons glo in U. Ons aanbid U. Ons vertroue is in U! 

Here, dankie dat U ons wie in U glo, nie as wese agtergelaat het nie. Dankie dat U die Heilige 

Gees gestuur het om ons Helper, ons Trooster, ons Middelaar, ons Wysheid, ons Vriend, ons 

Leermeester en soveel meer vir ons te wees! (Joh. 16:7) O Vader, dankie dat U Heilige Gees 

met ons is, veral nou in hierdie tyd van swaarkry oor die hele aarde. 

Here, gee ons raad in hierdie onsekere tyd, volgens U waarheid, deur U Heilige Gees. Here, 

ons vra dat U wysheid en verstand, raad en almag, kennis en die vrees vir U, Here, ons sal 

oorskadu en lei in al die besluite wat ons moet maak in hierdie onsekere tyd. (Jesaja 11:2) 

Here, vertroos ons asseblief deur U Heilige Gees  in hierdie tyd. O Here, U is naby ons in ons 

gebrokenheid. Kom asseblief en troos almal wat U nabyheid in hierdie tyd so nodig het. (Joh. 

14:26) Ons bring na U die treurendes, die siekes, die verlorenes, die neerslagtiges, mediese 

personeel, die eensames en alle ander. (Noem by name dié mense wat die Heilige Gees op jou 

hart lê, en lê hulle aan Sy voete neer.) Here, kom en vul hulle met U hoop en liefde, want 

waarlik, U laat alles ten goede saamwerk vir hulle wat U liefhet! (Rom. 8:28) 

Here, kom en stort die blydskap en guns van U Heilige Gees oor ons uit; kom en versterk ons 

om die draers van U heerlike Lig te wees in hierdie donker dae. Here, ons bring aan U al die 

heerlikheid, die eer en die lof! Ons weet dat U selfs hierdie krisis-dae sal laat meewerk tot die 

eer en heerlikheid van U Naam! 

Here, tree asseblief tussenbeide, en bring ‘n einde aan hierdie pandemie en hierdie seisoen 

van leed. 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


