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Tema: Hou net aan bid!  

God en ons ontmoet mekaar  

Intreelied: Sb 15 - 1: 1, 2, 3, 4 

Votum 

Seën 

Loflied Ps 142 - 2: 1, 2, 3, 4, 5 (Mel Ps 134 - 1) 

Gebed  

God bedien aan ons sy Woord en ons ontvang dit aktief in geloof  

Skriflesing en teks: Matteus 7: 7 - 12  

                               Matteus 6: 5 - 14 

                               Lukas 11: 5 – 13 

                               Lukas 18: 9 - 14 

Belydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 45 vr 116;  

Woordverkondiging  

Ons antwoord op die Woordbediening  

Sing: Sb 10 - 2: 1 

Seën 

Amenlied: Sb 13-3. 
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Geliefde brs en srs en kinders 

Dink aan die moeilikste omstandighede waarin jy jou kan bevind! Dink aan daardie tye 

wat jy regtig alle moed en hoop verloor het! Dink hoe magteloos en moedeloos kan ‘n 

mens nie voel nie! En dan hoor jy hierdie uitnodiging van ons Here Jesus: “Vra, en vir 

julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word”  

Is dit nie die wonderlikste woorde ooit nie? Is dit nie die hart van die evangelie- 

boodskap wat elke mens optel en bemoedig nie?  

Dat ons Here vir ons leer: daar is altyd gebed! In watter omstandighede jy ook al 

verkeer, hoe jy ook al voel, wat jy ook al dink: Hou net aan bid! Vra, soek, klop! Hou 

aan, jou Vader sal vir jou gee wat jy vra, jy sal vind en daar sal vir jou opgemaak word! 

Wat ŉ wonderlike belofte gekoppel aan ŉ wonderlike opdrag! Wat ŉ genade om mee 

te leef!  

Om te bid, geliefdes, is ‘n opdrag van God. Die Kategismus verklaar hierdie opdrag 

dan ook as die belangrikste deel van ons dankbaarheid teenoor God. Die kwaliteit van 

my gebedslewe is die barometer van my dankbaarheid. Daaruit blyk die kwaliteit van 

my verhouding met God, hoe gehoorsaam ek aan Hom lewe en hoe bewus ek is van 

God se teenwoordigheid in my lewe.  

Hoe sou ons dan die gehalte van ons gebedslewe kon bepaal? Wat sou dit wees wat 

ons Vader van ons verwag met ons gebede? In die gelese gedeeltes gee ons Here 

Jesus enkele riglyne wat ons kan oordink om ons gebedslewe te versterk en te 

verinnig.  

Die eerste riglyn het te doen met die gesindheid waarmee ons bid. Die kontras 

wat die Here Jesus in Mat. 6 stel tussen die gebede van die Fariseers op die 

straathoeke en die opdrag om jouself in jou binnekamer toe te sluit en dan te bid het 

natuurlik te doen met die gesindheid van die bidder. Die Fariseers wou ander mense 

met hulle gebede beindruk om so hulle geestelike hoogmoed te bevorder. Die Fariseer 

van Lukas 18 wat in die tempel gaan bid het wou God probeer beindruk. Hy wou vir 

God vertel hoe gelukkig die Here is om eintlik so ‘n goeie kind te hê.  

Daarteenoor staan die tollenaar wat nie God of sy naaste probeer beindruk het 

nie. Br. en sr. gebed gaan oor jou en God. Dit gaan oor die opregtheid van jou hart 

waarmee jy tot God nader. Waar jy in die stilte van jou binnekamer alleen met jou 

Vader besig is en weet dat Hy vir jou net die goeie wil gee en sal gee. Daarom het die 

Fariseer in die tempel niks ontvang nie – want hy het niks gevra nie. Die tollenaar 

ontvang van God ‘n antwoord op sy gebed omdat hy met opregtheid kom vra het.  

Die Here word ook nie beindruk deur baie woorde of indrukwekkende frases en 

geykte uitdrukkings nie! Hy kyk na jou hart – of jy bedoel wat jy bid en of jy glo wat 

jy vra. Dat jy werklik jou afhanklikheid van God besef en daarom van Hom dinge wil 

afbid en of jy glo dat jy dit sal ontvang. Hy kyk na jou vertroue in Hom – of jy regtig glo 

dat jy dit sal ontvang!  

Met hierdie gesindheid word jou gebedslewe met God voorwaar iets spesiaals. 

So spesiaal dat jou Vader wat jy nie kan sien nie – jou die dinge sal gee wat jy in die 
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geheim vra – sodat al die mense kan sien dat jy deur God geseën word – al het hulle 

jou nie eens gesien bid nie.  

Jou daaglikse lewe word die vertoonkas van jou gebedslewe! So openbaar jou lewe 

iets van daardie spesiale verhouding tussen God en sy kinders. Dat ons byna elke 

dag in ons lewe kan ervaar dat God ons gebede verhoor. Ons sien dit raak en al 

die dinge wat ons uit die hand van God ontvang. My salaris is dan nie maar net 

my salaris nie, maar God se liefdevolle versorging. Dan is die kos in ons bord nie 

maar net kos van Pick en Pay nie – maar kos wat God vir my gee. Dan word die klein 

oorwinnings wat ek in die lewe oor myself , my sonde en die wêreld behaal – vir my 

kragtige bewyse van God se genade in my lewe. Dikwels op so wyse dat ek my ‘n stil 

glimlag op my lippe my Vader in my gedagte dank vir wat Hy my gee.  

Kan u sien br. en sr. hoe spesiaal word gebed dan? Dan is dit nie maar net ‘n 

ritueel wat ek uit geloofoortuiging elke more of aand of aan die tafel doen omdat ek 

glo ek dit moet doen nie. Nee, dit is my krag, my lewe met my Vader waarsonder ek 

geen dag kan lewe nie. Dit openbaar my opregte gesindheid teenoor God en my 

naaste. 

Die tweede riglyn vir ons gebedslewe vind ons in Matt. 7: 7 ev. Hier word drie opdragte 

met drie belofte gegee waarin die Here vir ons mooi dinge openbaar. 

Die Here Jesus sê: 

Vra – soek – klop 

Met die beloftes: daar sal vir jou gegee word, jy sal vind en daar sal vir jou opgemaak 

word. In hierdie drie opdragte is daar duidelik ‘n lyn van verdieping en intensifisering 

in ons gebede. Die Here Jesus neem ons telkens dieper in gebed!   

Die eerste opdrag om te vra hou in: wees nederig en wees bewus van jou nood. 

Daarom vra jy. Die woord hou die betekenis in van “die versoek van ‘n mindere na ŉ 

meerdere”. Heeltemal die teenoorgestelde as die Fariseer in die tempel wat uit sy 

hoogheidswaan kom bid het. Die tollenaar kom vra maar net. So kom vra ons ook 

maar net vir alles wat ons liggaamlik, emosioneel of geestelik nodig het.  

Die vra in gebed, br. en sr., veronderstel ook geloof dat God sal antwoord. 

Daarom ook die belofte daarby: vra en jy sal ontvang. Jakobus bevestig hierdie 

waarheid: ons moet nie met twyfel in ons hart bid nie – ons moet glo dat God sal 

gee.  

Die tweede opdrag is soek: 

Dit is gesprek met God met ‘n aksie. Ons kan nie maar net bid en nie self iets wil 

doen van wat ons vra nie. Die Here Jesus gee in hf. 7: 21 een voorbeed: jy kan 

nie van God vra om jou te vergewe maar jy wil nie jou naaste vergewe nie.  

Hierdie opdrag br. en sr. het ook direkte verband met Nagmaal wat ons DV  volgende 

Sondag gaan vier. Ons kan nie volgende week met ons deelname aan die wyn en 

brood sê ons is een met Christus en met mekaar, maar daar is onvrede tussen 

gelowiges nie. Wie tot God bid en vrede met God soek, moet ook vrede met sy 
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medemens soek. Jy moet dus vrede gaan maak met die een met wie jy onvrede het 

– voordat jy met God vrede kan hê. En daarom die opdrag :soek en die belofte: jy sal 

vind.  

Die derde opdrag: Klop en vir jou sal oopgemaak word.  

Hier is gesprek met God met volhardende aksie. ‘n Mens klop aan ‘n deur totdat 

dit oopgemaak word. Jy moet aanhou bid. Hierdie riglyn lê ook opgesluit in die 

werkwoorde wat hier gebruik word. Ons kan dit so vertaal: hou aan om te vra, hou 

aan om te soek, hou aan om te klop. Sondag 45 sê ons moet “sonder ophou” bid!  

Ons moet nooit moedeloos word of bang wees om God volhardend te bid oor ‘n 

besondere saak nie. Die Here Jesus maak dit duidelik met die storie van die man wat 

laatnag by sy vriend gaan brood soek het en hoe dat sy vriend dit uiteindelik vir hom 

gegee het. Op ŉ ander keer het Jesus dit verduidelik met ŉ weduwee wat ŉ regter 

gaan vra het om vir haar regspraak te doen en sy aangehou en aangehou todat die 

regter dit uiteindelik gedoen het!  

Sy het hom moedeloos gevra! Ons moet volhardend bid, ons moet aanhou vra – dit is 

die uitnodiging! Wat ‘n wonderlike troos hou dit nie vir ons in nie! Maar watter opdrag 

is dit ook nie! Om aan te hou! Om nie moedeloos te word nie! Om maar weer en weer 

te vra!   

Verhoor God altyd ons gebede? Ja, Hy is ons Vader – baie beter as ons aardse 

vaders en Hy weet wat ons nodig het! Hy verhoor, ja, maar nie altyd soos ons 

dit wil hê nie. In hierdie opsig is Christus se gebed in Getsemane vir ons ‘n 

wonderlike vertroosting. As God daar in Getsamene sy Seun se gebed verhoor het 

– sou ons nie vandag kon bid nie. As Hy daar die beker van smart by sy seun 

weggeneem het – dan was ons verlore. Daarom moes God Christus se gebed 

onverhoord laat – Jesus moes die pad van die kruis loop om vir ons die pad na God 

oop te maak. Dat ons vandag kan bid.  

En omdat Hy dit gedoen het – kon Hy later sê: alles wat julle die Vader in My Naam 

vra sal Hy julle gee. Daarom moet ons tot vandag toe bid: Ons vra dit in Christus se 

Naam. Wat Christus vir ons gedoen het – vorm die fondament waarop ons staan en 

waarom ons kan bid en waarom ons gebede verhoor word.  

God verhoor tot ons beswil.  

Hy verander dikwels nie ons omstandighede nie – maar gee ons die krag om dit 

te hanteer. Daarom gee Hy ons deur die gebed die Heilige Gees wat in ons werk 

om ons te laat aanhou bid! Dat ons volhard om te bid! Dat ons aan hou vra, aanhou 

soek en aanhou klop – omdat ons weet God sal hoor en verhoor! En dan, ja, selfs as 

ons woorde ophou – hou die evangelie – die genade van God nie op nie! So leer 

Rom 8 ons! Wanneer my woorde en my moed opraak – dan bid die Heilige Gees 

self vir my! Hy bid vir my met woorde wat nie deur mense uitgespreek kan word nie! 

Wat ŉ heerlike troos is dit nie vir ons nie! Ons gebed kan eintlik nooit ophou nie!  

Geliefdes br en sr en liewe kinders! Gebed is evangelie! Dit is die blye boodskap van 

ŉ Vader wat na sy kinders luister en hulle help! Dis die belofte van verhoring gebou 

op die kruis op Golgota! Dis ŉ wonderlike troos!As jy vandag die druk van die tyd, van 
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jou omstandighede, van jou gees en gemoed voel, bid! Dit is die beste manier om te 

wys dat jy dankbaar is! 

Hou net aan bid! Gaan vra, gaan soek, gaan klop en u Vader sal u antwoord. 

Amen. 

 

 

 


