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De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd. Om aan 
armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan verslagen harten 
hoop te bieden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan 
geketenden hun bevrijding, om een genadejaar van de HEER uit te roepen en een 
dag van wraak voor onze God, om allen die treuren te troosten, om aan Sions 
treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in 
plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen 
“Terebinten van gerechtigheid”, geplant door de HEER als teken van zijn luister. Wat 
eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen, de lang verlaten streken weer bevolken; 
ze herstellen de vervallen steden, verlaten sinds mensenheugenis.  
— JESAJA 61:1-4 (NBV) 

HET GEBED 

Heer Jezus, U bent de Gezalfde. We zijn dankbaar dat onze Hemelse Vader ons de 
Heilige Geest heeft gegeven. Laat ons, door de kracht van uw Geest, moedig het 
Goede Nieuws verkondigen aan een wereld verwoest door angst, paniek en verlies. 
We vragen U uw Heilige Geest uit te storten over uw gebroken wereld, zodat 2020 
bekend zal komen te staan al “een genadejaar van de HEER.”   
  
O God, we vragen U onze gebroken wereld te genezen. 

U alleen kunt paniek vervangen door vrede, angst door geloof, en rouw door genade. 
Heer, voor zoveel van de meest kwetsbare groepen in de wereld is deze wereldwijde 
quarantaine een tijd van duisternis, angst en woede. Velen worstelen mentaal, 
emotioneel en financieel. Heer, til hen op uit hun wanhoop. Verlos hen door uw grote 
redding. Laat hen echt ontdekken welke eeuwige vrijheid er te vinden is bij U alleen. 

We danken u voor het verzachten van de effecten van COVID-19 en voor het 
vergroten van uw voetstappen in de landen van de wereld. Miljoenen mensen vragen 
u om bescherming en een veilig heenkomen. We weten dat u hen hoort en onze 
wereld opnieuw aanraakt.  

Eenstemmig komen we daarom vrijmoedig voor de troon van uw genade met dit 
gebed: Hemelse Vader, in de naam van uw zoon Jezus, vernietig het coronavirus 
en stort uw Geest uit over de aarde.  

AMEN.


