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Tema: God verhoor ons volhardende gebede..  
 
Kondig reaksiegeleentheid af 
 
Lofsang met die oog op die erediens  
Ps 27-1: 1, 4  
Ps 30-1: 1, 7, 8  
 
Ontmoetingsdiens  
Intreelied Ps 71 - 1: 1,12  
Votum 
Seën 
Lofsang Ps 18-1: 1, 2, 3 
Gebed  
 
Woorddiens  
Skriflesing Eksodus 2: 11 - 3: 10  

Teks:Eksodus 2: 23 – 25 
Woordverkondiging  
 
Antwoorddiens  
Sing Sb 10-2: 1 
Liefdegawes 
Geleentheid vir lidmate om te reageer op die Woord 
Gebed vir BnB (nooddienste, mediese sorg; hospitale en tehuise) 
Sing Ps 81-1: 1, 7, 11 en 12 
Seën 
Amenlied Sb 13-3 
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Geliefde brs. en srs. en kinders 
 
Wat is daar vanaand wat baie swaar op jou hart druk? Iets waarmee jy al vir 'n lank tyd mee 
worstel en waaroor jy al baie kere en baie ernstig gebid het?  Dalk 'n intense persoonlike 
probleem waarmee jy worstel? Of dalk oor die ongelukkigheid of onreg wat in jou huwelik 
gebeur. Dalk bid jy baie ernstig vir jou kinders of oor die werksomstandighede waarbinne jy 
jou bevind?  
 
Of is daar dalk vrees, kommer of droefheid van een of ander aard wat in jou hart leef en wat 
jy aan die Here opdra? Dalk moet jy groot besluite in jou lewe neem en weet jy nie wat om 
te doen nie?  
 
Miskien bid jy al baie lank oor hierdie probleem en dit lyk nie vir jou asof die Here nie jou 
gebede verhoor nie. Naderhand voel dit asof jou gebed nie verder as die plafon van jou 
binnekamer vorder nie en asof God nie sien, hoor of belangstel nie. So 'n gedagte kan 'n 
mens baie moedeloos maak en veroorsaak dat jy uiteindelik opbou vra en later ophou bid.  
 

Vanaand, geliefde gemeente, verseker die Here ons weer opnuut dat Hy ons gebede nie 
net hoor nie, maar ook verhoor.  

 
Dit mag dalk jare neem soos in die geval van die Israeliete in Egipte of dalk eeue soos in 
die geval van Moses, maar God verhoor altyd ons gebede. Daarom moet ons nie 
moedeloos word nie, maar volhardend bid en glo en weet dat God ons gebede verhoor.  
 
Hy verhoor dit op die tyd en die wyse wat Hy as ons Vader weet vir ons die beste sal wees. 
As ons hierdie waarheid in die geloof kan omhels, br. en sr. , dan kan ons aanvaar dat self 
die nie-verhoring van 'n gebed - God se verhoring daarvan kan wees. Dat God se nee - vir 
my die antwoord op my gebed word. 
 
Daar is drie aspekte van gebedsverhoring wat uit ons teksgedeelte na vore kom nl.:  
1. Hoe God betrokke is in ons gebedslewe. 
2. Waarom Hy ons gebede verhoor. 
3. En hoe Hy ons gebede verhoor. 
 
Kom ons kyk eerstens hoe is God betrokke by ons gebedslewe. 
 
Ten tye van ons teksvers was die volk al ongeveer 390 jaar lank in Egipte. En wanneer jy 
die geskiedenis lees dan blyk dit dat hulle nie lank na Josef se dood deur die Egiptiese 
konings begin verdruk is uit vrees dat die volk te veel sou word en vir Egipte 'n bedreiging 
sou word nie. 'n Mens sou met veiligheid kon sê dat hulle al vir 300 jaar lank ongelooflike 
lyding en smarte in hulle slawelewe ervaar het.  
 
'n Mens kan aanvaar brs. en srs. dat die volk sekerlik reg van die begin van hierdie lyding al 
tot die Here gebid het om hulle te verlos van die ongelooflike lyding wat hulle as 
dwangarbeiders beleef het. Hulle moes beleef hoe die vroedvroue van Egipte opdrag kry 
om hulle seuntjies by geboorte dood te maak. Toe die plan nie slaag nie het hulle die 
verskriklike smart moes beleef dat die soldate al die pasgebore seuntjies uit die moeders se 
arms kom losskeur en hulle in die Nylrivier gooi.  
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Dag vir dag het mense onder die slaweswepe in mekaargestort en gesterf. Baie van hulle 
het sekerlik tydens die bouwerk van die magtige stede en paleise gesterf in die uitvoering 
van hulle dwangarbeid. 
 
Oor hierdie dinge het die volk by die Here gepleit en gesmeek dat Hy hulle moet help. Die 
woord wat in ons teksvers gebruik word vir "gekerm" is eintlike 'n regsterm wat dui op die 
aanhoudende versoek van 'n verontregte aan 'n regter dat sy saak verhoor moet word. En 
die "hoor" van die Here dui op die regter wat die saak ter tafel neem. Hulle het gepleit en 
gewag dat God hulle saak ter tafel moet neem.  
 
En sekerlik het hulle ook moedeloos begin word en gedink: God is nie betrokke in ons lewe 
nie. Hy gee nie om nie. Hy sien nie hoe hulle ly nie, Hy luister nie na hulle gebede nie en 
Hy wil hulle nie help nie. 
 
Maar. br. en sr. dit is nie waar nie. Uit menslik oogpunt het dit vir hulle so gelyk, maar God 
was nog altyd betrokke by hulle lewens. Hy het hulle omstandighede so beskik, Hy is in 
beheer daarvan en Hy weet wat aangaan. Dit blyk baie duidelik uit hf. 3: 7 en 8. Kyk hoe 
beskryf God sy betrokkenheid by ons lewe en ons gebede. Hy sê: 
Ek het dit gesien, ek het dit gehoor, ek ken dit en nou kom doen ek iets daaraan.  
 
Die Here “het dit gesien” - God is betrokke in elkeen van ons se lewe - Hy weet wat 
aangaan en Hy weet wat ons behoefte is nog voor ons gebid of gevra het. 
Maar God het ook “gehoor”. Hy wil hê dat ons Hom sal vra - dat ons sal bid, sal smeek en 
sal pleit om sy hulp. Daarmee erken ons ons afhanklikheid van God. Dat Hy alleen ons kan 
help. 
 
God “ken” dit alles. Die woord wat hier vir ken gebruik word dui op “liefdesnabyheid” - dit 
dui op 'n intieme ken van mekaar soos man en vrou mekaar ken. M.a.w. br. en sr: die Here 
is nie ver van my af nie en Hy staan nie afsydig teenoor my en my probleem nie. Nee, Hy is 
by my, Hy ken my, Hy het my lief en Hy wil vir my net die beste gee. 
 
Daarom “tree Hy ook op die bestemde tyd op”. Hy doen altyd iets aan my situasie soos wat 
Hy die beste weet. 
 
Hoekom doen die Here dit? Kom ons kyk in die tweede plek hoekom wil Hy ons gebede 
verhoor.  
 
Vir Moses sê Hy: Ek het gedink aan my verbond met Abraham, Isak en Jakob. God het 
beloof dat Hy vir sy volk 'n God sal wees, dat Hy hulle liefhet en uitgekies het om sy kinders 
te wees en dat Hy vir hulle sal sorg. En omdat God altyd doen wat Hy beloof, omdat Hy 'n 
ooreenkoms onderteken het- daarom tree Hy nou op - op grond van sy onverbreekbare 
beloftes aan sy volk. God bly altyd getrou en doen wat Hy beloof het.  
 
Brs. en srs. vir ons lê die sekerheid van God se trou aan ons en ons lewe in die 
versoeningswerk van Christus. Hy wat in ons plek ons deel van die verbond vir ons 
nagekom het, in Hom lê die waarborg dat God ook jou gebede sal verhoor. Ons moet 
daarom gelowig in Christus bid. Ons moet glo en weet dat God ons gebede om sy ontwil 
verhoor. Omdat Hy getrou was tot aan die kruis - daarom is God aan ons getrou.  
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Die Here Jesus tree ook nou vir ons in by ons Hemelse Vader - as ons vandag bid dan dra 
Hy ons gebed voor sy Vader - Hy doen vir ons voorspraak en daarom doen God vandag 
nog net so met ons: Hy sien, Hy hoor, Hy ken en Hy doen iets aan ons gebede - Hy verhoor 
dit. Ook dit wat nou swaar op jou hart druk – wat ook al jou gebedsworsteling is! 
 
Miskien bid jy al baie lank oor hierdie probleem en voel dit vir jou asof die Here nie jou 
gebede verhoor nie. Vanaand verseker die Here ons weer opnuut dat Hy ons gebede nie 
net hoor nie, maar ook verhoor.  
 
Daarom, geliefde br. en sr., moet nooit twyfel aan God se betrokkenheid in jou lewe en sy 
antwoord op jou gebede nie. In Christus is dit gewaarborg. En daarin lê vir ons groot troos 
en sekerheid. Ons weet ons Vader, sien ons omstandighede. Daar waar jy ly onder onreg 
wat niemand anders sien en van weet nie - God weet……! Hy sien dit en Hy gee om. 
Daardie bekommernis, vrees, angs of onsekerheid wat in jou leef - jou Vader sien dit en Hy 
wil jou help. 
 
Daardie gebed wat stil jou gedagtes verlaat en wat niemand anders hoor nie  - jou Vader 
het dit gehoor en Hy gee om. Hy wil daardie preweling in sy liefde beantwoord en jou help. 
As jy alleen en eensaam voel in dit wat jy beleef - weet dan : jou Vader leef in liefdes-
nabyheid by jou - Hy het jou lief en Hy dra jou - Hy ken jou. As jy dink dat God nooit is sal of 
wil doen nie - weet dan: Hy sal optree. 
 
Want die Here openbaar in die derde plek in hierdie teks ook hoe Hy ons gebede 
beantwoord.  
 
Veral twee dinge is belangrik. Tyd en omstandigheid.  
Die Skrif leer ons, brs. en srs., dat die Here vir ons die beste weet en dat Hy ons gebede 
verhoor op die tyd wat Hy die beste weet en dat Hy omstandighede gebruik tot ons beswil. 
Die volk het moedeloos geword omdat God nie geantwoord het nie. Driehonderd jaar lank 
moes hulle wag - driehonderd jaar!!!  
 
Hoe ongeduldig en moedeloos kan ons nie word nie. Ons dink ons gebede werk soos 'n 
bestelling by Takelot.com. As ek vandag bestel moet dit oor drie dae hier wees. Nee, br. en 
sr., God weet beter en Hy ken die regte tyd. Hy gebruik ook tyd om my geloof te toets. 
Want toe Moses met die volk gaan praat en vir hulle sê dat God hulle gebede verhoor het, 
het hulle in aanbidding voor God gebuig. Dit was vir hulle goed om te wag, want daardeur is 
hulle geloof gelouter.  
 
Kom ons leer maar om geduldig te wag - maar dan te wag met die sekere wete: God sal my 
gebed verhoor. 
 
God gebruik ook omstandighede. Ons lees elders in die Skrif dat die volk daar in Egipte ook 
ongehoorsaam was. Hulle het die gode van die Egiptenare begin dien. En daarom het God 
hulle ook deur sware omstandighede geleer dat Hy die enigste ware God is. Deur hierdie 
verlossing uit Egipte sou hulle leer God is die enigste ware God.  
 
Kom ons leer dus ook om die beproewende omstandighede waarin ons ons mag bevind en 
waarvoor ons so bid dat God dit moet verander, om dit te gebruik om te leer wat die Here 
ons daarmee wil leer.  
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Moet daarom nie moedeloos word of ophou bid nie. In die nie-antwoord van God lê daar 
ook 'n antwoord en dit moet ons leer om te verstaan en te gebruik in die geloof.  
 
Miskien sal die kinders dit ook beter verstaan as ek die volgende beeld gebruik: kinders wil  
heeldag hê wat lekker en begeerlik is: lekkergoed en mooi speelgoed. Maar julle kinders 
moet weet: pappa en mamma weet dat te veel lekkergoed nie gesond is vir 'n mens nie en 
daarom kan hulle nie elke keer ja sê as jy lekker goed vra nie. Net so ook ons hemelse 
Vader- hy sal nie op alles ja antwoord wat ek vra nie - want Hy weet wat is vir my goed. 
 
Daarom moet ons volhard bly bid. Die wonderlike genade van God is dat Hy ons ook in ons 
volharding kom help. Hy het juis die Heilige Gees in ons harte kom laat woon en werk en 
lees ons in Romeine dat die Heilige Gees ons in ons gebede bystaan - Hy gee die moed 
om aan te hou, Hy werk die geloof om te weet God sal antwoord en ja, selfs as ek nie meer 
weet hoe en wat om te bid nie, dan bid Hy vir my. So graag br. en sr. wil God jou gebed 
verhoor - dat Hy die Gees vir jou laat bid - as jy dalk in moedeloosheid nie meer wil of kan 
nie. 
 
Geliefde gemeente, ons Vader is betrokke in u lewe, Hy sien jou omstandighede, Hy hoor 
en verhoor jou gebed. Leef dan op jou knieë voor God. Bid onophoudelik, bid gelowig, bid 
in die Naam van Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees . Bid en wag - God 
sal jou gebede beantwoord. 
 
Amen. 
 


