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        Onbeantwoorde gebede 

 

Is daar moontlike redes waarom my gebede nie beantwoord word 
nie? Bid ek verkeerd? Daar is nie eenvoudige antwoorde nie. 

Die vraag wat mense die meeste vra, is: Wat is die wil van God?  Die vraag wat die 
tweede meeste gevra word, is: Waarom antwoord God nie my gebed nie of waarom 
kry ek nie 'n antwoord op my gebed nie? En eintlik is dit deel van die antwoord op die 
vraag wat die wil van God is. 
 
Sommige Christene probeer om God te verdedig wanneer mense vrae oor God se 
optrede vra.  Moenie probeer om God te speel en te dink jy kan op alle vrae 
antwoorde gee nie.  Moenie probeer om slim te wees nie.  Net God weet alles. God 
kan vir Homself praat. Die Heilige Gees is God se advokaat.  Die Heilige Gees self 
openbaar die wil van God. 
 
Klaagl.3:44 – U het Uself met ‘n wolk bedek dat geen gebed na U kan deurkom nie. 
 
Om geen antwoord te kry, of nie te kry wat jy vra nie, het nie noodwendig met 
ongeloof te doen nie. Paulus bid in 2 Kor.12:9 oor sy doring in die vlees. Hy het God 
drie keer gevra en God het nee gesê. Dit het niks met ongeloof te doen gehad nie, 
maar met die wil van God. 
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Die volgende is 'n aantal dinge waarna jy kan kyk en kan oordink wanneer 
jy nie verstaan waarom God nie antwoord nie, waarom jy nie antwoorde 
op gebed kry nie. 
 

 Dit is belangrik om te verstaan dat dit ons "verantwoordelikheid" is om te bid, en 
God se "verantwoordelikheid" is om te antwoord soos wat Hy goeddink.  
So dikwels wil ons bid én die antwoord gee.  Waarom vra ons dan vir die Here om 
te help en om te verstaan wat sy wil is? God het ‘n wil en sy wil is volmaak.  Hy is 
Almagtig en weet wat Hy doen.  As God nie ook mag "nee" sê nie, wat is die doel 
van gebed dan en watter soort God het ons dan dat ons Hom moet vertel wat Hy 
moet doen?  Jesus leer ons om te bid: “Laat U wil geskied.”  As ons dit op die regte 
manier bid, is dit 'n teken van geloof en nie ongeloof nie.  
Prakties: Skryf ‘n gebed neer waarin jy God vra om te antwoord soos Hy wil en dank 
Hom dat Hy verantwoordelikheid neem vir jou en jou situasie: 

 Wanneer jy verward is, nie verstaan en nie weet nie, is die heel belangrikste ding 
wat jy kan doen, om op die karakter van God te fokus.   
Fokus op sy karakter, bestudeer sy karakter, leer Wie Hy is.  Vra die Heilige Gees 
om deur die Woord God se karakter vir jou te wys.  Lees die Psalms.  Ons leer so 
baie oor wie God is uit die Psalms.  Glo die Woord eerder as jou eie gevoelens en 
vrae van vertwyfeling. Sekere gebeure in jou omstandighede kan jou magteloos en 
absoluut verward en verbitterd laat.  Soms beleef jy uiters traumatiese situasies en 
is daar net geen antwoorde nie.  In sulke tye is dit nie die logiese antwoorde wat 
ons help nie, maar wíe God ís! Net God, sy karakter en optrede bly dieselfde. 
(Num.23:19; Hebr.13:8) Wanneer ons na God self soek, meer as na antwoorde op 
ons vrae, word ons vrae minder omdat ons sien en weet dat God nie beheer 
verloor het of nie omgee nie.  
Prakties: Skryf ‘n gebed in jou eie woorde waarin jy Hom vra om sy karakter aan jou 
te openbaar. 

 Bid volgens die wil van God.  
Baie mense bid maar soek in die eerste plek nie na die wil van God nie. Die Onse 
Vader gebed leer dat ons moet vra: Laat U wil geskied. Joh.13:12-14 sê dat ons 
enige iets in die Naam van Jesus kan vra, en Hy sal dit gee. Maar in 1 Joh.3:21-22 As 
ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan; wat 
ons vra, kry ons van Hom omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat Hy 
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goedvind. In Matt.4 lees ons hoe die Bose Jesus versoek het. Jesus het egter elke 
keer “nee” gesê want dit was nie die wil van God vir daardie situasie in sy lewe nie. 
Prakties: Vra Hom om homself en sy wil aan jou bekend te maak, op sy tyd en sy 
manier. 

 God is soms genadig om ons nie te antwoord nie.   
‘n Positiewe antwoord is nie altyd die beste nie! (Ps.106:15) By geleentheid het 
God vir Israel gegee wat hulle gevra het, maar dit was tot hulle nadeel: "Toe het Hy 
hulle gegee wat hulle gevra het, maar hulle van siekte laat wegteer." Die volk was 
so behep met hulleself dat hulle nie na God se raad en wysheid wou luister nie en 
dit was tot hulle eie oordeel.  
Prakties: Dank Hom vir die feit dat hy nie al ons vrae antwoord nie en dat jy Hom 
kan en sal vertrou om die dinge wat jy wel moet weet, aan jou bekend te maak. 

 So dikwels is ons geestelik net nie gereed vir die antwoord nie.   
Ons vra soms vrae oor bv. die toekoms of wat die uiteinde van ons siekte sal wees.  
Maar God antwoord ons nie, omdat ons nie geestelik volwasse genoeg of gereed is 
vir die antwoord nie.  As Hy ons sou antwoord, sou dit ons kon vernietig of ons ons 
geloof laat verloor.  Kennis kan vir ons 'n struikelblok wees.  Te veel kennis lei 
dikwels tot ongeloof en wanhoop. Daarom wil God sekere dinge nie vir ons sê nie.  
Ons weet dus nie nou alles nie, maar laat dit dan vir jou genoeg wees dat God weet 
en dat Hy in beheer is. (Deut.29:29; 1 Kor.13:12)  
Prakties: Bely voor God dat jy Hom vertrou met die dinge wat jy nie weet, verstaan 
of antwoorde op kry nie. 

 God het vir elke mens ‘n skeppingsdoel.   
Soms iets alledaags, soms iets besonders (Rom.9:21) Ons kan soms die regte vraag 
vra, maar die antwoord wat ek wil hê, pas nie by my skeppingsdoel, God se plan vir 
my lewe nie, daarom sê God vir my nee! Daar is ‘n verskil tussen laat U-wil-geskied 
en laat my-wil-geskied.  
Prakties: Vra die Here om vir jou sy skeppingsdoel vir jou lewe te wys en bely dat jy 
Hom met jou lewe wil vertrou. Vra die Heilige Gees om vir jou te wys watter dinge 
in jou lewe nie uit God gebore is nie; dit wat nie van God af kom nie. (1 Joh.5:4) 

 Ander kere staan ons nie op "praying ground" nie.   
Die gesindheid van ons harte kan verkeerd wees, ons wil dalk nie regtig hoor wat 
God wil sê nie en wil net hê Hy moet vir ons gee wat ons vra, of daar is sonde in 
ons lewe.  Sonde verhinder gebedsverhoring. Ps.66:18 leer dat as daar sonde in ons 
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harte is, God ons nie sal hoor nie. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te 
wagte wees nie; wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang 
(Spr.28:13). Kom op 'n plek waar jy in afhanklikheid voor God staan, waar jou hart 
op Hom gerig is, jou lewe skoon is en jy gereed is om die wil van God te doen 
ongeag van wat Hy vra.  
Prakties: Neem tyd om stil te wees voor die Here en vra die Heilige Gees om vir jou 
enige sonde te wys wat Hom verhinder om in jou lewe te werk en bely daardie 
sonde. 

Kwaadpraat 
Eer jou vader en moeder 
Woede 
Rassisme (Jode) 

 Sondige reaksies wanneer ons beleef God antwoord nie:  
Selfbejammering; Bitterheid; Ongeloof in God en die Woord; Woede; Wanhoop; 
Teleurstelling. Therefore thus says the Lord [to Jeremiah]: If you return [and give 
up this mistaken tone of distrust and despair], then I will give you again a settled 
place of quiet and safety, and you will be My minister; and if you separate the 
precious from the vile [cleansing your own heart from unworthy and unwarranted 
suspicions concerning Gods faithfulness], you shall be My mouthpiece. (Jer.15:19)   
Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou negatiewe gesindhede teenoor God te wys. 
Bely dit en vra vergifnis. Maak ‘n doelbewuste keuse en glo God – dat hy goed, 
regverdig en genadig is en dat dit nie sy doel is om jou skade te berokken nie. 

 Ons moet volhardend bid.  
Jesus het geleer dat ons altyd moet aanhou bid sonder om moedeloos te word. 
Volhard totdat die antwoord kom. (Luk.18:1-8)  
Prakties: Maak ‘n kort lys van dinge waarvoor jy in die verlede gebid het, maar 
opgehou het om daarvoor te bid. Sit hierdie sake weer op jou gebedslys en volhard 
in gebed.   

 Sommige gebede is vleeslik.  
Jak.4:2-3 – Ons bid om ons eie begeertes te bevredig Ons bid bv. vir ons eie 
voordeel en gewin.  So dikwels bid mense bv. vir sukses en te veel kere gaan dit oor 
hulle eie eer.  Iemand kan bid dat hy eerste sal staan in die klas of die eerste span 
sal haal "sodat dit eer vir die Here sal bring."  Maar dit is ongelukkig selde die geval.  
Ongeag van dit wat ons vra, moet dit altyd tot die eer van God wees, tot groter 
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heiligmaking lei, ons in 'n dieper verhouding met Jesus bring.  Niks mag vir ons 
belangriker as God self wees nie.  God stel eerstens belang in ‘n persoonlike 
verhouding met Hom. Ons kan soms so ernstig wees met dit wat ons vra, maar sien 
nie altyd die korruptheid van ons eie harte raak nie.  Ons dink soms ons is nog met 
God besig, maar dan gaan dit eintlik oor onsself.  
Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou te wys watter gebede daar is wat te doen 
het met selfsugtige begeertes. Bely dit. Vra Hom om vir jou te wys watter dinge jy 
moet vra sodat God daardeur verheerlik sal word. 

 Bitterheid en onvergewensgesindheid: 
"En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom; dan 
sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook julle oortredings vergewe." 
(Mark.11:25)  
Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou enige vorm van bitterheid of 
onvergewensgesindheid in jou hart te wys en bely dit:  

 Slegte verhouding tussen man en vrou:  
Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Bewys eer aan hulle 
as die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. 
Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. (1 Pet.3:7)  
Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou al die hindernisse, verkeerde 
gesindhede en verkeerde tipe optredes teenoor jou huweliksmaat uit te wys. 
Skryf dit neer, vra vergifnis en gaan maak dit reg met jou huweliksmaat. 

 God vra dat ons die armes moet versorg.  
As jy jou ore sluit vir die hulpgeroep van 'n arm mens, sal jy ook nie 
antwoord kry as jy roep nie. (Spr.21:13)  
Prakties: Vra God om vir jou mense en situasies te wys waar jy kan bydra om 
die nood van armes te verlig. 

 Hou rekening met die invloed van die Bose, die feit dat die duiwel ons kan 
teenstaan.   
In Dan.10 lees ons hoe die engel Gabriël vir 21 dae deur magte van die Bose 
verhinder is om God se antwoord te bring. Die Satan kan ons gebede 
verhinder of teenstaan. Wanneer ons beleef dat die Bose betrokke is, moet 
ons hom teenstaan en bestraf maar ook God se beskerming vra. (2 Tess.3:3; 
Matt.6:11; Jak.4:7) Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou situasies uit te 
wys waar die Bose besig is om jou aan te val of teen te staan. Weerstaan 
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hom en bestraf hom in die Naam van Jesus Christus. 

 Vloeke:  
Mense wat by okkultiese aktiwiteite betrokke was of steeds daarby betrokke 
is, sal dikwels beleef dat hulle gebede verhinder word.  
Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou dinge uit te wys waar jy by die 
okkulte betrokke was of nog steeds is. Bely dit en wy jou aan God toe. In 
hierdie geval is dit aan te beveel om te bid saam met iemand wat genoeg 
kennis oor hierdie sake het. 

 Soms bid mense manipulerende gebede.  
Dit is wanneer ons 'n selfsugtige agenda (Jak.3:16) het en ons wil op mense 
wil afdwing, wanneer ons besluit wat reg of verkeerd is of wat moet gebeur 
en die Here vra om óns besluit uit te voer.  Sulke gebede kan God nie 
antwoord nie.  Al klink dit vroom voor die mense, beïndruk dit nie die Here 
nie. Dikwels bid ons negatiewe en veroordelende gebede wat nie die 
karakter van genade en barmhartigheid het nie. Ons kla mense by God aan. 
Prakties: Vra die Heilige Gees om vir jou enige gebed of situasie te wys waar 
jy probeer om jou sin te kry of jou eie voordeel soek of jou wil op ander wil 
afdwing. Bely dit en vra Hom om jou hart te verander 

 In God se geestelike skool 
Daar is tye wanneer dit nie die Bose is wat ons gebede weerstaan nie, daar 
nie sonde in ons lewens is nie en waar ons nie iets vra wat buite die wil van 
God is nie en ons steeds voel die Here hoor ons nie.  In sulke tye is ons in 
God se geestelike skool waar Hy ons leer oor geloof en ook die dieper lewe 
met God.  Dit is daar waar God ons toerus en voorberei om in 'n gebroke 
wêreld uit te gaan en met mense te kan praat wat in pyn, verwarring en 
bitterheid leef.  
Prakties: Al is daar dinge wat jy nie verstaan nie, maak ‘n keuse om jouself 
aan God toe te vertrou en jouself toe te laat om na Hom te luister. 

 Leer om volgens die Woord, die beloftes en bevel van God in die Woord, te 
bid.  God verbind Hom daartoe om die beloftes in sy Woord te eer.  Dikwels 
vra ons dinge wat buite die bevele en beloftes van God in sy Woord is.  Soms 
bid ons selfs teen duidelike riglyne in die Woord.  Maak seker dat wat jy vra 
in lyn met die Woord en God se beloftes is.  
Prakties: Vra God om vir jou te wys of daar opdragte in sy Woord is wat jy 
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nie nakom nie. 

 So dikwels wil ons ver vooruit weet wat ons moet doen of wat gaan 
gebeur.   
God gee soms 'n profetiese woord om vir ons die pad aan te dui.  Die 
belangrike beginsel is egter om een tree op 'n slag te gee, om te beweeg met 
die lig wat jy het totdat God die volgende tree wys. En as daar geen verdere 
lig is nie, om te wag.  
Prakties: Sê vir God dat jy Hom met die toekoms van jou lewe vertrou. 

 Mense vind dikwels nie antwoorde op hulle gebede nie omdat hulle so besig is 
om te bid en te vra, dat hulle nie tyd maak om na God te luister nie.  
Baie mense het nooit tyd gemaak om te leer om te luister nie. Vrouens bid met 
trane vir hulle mans, ouers bid met desperaatheid vir hulle kinders, maar maak 
nie tyd om te hoor wat God vir hulle sê nie. Baie bid dat die “ander” persoon sal 
verander maar hoor nie wanneer die Here vir hulle areas in hulle eie lewe wys 
waar verandering nodig is nie. Dit is waarskynlik een van die groot probleme 
m.b.t. onbeantwoorde gebede.  
Prakties: Vra God om jou te leer hoe om te luister: 

 Te dikwels wil ons iets so graag hê dat ons nie luister wat God sê nie en verkry 
ons ook nie antwoorde nie.   
Sorg dat jy op 'n plek kom waar jy neutraal teenoor die saak staan waaroor jy 
bid.  Dan sal jy kan luister en gewillig wees om God se wil te aanvaar.  Dit sal 
antwoorde op baie onbeantwoorde gebede bring.  
Prakties: Skryf ‘n gebed neer waarin jy vir God sê dat jy met jou wil sy wil kies en 
gewillig is om sy wil te doen. 

 Daar is soms net geen antwoorde nie. 
Wanneer dit alles gesê is, is daar steeds onbeantwoorde vrae oor 
onbeantwoorde gebede.  Dit is belangrik om te verstaan dat daar soms net geen 
antwoorde is nie, en die enigste antwoord is dan: Ek weet nie. Dat God hier op 
aarde nie op alle dinge antwoorde gee nie is verseker so.  Die feit is egter dat dit 
nie beteken dat daar nie antwoorde is nie.  God is nooit raadop, verleë, 
onbeholpe of nie in staat om iets te doen nie.  God swyg dikwels vir sy eie redes 
en redes wat ons nie verstaan nie. God is God. Laat ons leef met die lig wat ons 
het.  Daar is dinge wat God aan ons openbaar en daar is dinge wat God 
verborge hou. Deut.29:29: "Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here 
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ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: 
ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet. Leef uit wat wel 
geopenbaar is en wat jy wel verstaan: reg sal laat geskied, liefde en trou sal 
bewys en bedagsaam sal lewe (Miga 6:8); naaste en vyande sal liefhê 
(Matt.5:44); God verheerlik (1 Kor.6:20); onreg verdra (2 Tim.2:24), ens. 

 Wanneer God stilbly, beteken dit nie dat Hy nie daar is nie.  
In Getsemane het God die Vader Jesus nie geantwoord nie – daar was net stilte. 

 

 

 

 
 

 


