
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 7 

Vader, ons het U nodig, want in U is daar Lig, Hoop, Liefde en alles wat ons nodig het om ons 

deur hierdie donker dae te dra. Here, U is ons Lig en ons Redding; vir wie moet ons dan 

vrees? U is ons Lewenstoevlug; vir wie moet ons dan bang wees? (Psalm 27:1 NLV) 

Here, ons bring na U diegene wat hul geliefdes in hierdie tyd verloor het. (Noem by name diè 

wie die Heilige Gees in jou gedagtes bring.) Here, U het gesê: “Gelukkig is die treurendes, 

want God sal self hulle trane afvee.” (Matt. 5:4 NLV) Vader, vertroos asseblief hulle wie 

gebroke is as gevolg van hul geweldige verlies. Here, vou hulle toe in U liefde en goedheid. 

Voorsien asseblief vir hulle - geestelik, emosioneel en liggaamlik. Here, laat hulle U 

teenwoordigheid voel. Laat dié wat U nog nie ken nie, hul harte tot U keer. Here, vul U 

kinders opnuut met alle blydskap en vrede, sodat hulle lewens tot oorlopens toe vol 

verwagting sal word deur die kragtige werking van die Heilige Gees - dié wat nou treur. (Rom. 

15:13 NLV) 

Dankie, Here, dat U naby dié is wat hartseer is, en dat U hulle help wat geestelik stukkend is. 

(Psalm 34:19 NLV) Here, U sê in U Woord: ”Troos, troos My volk”(Jesaja 40:1). Here, ons is 

hier om U te gehoorsaam en op U roepstem te antwoord. Leer ons deur U Heilige Gees, hoe 

om U mense te vertroos. 

Here onse God, Maria van Betanië het U Seun Jesus gesalf vir Sy begrafnis, toe sy die kosbare 

nardusolie oor Sy hoof uitgegiet het. Ons wil die kosbare nardus van ons gebede, met liefde 

oor hulle uitstort wie  vandag sterwend is, en oor hulle wat treur. Here, gebruik ons, U 

Liggaam hier op aarde, om ‘n welriekende geur tot U eer te wees (2 Kor. 2:15 NLV). Here, 

gebruik ons, U kinders, om getuies te wees van U liefde en genade vir dié wat sterwend is. 

Here, met groot nederigheid vra ons: Tree asseblief tussenbeide en bring ‘n einde aan hierdie 

pandemie en hierdie seisoen van hartseer. O Here, hoor ons gebede! 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


