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Tema: Wanneer jy bid: vra en verwag van die Here enige iets, want God is groter as wat jy 

dink! 

 

Vooraf sang  

Lied 197:1,2  

Lied 188: 2,3  

Lied 175: 1 

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied: Lied 169: 1,2,3 

Votum 

Seëngroet 

Loflied: Ps 48 - 2: 1,3 

Geloofsbelydenis hardop uit art 1 van die Nederlandse Geloofsbelydenis.  

 

Verootmoedigingsdiens 

Die Wet uit Eksodus 20 

Sing Lied 203: 1,2 

Gebed van aanbidding(Carina Coetsee). 

 

Woorddiens 

Skriflesing: Efesiërs 3: 1 - 21 

                   Teks: Efesiërs 3: 12 - 13, 16 en 20 - 21 

Heidelbergse Kategismus Sondag 46 

Sing Ps 65 - 1:3,4 

Woordverkondiging 

 

Antwoorddiens 

Dankgebed (Dries Schutte) 

Liefdegawes 

Gebed vir BNB 

Sing Ps. 25 - 2:1  

Seën 

Amen Sb 13-2.                  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Wat verwag jy gaan gebeur as jy bid en vir God iets vra? Verwag jy enigsins dat iets 

GAAN gebeur? Dink jy dat die Here regtig kan doen wat jy van Hom gevra het? Kom ek 

vra so: Wat was al die grootste ding wat jy van God gevra het en toe jy dit gevra het , het 

jy geglo dat God dit kan doen? Het jy regtig gedink die Here gaan dit vir jou gee?  

 

Brs en srs, die Here wys ons vanmore op 2 redes waarom ons gebedslewe dikwels 

nie beantwoord aan wat Hy vir ons in sy Woord leer nie. Waarom ons persoonlike 

gebede en ook ons as gemeente se gebedslewe baie keer so flou en oppervlakkig is. En 

waarom ons dit dan nie gebruik as een van die sterkste wapens van ons geloof en as die 

grootste uitlewing van ons dankbaarheid nie.  

 

Ons dink in die eerste plek te klein van God. Ons dink God is nie regtig in die vermoë 

om vir ons te gee wat ons vra nie. Ons sê dit nie reguit nie maar in die manier waarop ons 

oor God praat en die manier waarop ons bid, wys dat ons klein van God bid.  

 

Die tweede rede is dat ons om een of ander rede skaam is om vrymoedig en met 

vaste vertroue vir God iets te vra! Ons dink dit is nie reg nie, of dalk voorbarig of dalk 

oneerbiedig om eerlik, openhartig en vrymoedig vir God te vra wat ons nodig het. Veral as 

dit werklik iets groots is en ingrypend is, dan is ons huiwerig en onseker, want ons dink 

ons mag dit nie vra nie. Of dalk aan die ander kant: dat ons dink ons mag die Here nie pla 

met onbenullige dinge van ons lewe nie! En daarom bid ons nie daaroor nie! 

 

Ons fokus vanmore in Efesiërs 3 nie op die inhoud van hierdie bekende gebed van Paulus 

vir die kerk nie, maar op wat God ons leer oor ons ingesteldheid met betrekking tot 

ons gebede en ons denke oor Hom tot wie ons bid. Die wyse waarop Paulus praat oor 

God en die manier waarop hy bid, leer ons dat ons ingesteldheid, ons benadering tot en 

ons verwagting van God bepaal wat die vrug van ons gebedslewe is.  

 

Die Here sê daarom nou vir ons: Wanneer jy bid: vra en verwag van My enige iets, 

want Ek is groter as wat jy dink! Ja, brs en srs, wanneer jy bid: vra en verwag enige iets 

van God want Hy is groter as wat jy dink.  

 

Ek lees die volgende waarneming van iemand wat in „n boekwinkel werk. Hy vertel 

daar is twee soorte klante of kopers wat in die boekwinkel inkom. Daar is die klant 

wat in die winkel instap en onseker lyk van wat hy wil hê. Jy weet eintlik nie of hy iets by 

die boekwinkel wil koop nie, want dit lyk nie of hy verwag dat hy gaan kry wat hy soek nie. 

En sodra jy hom vra of jy kan help, dan wys hy jou weg en dwaal, soek-soek, tussen die 

rakke deur, blaai hier en daar en loop dan uiteindelik met leë hande uit die winkel.  

 

En dan is daar dié klant wat presies weet wat hy wil hê as hy in die winkel inkom. Hy weet 

wat hy wil hê en hy verwag om dit by die winkel te kry. Hy vra die verkoopsman na die 
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boek of item en hy lei hom na die rak waar hy dit neem, betaal en loop. Of as die winkel 

nie die boek in voorraad het nie, dan bestel hy dit en wag tot die boek kom.  

 

Brs en srs en kinders, is iets hiervan nie waar in ons benadering tot God in ons 

gebedslewe nie? Ons is nie seker of ons by God sal kry wat ons van Hom wil vra 

nie! Ons is soos daardie eerste klant. Ons is nie seker wat ons wil hê nie want ons dink 

die winkel sal dit nie in voorraad hê nie. Ons is nie seker of God kan doen wat ons vra 

nie want ons dink te klein van God. Ons vra net klein of normale dingetjies wat ons 

dink in God se vermoë kan wees.  

 

Brs en srs, die Here leer ons deur Paulus dat ons anders oor God moet dink! Dat ons 

nie in menslike terme, menslike vermoëns en menslike verwagtinge van God moet bid nie! 

Het julle agtergekom dat soos ons deur die eerste 3 hoofstukke van Efesiërs gewerk het, 

Paulus altyd in oortreffende trap van God praat! Hy gebruik altyd oorvloedterme as 

Hy van God praat! Ek het hierdie oorvloedterme buite op die kerkmure aangebring as jy 

weer na die diens daarna wil kyk. Daar is ook „n lys van die tekste waarin dit voorkom 

opgeplak.  

 

Maar kom ons kyk net na die manier waarop Paulus oor God praat in ons 

teksgedeelte. So sê hy in vers 10: “Maar nou het God DIE RYKE VERSKEIDENHEID van 

sy WYSHEID deur die kerk bekend laat word....”. Die “ryke verskeidenheid van sy 

wysheid”. Ook in vers 16: “Ek bid dat God deur sy Gees uit die rykdom van sy 

heerlikheid sal gee”. Die woord wat Paulus hier vir “rykdom” gebruik, word ook gebruik 

van „n rivier wat sy walle oorstroom! God se rykdom is soos „n rivier wat sy walle 

oorstroom – dit stroom en niks kan dit keer nie! Dit loop na alle kante toe! Onthou julle 

enkele jare gelede toe die Vaalrivier so oorstroom het en ons almal gery het om te gaan 

kyk? Jy staan verstom! Waar die watervlak  eens onder oor die klippe gekabbel het, loop 

daar „n stil stroom soms tot 2 kilometer wyd! Br en sr, so gee God vir ons wanneer ons 

bid en glo dat Hy dit kan gee. Dit is wat Paulus bid: dat God so oorvloedig en ruim 

en groot sal gee! 

 

En waaruit gee God? Paulus sê: uit die rykdom van sy “heerlikheid”. God gee vir ons 

uit die skatkamers van sy “heerlikheid.” Hierdie woord “heerlikheid” is seker een van 

die moeilikste woorde in die Bybel om te verduidelik. Dit is so moeilik omdat ons GEEN 

begrip het van Wie God is, hoe GROOT Hy is  en wat Hy kan doen nie!   Hierdie woord dui 

op prag en praal, krag en vermoë van onmeetbare afmetings! Dit dui op helder lig, op 

verstommende krag, op grootheid sonder weerga! Op swier en heiligheid, eer en 

aanbidding.  

 

Kinders, om vir julle iets te laat verstaan van God se heerlikheid: dink aan die rykste man 

op aarde! Dalk aan een of ander koning wat in die mooiste paleis bly en op „n goue troon 

sit. En alles wat Hy besit is net van die beste! En hy het groot skure, nog baie groter as die 

Mooirivier Mall, en hierdie skure is vol goud, diamante, en platinum, kosbare juwele en 

enige iets wat „n mens se hart kan begeer! EN DUISENDE VOUDIG MEER EN GROTER 
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IS DIE HERE! Uit sy skatkamers van oneindige vermoëns gee Hy vir sy kinders wat 

vra en glo dat God so groot is!  

 

Paulus se woorde oor die grootheid van God raak nie op nie! In vers 20 pas hy dit toe 

op ons gebedslewe! Hy sê: God is in die vermoë om oneindig meer te doen as wat 

ons bid of dink! Kom ek probeer om vir julle die betekenis van die Griekse woorde in 

Afrikaanse te sê: luister mooi! 

Paulus sê: God se krag en vermoë, wat nooit ophou nie en wat alle natuurkragte te bowe 

gaan, maak of skep of vorm dinge – ook wat nou nie bestaan nie – tot in die ekstreme, 

grootste en oorvloedigste vorme daarvan, sodat jy dit nie kan meet nie! En dan voeg 

Paulus nog twee Griekse woordjies by wat beteken: En nog baie meer as dit!  

 

Geliefde, br en sr en kinders, moet nooit klein van God dink nie! Moet nooit dink dat 

God nie in staat is om vir jou te gee wat jy ook al van Hom bid nie! Die woord wat 

Paulus hier in vers 20 gebruik vir “dink” beteken ook om “jou te verbeel!” God se 

rykdom, krag en vermoë gaan alle menslike verbeelding te bowe!  

 

So groot, geliefdes, is ons God, die God tot wie ons mag en kan bid! So moet ons 

oor God dink wanneer ons bid! Hoe groter ons van God dink, hoe groter sal die 

dinge wees wat ons van God verwag en groter sal die dinge wees wat God deur ons 

doen. Jy weet dan dat hierdie winkel het alles wat jy soek en as hulle dit nie nou het nie 

sal hulle dit vir jou bestel en daarom vra jy wat jy wil hê!  

Natuurlik brs en srs, mag ons nie vra wat buite God se wil is nie en natuurlik sal 

God ook net vir ons gee wat Hy die beste weet – maar dit ontneem my nie 

vrymoedigheid om te verwag dat my grote God vir my sal gee wat ek vra nie! Ook die 

dinge wat ek bid of dink wat menslik onmoontlik is! Ek moet die verwagting hê dat God sal 

gee! 

 

Ons kan dit bid en ons mag dit bid wat Christus het vir ons die deur na hierdie 

onbegryplike groot koning en God oopgemaak. Dis die wonder van God! Hy wat al 

hierdie vermoë het en dit vir sy kinders wil gee, het self vir ons die deur na Hom 

oopgemaak deur Jesus Christus, ons Here. Deel van die doel van die Here Jesus se 

koms na die aarde en van sy kruis offer was om vir ons die deur na die Vader toe 

oop te maak. God gee ons in Christus toegang tot sy skatkamers – Toegang wawyd en 

groot oop!  

 

Paulus sê in vers 16: “ deur ons verbondenheid met Christus deur die geloof, het 

ons vrymoedigheid, toegang en vertroue! Christus het vir ons die sleutel van die Vader 

se skatkamers kom gee, naamlik gebed! Daarom het Hy ons geleer: wanneer julle bid 

moet julle sê: “Ons Vader wat in die hemel is!” Jesus sluit vir ons die deur na die Vader 

en sy skatkamers oop en Hy belowe ons: omdat Hy alles vir ons gedoen het wat God van 

ons as mense verwag, het ons die waarborg dat wanneer ons in sy Naam bid, die Vader 

vir ons alles sal gee wat ons vra! 
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Daarom geliefdes moet ons nie huiwer om te vra as ons bid niem maar met 

vrymoedigheid en vertroue! Die woord wat Paulus in vers 12 vir “vrymoedigheid” gebruik 

beteken om “reguit te praat – nie doekies om te draai nie”. So moet ek en jy bid! Paulus 

sê ons kan met vertroue en met vaste geloof bid, want  ons het Christus as agter 

ons! Hy is ons waarborg! Om te vra wat jy wil hê as gelowige en as kerk van God vir 

God se koninkryk is nie oneerbiedig nie, is nie voorbarig nie – nee, dan is jy gehoorsaam.  

 

Brs en srs, moenie huiwer om enige iets van jou Vader te vra nie! Moenie huiwer om 

iets te vra wat jy dalk dink te groot is nie! Of om iets te vra wat jy dalk dink te klein is 

nie! Die  heerlike voorreg wat ons in Christus het, is om te vra wat ons hart begeer van 

wat reg en goed is in God se oë!  Hierdie voorreg het Jesus vir ons aan die kruis verkry en 

ek en jy kan dit met vrymoedigheid, met vertroue en vrye toegang van God vra!  

 

Geliefdes, wanneer ons so bid – dan ontvang God die eer wat Hom toekom! Dit is 

wat Paulus ten slotte in vers 20 en 21 sê! God gee nie net vir ons uit sy heerlikheid nie – 

maar sy heerlikheid word ook geëer as sy kerk so oor haar God dink en so tot haar God 

bid!  

 

Kom ek stel die verheerliking van God deur ons gebede eenvoudig! Dit is vir God 

lekker as almal kan sien dat Hy groot is, wanneer ons as gelowiges en as kerk so oor God 

dink en so tot God bid! Dan word Hy geëer! Wat dan in die kerk gebeur – omdat dit groter 

is as wat mense kan doen – word dan aan God toegeskryf en nie aan ons geld, ons 

vermoë of ons kennis nie! En is dit nie wat eintlik in die kerk moet gebeur nie? Is dit nie 

juis die plek waar onmoontlike dinge moet plaasvind nie? Sodat almal kan weet dit is die 

werk van God! Hier waar wonderwerke plaasvind, waar daar liefde in plaas van haat is!  

 

Dit is wat Paulus in vers 10 en vers 21 sê! Wanneer die kerk so biddend leef en 

almal kan sien dat die kerk en gelowiges alles van God verwag, dan neem die wêreld 

kennis van God! Wanneer daar in die kerk menslik onmoontlike dinge gebeur dan besef 

die wêreld dat hierdie dinge nie moontlik is deur die mense wat in die kerk is nie, want 

hulle is ook maar net mense! Ja, dan besef die wêreld dat daar „n ander, groot en 

ontsagwekkende krag is wat aan die werk is, iets wat net deur die bonatuurlike kan 

gebeur – nie deur natuurkragte of magiese werkinge nie, maar deur „n almagtige God wat 

vir sy kinders gee wat hulle van Hom vra!  

 

So span God  ons gebedslewe in om ander na Hom te trek. Dan gaan daar „n krag en 

„n boodskap van die kerk uit na die wêreld wat die wêreld laat regop sit! Na „n kerk waar 

alles maar gaan soos in die wêreld, waar alles afhang van mense, hulle kennis  en hulle 

finansiële vermoëns – daarheen sal niemand wil kom nie!  Want God is dan nie daar nie! 

 

Geliefde brs en srs, ek en jy mag na vanmore nooit weer dieselfde oor God dink of ons 

gebede mag nie meer dieselfde wees nie! Die Here het gesê: wanneer jy bid: vra van my 

enige iets, want Ek is groter as wat jy dink!  

Dink jy ook so? Bid dan van nou af so! 

Amen 


