DIE 4 OOGMERKE
VAN GEBED
As jy ooit die geleentheid sou kry om vir 15 minute met die Here Jesus te kon praat en Hom enigiets te
kon vra, wat sou dit wees? Sou jy Hom vra vir „n nuwe werk of meer geld?
Die dissipels het eenkeer hierdie geleentheid gehad. Lukas 11 vertel ons dat die dissipels op „n keer
na die Here Jesus gekom het en Hom gevra het: “Here, leer ons bid.” Hoekom het hulle, vanuit al die
dinge wat hulle kon kies, gevra dat Hy hulle leer om te bid? Heel waarskynlik was dit omdat hulle die
effek van Sy gebedslewe raakgesien het. Hulle het gesien dat wanneer Hy bid, dinge verander. Dit is
interessant dat die dissipels gesien het hoe die Here Jesus die beste boodskappe preek, wonderwerke
doen, siekes gesond maak, dooies weer lewendig maak en allerhande ander dinge, maar nie een keer
het hulle gevra: “Here leer ons preek” of “Here, leer ons hoe om wonderwerke te doen” of “Here, leer
ons hoe om die dooies op te wek” nie. Nee, hulle vra Hom om hulle te leer bid. Heel duidelik het hulle
besef dat gebed „n groot sleutel was in die lewe van die Here Jesus. Daar is dus niks wat belangriker
is vir jou geestelike lewe as gebed nie.
Ongelukkig weet die gemiddelde gelowige meer van politiek en sport af as van gebed. Daar is so baie
wanopvattings en onkunde oor hoe gebed werk en waarom ons behoort te bid.
Sommige mense dink gebed werk soos „n towerstaffie. Ons swaai dit in die lug en kry dan wat ons
graag wil hê. Die Here word nou „n soort magiese figuur. Jy vryf die lamp en die Here kom uit en sê:
“Vra net wat jy wil en ek doen dit vir jou!”
Ander mense sien gebed weer as „n noodhulpkas. Vir hulle is gebed iets wat jy doen wanneer jy
desperaat is. Dis soos die bordjie by die brandblusser wat lees: “In geval van nood”. Dis hoe baie
mense gebed sien; dis iets wat jy net gebruik in nood. Dit is die heel laaste uitweg. As alles uitmekaar
val, dan begin jy bid! Soos die dominee wat vir een van sy diakens sê: “”Al wat ons nou kan doen is
bid”. Toe antwoord die diakenverbaas: “Dominee, is dit dan regtig so erg?” Vir baie mense is gebed
die heel laaste ding wat jy doen. Jy doen eers alles wat jy kan en dan bid jy.
Vir ander mense is gebed soos toutrek. Nou word gebed „n gosdienstige speletjie wat jy met die Here
speel waarin jy Hom probeer oorreed om iets te doen wat jy graag wil hê. Party mense sien die Here
as „n rigiede magsbehepte regeerder met „n hart van ys. Jy moet nou voor die Here kruip en Hom
smeek om iets goeds vir jou te doen. Ander mense voel jy moet die rol inneem van „n verkoopsman en
bloot aanhou om die Here te verpes en te irriteer. Dan sal Hy uiteindleik vir jou moeg word en jou gee
wat jy graag wil hê.
Die verkeerdste siening wat mense egter ooit oor gebed kan hê is dat dit niks anders is as bloot „n
gosdienstige plig nie. Dis iets wat ek behoort te doen. Dit word „n verpligting. Nou loop jy rond met „n
pligsgevoel dat, as ek nie bid nie, die Here nie tevrede gaan wees met my nie. Die gevolg is dat gebed
vir my niks anders word nie as bloot „n betekenislose ritueel. Jy leer dalk „n paar gosdienstige clichés
en sê maar net dieselfde dinge oor en oor. Wanneer jy dink aan gebed kom een word by jou op:

“Vervelig!” Jy dink by jouself: “Hoekom moet ek bid?” Nou word gebed iets wat jy verduur, eerder as
iets wat jy geniet.
As jy bid uit pligsbesef, het jy die hele doel wat die Here het met gebed gemis. Jy verstaan nie gebed
nie. As jy die hele tyd rondloop en sê: “Ek weet ek moet bid. En behoort te bid. Ek is veronderstel om
te bid”, sal jy nooit gemotiveerd bly om te bid nie.
Joh. 15 staan eintlik in die middel van hoofstukke 13, 14, 15 en 16. Hier vin dons die Here Jesus se
heel laaste woorde aan Sy dissipels voor Sy kruisiging. Hy sê herhaaldelik vir hulle: “Ek gaan sterf,
weer opgewek word en teruggaan na die hemel toe. Ek gaan nie meer fisies hier wees nie, maar wel
geestelik. Ek gaan My Gees in julle plaas en julle kan steeds met My praat, al is ek nie fisies meer by
julle nie. Julle kan met my praat in gebed. " Dan gee Hy aan hulle vier redes hoekom ons moet bid.
1. Gebed behels toewyding.
In gebed het ons die geleentheid om ons toewyding teenoor die Here te wys,
asook ons afhanklikheid van Hom. In hierdie toewydingsdaad sê ons eintlik
vir die Here: “Here, ek het U nodig.”
Ons grootste problem in gebed is dat ons nie ons afhanklikheid voor die Here besef nie. Ons dink ons
kan dit self doen. Van die dae van Adam en Eva het die mens sy vermoë oorskat. So ons dink by
onsself: “Ek hoef nie te bid nie, want hierdie is iets wat ek sommer net doen.” Ons grootste probleem
in gebed is om te erken dat ons die Here nodig het. Een van die redes hoekom mense soms nie bid
nie, is omdat dit „n prys kos.Wat kos gebed? Eerlikheid. Jy moet eerlik wees teenoor die Here. So lank
as wat jy dink jy is selfonderhoudend , beteken gebed vir jou niks nie. Jy dink jy is okay. Gebed is „n
daad van toewyding waar ons teenoor die Here erken: “Here, ek het U nodig. Ek het U hulp in my lewe
nodig.” In gebed verklaar ons ons afhanklikheid van die Here.”
In Joh. 15:5 gebruik die Here Jesus die illustrasie van „n wingerdstok. "“Ek is die wingerdstok, julle die
lote. Wie in My bly en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie.” Dis soos
om „n skoon tjek by die Here te kry. Hy sê: “As jy werklik in afhanklikheid van my lewe, kan jy van My
vra net wat jy wil en Ek sal dit doen.” Is dit nie „n ongelooflik belofte oor gebed nie! Dit is oos „n
wingerdstok en die lote. Die lote is verbind aan die wingerdstok. As jy die lote afsny, verloor hulle al
hulle krag en lewe. As jy „n gelowige afsny van die Here af, gaan Hy ook verdroog. Gebed help ons
om verbind te bly aan die Vader. Dit wys ons afhanklikheid van Hom totdat ons nie besef dat ons die
Here nodig het nie, kan ons nie bid nie.
2. Gebed behels kommunikasie.
Die meeste van ons probleme in die lewe het te make met swak
kommunikasie. Jy kan nie iemand regtig verstaan, tensy jy met daardie
persoon kommunikeer nie. Net so kan jy ook nie die Here en Sy wil
verstaan, tensy jy met Hom kommunikeer nie. Dit is lewensbelangrik in ons
geestelike lewe.
Jy kan nie met iemand kommunikeer as jy nie jou verhouding met daardie persoon verstaan nie. Wat
is jou verhouding met die Here? In Joh.15:15-16 sê die Here Jesus: "Ek noem julle nie meer

ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, Ek noem julle vriende,
omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Julle het My nie
uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat
sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in My Naam vra." Hy sê die rede hoekom ons
enigiets kan vra in gebed is omdat ons vriende is.
Ons bid min omdat ons nie besef watter voorreg dit is om met die Here te kan praat nie. As jy die
voorreg gegun word om vir 20 minute te kon praat met enigeen van jou helde (politiek, sport,
geestelik), sal jy nie dit aangryp met albei hande nie. Jy gaan dalk so opgewonde wees oor jou
afspraak die volgende dag dat jy nie eens aan die slaap kan raak nie! Miskien gaan jy vir jou nuwe
klere koop of jou hare sny.
Nou, ons het as kinders van die Here „n veel groter uitnodiging as dit! Ons word genooi om te praat
met die Skepper van die heelal! Wie is belangriker as dit! Die Here sê: “Ek is die Koning van die
konings en jy is My vriend. Ek wil met jou praat!" Dit is wat gebed is. Dit is toewyding, maar dit is ook
kommunikasie.
Ons probleem is dat ons sukkel om te glo dat die Here regtig in ons belangstel. Ons kan nie glo dat die
Skepper van alles wat bestaan belangstel in ons motorpaaiemente en jou rugpyn nie. Wanneer jy
besef hoe baie die Here jou liefhet, is gebed nie meer „n probleem nie. Die probleem is nie: “Ek moet
bid” nie. Die problem is dat jy nie weet hoeveel die Here vir jou omgee nie. Hoekom? Want ons is mal
daaroor om met die mense te praat wat vir ons die liefste is. As gebed vir jou „n dooie ritueel is, kan dit
wees dat jy nie besef hoe lief en hoe baie Hy belangstel in die dinge waarin jy belangstel nie.
3. Gebed behels dat ons vra.
In Fil 4:6-7 staan daar: “Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in
alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan
God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal
oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus.”
Die eindresultaat wanneer ons “vra” is vrede wat alle verstand te bowe gaan.
Gebed gaan daaroor dat ons vra. Die Here Jesus sê in Joh.16:24 "Tot nou toe het julle nog nie in My
Naam gebid nie. Bid, en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.” Wat sê Hy hier?
“Julle gaan vra, Ek sal antwoord en julle sal bly wees.”
Die feit van die saak is dat die Here ons behoeftes wil ontmoet deurdat ons bid. Die Bybel leer ons dat
daar sekere dinge is wat die Here belowe het om te doen, slegs wanneer ons bid. Sommige mense
reken dat, as die Here reeds weet wat ek nodig het, Hy self op Sy eie tyd vir my sal gee soos Hy
goeddink. Dis nie die waarheid nie. Die Here het bepaal dat daar seker dinge is wat Hy slegs sal doen,
wanneer ons daarvoor vra in gebed.
Wanneer ons die Nuwe Testament lees en oplees oor die gelowiges van daardie tyd, sien ons hulle
was merkwaardig. Hulle was vol blydskap en entoesiasties oor die lewe. Daar was ware krag
aanwesig in hulle lewens. Wonderwerke het plaasgevind op „n gereelde basis. Ons wonder waarom

ons nie dieselfde soort krag in ons ronddra nie. Die antwoord is: Omdat ons nie die Here daarvoor vra
nie! Jakobus sê dat ons nie ontvang nie, omdat ons nie vra nie. Meer as 20 keer in die Nuwe
Testament staan daar:”Vra”. Vra, soek, klop en hou aan vra!
Daar is die verhaal van „n man wat gesterf het en hemel toe gaan. Regoor die hemel was daar toe
klomp pakhuise. Binne elke pakhuis was daar hierdie uitsonderlike geskenke, wonderlike geestelike
dinge, huise, werke, gelukkige gesinne, ens. Die man sê: “Here, waarvoor is al hierdie geskenke?” Die
Here Jesus antwoord: “Daar is „n kaartjie aan elkeen van hierdie geskenke waarop presies dieselfde
woorde geskryf staan.” Die man stap toe nader en lees: “Nooit voor gevra nie.” Gebed gaan daaroor
dat ons vra. Wat kort jy tans in jou eie lewe waarvoor jy nog nie vir die Here gevra het nie? Jy het al
klomp ander dinge probeer, maar nog nooit vir die Here daarvoor kom vra nie.
Waarvoor vra jy? Vra vir dit wat jy graag wil hê. Die Here wil nie hê jy moet vra vir iets wat jy nie wil hê
nie. Dis sommer simpel. Vra vir dit wat jy graag wil hê.
Psalm 37:4 "Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer." Begeertes. As jy
jou vreugde in die Here vind en toelaat dat die Heilige Gees jou lewe regeer, gaan jou begeertes mos
nie verkeerd wees nie.
Psalm 84:12 "Hy weerhou die goeie nie van dié wat reg lewe nie." Die Here is nie moedswillig dat Hy
al die wonderlike dinge van die hemel terughou en sê: "oortuig My hoekom Ek dit vir jou moet gee,”
nie.
Die Here stel intens belang in elke area van ons lewe. Hy sê: “Jy is My vriend. Ek stel in jou belang.”
Hoekom wil die Here hê moet ons Hom vra in gebed? Joh.16:24 “Bid, en julle sal ontvang, sodat julle
blydskap volkome kan wees.” Dis lekker vir „n pa om vir sy kind iets te kan doen. Veral as jy weet dit
gaan hulle harte bly maak. Selfs al is dit iets wat hulle nie regtig nodig het nie. Wanneer ons dus vra,
word almal in die proses geseën. Die Here word geseën want dit wys Sy aard as Gewer. Jy word
geseën want jy ontvang die antwoord op jou gebed. Dit lei tot „n seën vir die wêreld, want jy het nou „n
getuienis wat jy met ander kan deel. Een ding van mense wie se gebede beantwoord word, is dat hulle
dit nie vir hulleself kan hou nie. Hulle moet dit met ander deel. Dit is wat die Here graag wil hê.
In Lukas 11:11-13 sê die Here Jesus: "Is daar 'n pa onder julle wat as sy seun vir hom 'n vis vra, vir
hom 'n slang sal gee in plaas van die vis? Of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skerpioen sal gee? As julle
wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee – die Vader in die hemel nog baie meer!
Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.” As ek, wat „n onvolmaakte aardse pa is, weet hoe om
geskenke te gee vir my kinders, hoeveel te meer sal die Here wat volmaak is en ons volmaak liefhet,
nie weet hoe om vir ons as Sy kinders goeie dinge te gee nie? Om ons gebede te verhoor bring vir die
Here blydskap.

4. Gebed behels samewerking.
Hierdie is die mees opwindendste aspek van gebed. Die Here het
bestem in Sy soewereiniteit, dat ons saam met Hom kan werk om
toe te sien dat Sy wil volbring word hier op aarde. Die Here werk
deur ons gebede. Dis is Sy modus operandi. Wanneer ons vir ander
bid, werk ons saam met die Here. Dan span ons ons kragte saam
met die Here s‟n om Sy werk hier op aarde te verrig.
Sekerlik een van die wonderlikste verse in die hele Bybel is Joh.14:12 “Dìt verseker Ek julle: Wie in My
glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen.” Het jy onlangs gedoen wat die Here Jesus gedoen het? Het
jy onlangs iemand uitdie dood opgewek? Enigiemand wat siek is gesond gemaak? Dan sê Hy verder:
“en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.”
Nou as daar „n vers in die Bybel is wat ek sukkel om te glo, dan is dit hierdie een! Ek sien nie myself
groter dinge doen as die Here Jesus nie. Sien jy jouself groter dinge doen as Hy? Ek twyfel. Dit is „n
moeilike vers om te glo. Tog het die Here Jesus dit gesê.
Ek het regtig gesukkel om hierdie vers te glo, totdat ek vers 13 en 14 gelees het en alles het vir my sin
gemaak. “Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan
word. As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”
Hoe is dit moontlik om groter dinge te doen as die Here Jesus? Dis eenvoudig. Deur gebed. Wanneer
ons bid, kan ons groter dinge doen as wat die Here Jesus gedoen het terwyl Hy op die aarde was. Jy
vra: “Hoe is dit moontlik?” Dis eenvoudig. Gebed is nie beperk tot ruimte of tyd nie. Dit is onbeperk!
Toe die Here Jesus op aarde was het Hy Homself vrywilliglik beperk deur „n mens te word. Deurdat
God self mens geword het, het Hy gesê: “Ek kan slegs op een plek op „n slag wees. Ek kan nie
terselfdertyd in die verlede, in die hede en in die toekoms wees nie. Ek kan net nou hier wees op
hierdie plek.” Hy was dus beperk om slegs wonderwerke te kon verrig op die plek waar Hy Homself op
daardie stadium bevind het.
Gebed word egter nie beperk deur ruimte of tyd nie. Die gebede wat die Here Jesus 2000 jaar gelede
gebid het word vandag steeds beantwoord. Die gebede wat ek vandag bid kan beantwoord word oor 3
weke. Dit word nie beperk deur tyd nie.
Gebed word glad nie deur tyd beperk nie. Jy kan bid en dit is soos om „n vuurpyl af te vuur. Ek kan vir
iemand bid in Pretoria en dit is soos om „n vuurpyl te stuur reguit na daardie persoon se hart sonder
dat ek ooit nodig het om Bloemfontein te verlaat. Ek kan vir persone regoor die wêreld bid. Ek kan
more oggend opstaan en vir 15 minute lank bid vir sendelinge regoor die wêreld. As my vrou dan aan
die deur kom klop en vir my vra wat ek besig is om te doen, kan ek antwoord: “Ag, nie veel nie. Ek is
maar net besig om te reis na die VSA, Asië, Rusland….”
Die gebede is besig om elkeen van daardie gebiede binne te dring. Gebed is onbeperk in krag. Mense
mag dalk jou voorstelle afskiet, jou argumente, self jou as persoon, maar hulle is heeltemal magteloos
teen jou gebede. Hule het geen verdedigingsisteem nie. Jou gebede gaan reguit na hulle hart.
Spreuke 21:1 sê: “Die wil van die koning staan onder die gesag van die Here; soos 'n stroom water lei

Hy dit soos Hy verkies.” Net soos die rigting van „n stroom water, kan die Here die toekoms verander
deur ons gebede.
Mense kom soms na my toe vir berading met een of ander onmoontlike situasie. Dan sê hulle: “Ek is
so moedeloos. Ek weet nie wat om te doen nie. Al wat ek nou kan doen is bid.” Dan wil ek uitroep:
“Wonderlik! Ten minste het jy „n hulpbron wat min mense in die wêreld het.” As jy kan bid, kan jy die
onmoontlike moontlik maak. Ewe skielik is jy nou nie meer besig om dit op jou eie te probeer doen nie.
Nou het jy God se krag agter jou.
Ses keer sê die Here Jesus in hierdie deel: "As jy vra, sal Ek antwoord,... As jy vra, sal Ek doen .. " ,
Hy sê: "Jou verantwoordelikheid is om te vra. My verantwoordelikheid is om te doen." Dit is wonderlike
nuus, want Hy is in „n veel beter posisie as ek en jy. Hy het baie meer toutjies wat Hy kan trek en baie
meer hulpbronne tot Sy beskikking. Hy sê: “As jy bid, sal Ek doen.” Ons verantwoordelikheid om met
die Here se plan vir die wêreld saam te werk, is om te bid. Ons kan bid. Dit is die heel belangrikste
ding wat jy kan doen as kind van die Here.
Wie gaan eendag die helde wees in die hemel? Die Billy Grahams van die wêreld? Die RickWarrens?
Die groot Christen leiers? Ek dink nie so nie. Die helde gaan daardie onbekende mense wees wat
gebid het vir al die manne met die groot name; al die mense deur wie se getroue gebede die Here
daardie bekende mense se bedieninge geseën het. In die Here se oë is daar niemand wat onbelangrik
is nie. Gebed is die heel belangrikste ding wat jy ooit kan doen.
D. L. Moody het eenkeer gesê: "Every great movement of God can be traced
to a single praying, kneeling figure."
Ons kerk moet „n biddende kerk wees. „n Biddende kerk is „n heilige kerk en „n toegewyde kerk.
Wanneer ons bid, maak dit ons sensitief vir die Here en vir ander. „n Biddende kerk is „n entoesiastiese
kerk. Kerke wat bid ervaar wonderwerke en dit maak mense opgewonde. Ons het meer wonderwerke
nodig in ons kerk. Sommige van julle het „n wonderwerk nodig in jou persoonlike lewe. „n Wonderwerk
in jou huwelik. „n Wonderwerk in jou gesondheid. Sommig van julle het „n wonderwerk nodig in jou
werk, jou finansies. „n Groeiende, biddende kerk is „n kerk waar die Here besig is om te werk. Die Here
werk wanneer ons bid. „n Biddende kerk is „n gelukkige kerk. Wanneer jy bid en jou gebede
beantwoord word, is jy vol blydskap. Daar is niks meer opwindend as om te sien hoe jou gebede
beantwoord word nie. Jy raak opgewonde. Dit is aansteeklik.
Watter tekort het jy op die oomblik in jou lewe bloot omdat jy nog nooit die Here daarvoor gevra
het nie? Vra Hom! Wat wil jy graag vir die Here vra om vir jou te doen? Raak stil en laat toe dat die
Here met jou praat. Bid vir die behoefte wat so pas in jou hart opgekom het.
Dalk is jy al vir klomp jare „n kind van die Here, maar om te bid is vir jou vervelig. Die probleem lê nie
by gebed nie. Die probleem is dat jy net nie besef hoe lief die Here jou het nie. Om te bid is nie
veronderstel om „n plig te wees nie, maar iets wat jy geniet. Bid dan en sê: “Here Jesus, leer my hoe
om te bid. Dankie dat U my U vriend noem. Ek wil graag vir U ken as „n Vriend. Help my om te
verstaan wat dit beteken. Ek wil graag hê dat U my lewe moet beheer. Hemelse Vader, ek wil graag
wonderwerke beleef in my lewe; dinge wat nie verklaar kan word deur my eie pogings nie. Ek wil sien

hoedat „n onmoontlike situasie moontlik word deur gebed. Ek bid dat U nou…..." en dan vra jy die Here
wat ookal op jou hart is. “Help my om te glo dat U my gebed sal beantwoord.”
Bid dan ook dat ons kerk sal groei en dat ons lidmate geestelik sal groei.

