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EERSTE LES 
“Here, leer ons bid” of 

DIE ENIGSTE LEERMEESTER 
 

“En toe Hy op ‘n sekere plek besig was om te bid, sê een van sy dissipels vir Hom toe Hy 
ophou: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy dissipels geleer het.” – Lukas 11:1. 

Die dissipels was met Christus en het Hom gesien bid. Hulle het geleer om iets te verstaan 
omtrent die verband wat daar bestaan het tussen sy wonderlike lewe in die openbaar en sy 
geheime lewe van gebed. Hulle het geleer om in Hom te glo as ‘n Meester in die kuns van 
die gebed – niemand kon bid soos Hy nie. Daarom het hulle na Hom met die versoek gekom, 
“Here, leer ons bid.” In latere jare sou hulle ons vertel het dat daar min dinge was wat 
wonderliker of meer geseënd was wat Hy vir hulle geleer het, as sy lesse oor gebed. 

So gebeur dit ook nog vandag dat, terwyl Hy besig is om op ‘n sekere plek te bid, dissipels 
wat Hom op hierdie wyse besig sien die behoefte voel om dieselfde versoek te herhaal, 
“Here, leer ons bid.” Namate ons groei in die Christelike lewe, word die gedagte en die 
geloof aan die Geliefde Meester in sy onfeilbare voorbidding elke dag kosbaarder, en die 
hoop om soos Christus in sy voorbidding te wees verkry ‘n aantreklikheid wat voorheen 
onbekend was. En wanneer ons Hom so sien bid, en daaraan dink dat daar niemand is wat 
kan bid soos Hy nie, en niemand wat ons kan leer soos Hy nie, dan besef ons dat die versoek 
van die dissipels, “Here, leer ons bid” presies ons eie behoefte is. En namate ons daaraan 
dink hoedat alles wat Hy is en het, hoe Hy self ons eie is, hoe Hy self ons lewe is, het ons die 
versekering dat ons maar net moet vra en dat dit vir Hom ‘n vreugde sal wees om ons in 
nouer gemeenskap met Homself te neem en ons te leer bid soos Hy bid.  

Kom, my vriende! Sal ons nie na die Geseënde Meester gaan nie en Hom vra om ons name 
opnuut in te skryf in daardie skool, wat Hy altyd oophou vir dié wat verlang om hul studies 
voort te sit in die goddelike kuns van die gebed en voorbidding? Ja, laat ons nog sommer 
vandag vir die Meester sê, soos hulle van ouds gedoen het, “Here, leer ons bid.” In ons 
oordenking sal ons vind dat elke woord van die versoek waarmee ons kom vol betekenis is. 

 “Here, leer ons bid.” Ja, bid. Dit is wat ons behoefte aan het om geleer te word. Hoewel 
gebed in sy beginstadium so eenvoudig is dat die kleinste kind kan bid, is dit terselfdertyd 
die hoogste en heiligste arbeid waartoe die mens kan streef. Dit is gemeenskap met die 
Onsienlike en die Allerheiligste God. Die magte van die ewige wêreld word tot ons 
beskikking gestel. Dit is die kern van ware godsdiens, die kanaal van alle seëninge, die 
geheim van krag en lewe. Nie net vir onsself nie, maar vir andere, vir die kerk, vir die wêreld, 
is dit die gebed wat God gegee het waardeur die reg verkry is om Hom en sy krag aan te 
gryp. Dit is op gebed dat die beloftes wag vir hul vervulling, die Koninkryk vir sy koms en die 
heerlikheid van God vir sy volle openbaring. En hoe traag en ongeskik is ons nie vir hierdie 
geseënde werk nie! Dit is net die Gees van God wat ons in staat kan stel om daaraan reg te 
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laat geskied. Hoe gou word ons nie verlei om met die vorm tevrede te wees terwyl die krag 
ontbreek nie! 

Ons vroeë opvoeding, die onderrig van die kerk, die invloed van die gewoonte, die opwek 
van die gevoelens – hoe maklik lei hierdie dinge nie tot gebed waarin daar geen geestelike 
krag is nie, en wat maar weinig uitrig. Ware gebed wat God’s sterkte en krag aangryp, wat 
groot krag het, in antwoord waarop die vensters van die hemel waarlik wyd oopgemaak 
word – wie sal nie uitroep, O vir iemand om my te leer om so te bid nie? 

Jesus het ‘n skool begin waarin Hy sy verlostes, wie dit spesiaal begeer, oplei om krag in die 
gebed te besit. Sal ons nie die skool binnegaan met die versoek, Here! Dit is net wat ons 
nodig het om geleer te word! O leer ons bid.  

“Here, leer ons bid.” Ja, ons, Here. Ons het in u Woord gelees hoedat u gelowige volk van 
ouds gebid het, en watter wonderdade gedoen was in antwoord op hul gebede. En as dit 
onder die Ou Verbond plaasgevind het, hoeveel te meer sal U nie nou, in hierdie dae van 
vervulling in die Nuwe Verbond aan u volk hierdie ware teken van u teenwoordigheid in hul 
midde skenk nie? Ons het gehoor van die beloftes, wat U aan u dissipels gegee het, van die 
krag van die gebed in u Naam, en ons het gesien hoe heerlik hulle hul waarheid ondervind 
het: Ons weet verseker dat hulle ook vir ons waar kan word. Gedurig hoor ons, ook selfs nog 
in ons tyd, watter wonderlike bewyse van u krag U nog skenk aan diegene wat U geheel-en-
al vertrou. Die beloftes is vir ons, die kragte en gawes van die hemelse wêreld is vir ons. O 
leer ons bid sodat ons oorvloed kan ontvang. U het u werk ook aan ons toevertrou, die koms 
van u Koninkryk is ook van ons gebed afhanklik, en U kan ook u Naam in ons gebed 
verheerlik: “Here, leer ons bid.” 

“Here, leer ons bid.” Ja, ons voel die behoefte om geleer te word hoe om te bid. In die begin 
is daar nie ‘n werk wat so maklik blyk te wees nie; later geen werk so swaar nie. En dan 
moet ons erken: Ons weet nie hoe om te bid soos ons behoort nie. Dis waar dat ons God se 
Woord het met sy duidelike en gewisse beloftes; maar sonde het ons gemoed so verduister, 
dat ons nie altyd weet hoe om die Woord toe te pas nie. In geestelike sake soek ons nie 
altyd na die nodige dinge nie, of dit geluk ons nie om te bid in ooreenstemming met die wet 
van die heiligdom nie. In tydelike sake is ons nog minder in staat om gebruik te maak van die 
wonderlike vryheid wat onse Vader ons gegee het om te vra wat ons nodig het. En al weet 
ons ook soms wat om te vra, dan kom ons nog soveel kort om die gebed aanneemlik te 
maak. Dit moet wees tot die verheerliking van God, in volle oorgawe aan sy wil, in volle 
versekerdheid van die geloof, in die Naam van Jesus, en met ‘n volharding wat, as dit nie 
anders kan nie, weier om geweier te word. Dit alles moet geleer word. Dit kan alleen in die 
skool van veel gebed geleer word, want oefening werp vrugte af! Te midde van die pynlike 
bewustheid van onkunde en onwaardigheid, in die stryd tussen geloof en twyfel, word die 
hemelse kuns van kragtige gebed geleer. Want, al onthou ons dit nie, daar is Een, die Begin 
en Voleinder van geloof en gebed, wat oor ons gebed-oefening waak en wat daarna kyk dat 
almal, wat Hom daarvoor vertrou, se onderrig in die skool van gebed voortgesit word 
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totdat dit volmaak is. Laat die diepe ondertoon van al ons gebede maar net wees die 
gewilligheid om geleer te word, met ‘n bewussyn van ons onkunde, en uit ‘n geloof in Hom 
as ‘n volmaakte Leermeester. Ons kan dan daarvan seker wees dat ons geleer sal word, en 
dat ons sal leer om met krag te bid. Ja, ons kan daar op reken dat Hy leer hoe om te bid. 

“Here, leer ons bid.” Niemand kan leer soos Jesus nie, niemand behalwe Jesus nie; daarom 
roep ons tot Hom, “Here, leer ons bid.” ‘n Leerling moet ‘n leermeester hê, wat sy werk ken, 
wat die gawe om onderwys te gee besit, wat met geduld en liefde sal afdaal tot die 
behoeftes van die leerling. Loof God! Jesus is dit alles en nog baie meer. Hy weet wat gebed 
is. Dit is Jesus, wat self bid, wat ons leer om te bid. Hy weet wat gebed is. Hy het dit te 
midde van die beproewinge en trane van sy aardse lewe geleer. In die hemel is dit nog 
steeds sy geliefkoosde werk. Sy lewe daar by God se troon is gebed. Niks gee Hom meer 
vreugde as om dié te vind wat Hy saam met Hom in sy Vader se teenwoordigheid kan 
opneem nie; wat Hy met krag kan beklee om God se seëninge af te bid op diegene rondom 
hulle; wat Hy kan oplei om sy medewerkers in die bediening van die voorbidding te wees en 
waardeur die Koninkryk op aarde geopenbaar moet word. Hy weet hoe om te leer. Nou 
deur middel van ‘n behoefte wat as dringend gevoel word, dan weer deur die vertroue deur 
vreugde geïnspireer. Hier deur onderrig uit Gods Woord, daar weer deur die getuienis van ‘n 
ander gelowige wat weet wat dit beteken om die verhoring van gebed te ondervind.  

Deur sy Heilige Gees het Hy toegang tot ons hart, en leer ons om te bid deur ons daarop te 
wys dat sonde die gebed verhinder, of deur ons die versekering te gee dat ons God behaag. 
Hy leer ons deur aan ons nie net gedagtes te gee oor wat om te vra of hoe om te vra nie, 
maar deur in ons die Gees van gebed in te asem, deurdat Hy in ons woon as die Grote 
Voorbidder. Ons mag in der waarheid en met groot vreugde verklaar, “Wie leer soos Hy?” 
Jesus het sy dissipels nooit geleer hoe om te preek nie, maar hoe om te bid. Hy het nie veel 
gesê oor wat nodig was om goed te preek nie, maar baie oor hoe om goed te bid. Om te 
weet hoe om met God te praat is van groter belang as om te weet hoe om met mense te 
praat. Nie krag met mense nie, maar krag met God is die eerste vereiste. Jesus skep behae 
daarin om ons te leer hoe om te bid. 

Wat dink u my geliefde mede-dissipels? Kom ons vra die Meester om ons vir ‘n paar weke 
lank ‘n spesiale kursus oor die kuns van gebed te gee.  Soos ons die woorde wat Hy op aarde 
uitgespreek het bedink, laat ons onsself aan sy lering oorgee met die volste vertroue dat 
ons, met so ‘n Leermeester, vordering sal maak. Laat ons tyd neem, nie net vir oordenking 
nie, maar vir gebed, om by die voet van die troon te vertoef, en opgelei te word vir die 
bediening van die voorbidding. Laat ons dit doen met die versekering, dat Hy, te midde van 
ons stameling en vrees, besig is om sy werk lieflik uit te voer. Hy sal sy eie lewe, wat geheel-
en-al gebed is, in ons blaas. Net soos Hy ons deelgenote maak van sy geregtigheid, so ook 
sal Hy ons deelgenote van sy voorbidding maak. As lede van sy liggaam, as ‘n heilige 
priesterdom, sal ons deelneem aan sy priesterlike arbeid om by God vir die mens te pleit en 
te volhard. Ja, laat ons met die grootste vreugde sê; hoe onkundig en swak ons ookal mag 
wees, “Here, leer ons bid.” 
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HERE, LEER ONS BID 
 

Geseënde Here! Wat altyd leef om te bid, U kan my ook leer bid en hoe om altyd te leef om 
te bid. U skep ‘n behae daarin om my ‘n deelhebber te maak van u heerlikheid in die hemel, 
dat ek saam met U sonder ophou sal bid, en vir altyd as ‘n priester sal staan in die 
teenwoordigheid van my God.  

Here Jesus! Ek vra U om my naam vandag in te skrywe saam met diegene wat bely dat hulle 
nie weet hoe om te bid soos hulle behoort te bid nie. Ons vra U vir hierdie ‘n kursus in die 
kuns van gebed. Here! Leer my om met U in die skool te vertoef, en U tyd te gee om my op 
te lei. Mag ‘n diepe besef van my onkunde, van die wonderlike voorreg en krag van die 
gebed, van die behoefte aan die Heilige Gees as die Gees van gebed, my lei om my gedagtes 
oor wat ek van gebed weet te laat gaan, en my voor U laat kniel met ware bereidwilligheid 
en in armoede van gees om geleer te word. 

En vul my, Here, met die vertroue dat ek, met so ‘n Leermeester soos U is, sal leer om te bid. 
Met Jesus as my Leermeester, wat altyddeur tot die Vader bid, en wat deur sy gebede die 
bestemming van sy Kerk en die wêreld beheers, sal ek nie bevrees wees nie. U sal soveel as 
wat ek nodig het om van die verborgenhede van die wêreld van gebed te weet, aan my 
ontvou. En wanneer ek dit miskien nie mag verstaan nie, sal U my leer om sterk in die geloof 
te staan en aan God die eer te gee.  

Geseënde Here! U sal u leerling wat U vertrou nie teleurstel nie, en deur u genade, sal hy U 
ook nie teleurstel nie. Amen. 


