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TWEEDE LES 
 

“In Gees en Waarheid” of 
DIE WARE AANBIDDERS 

 
“Maar daar kom ‘n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en 
waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook sulke mense wat Hom aanbid. God is Gees; en 
die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” – Johannes 4:23-24. 

Hierdie woorde van Jesus aan die vrou van Samaria is sy eerste woorde oor die onderwerp 
van gebed wat vir ons aangeteken is. Hulle gee ons ‘n paar wonderlike eerste kykies in die 
gebedswêreld. Die Vader soek aanbidders; ons aanbidding bevredig sy liefdevolle hart en is 
‘n vreugde vir Hom.   Hy soek ware aanbidders, maar vind baie wat nie is soos Hy verlang 
dat hulle moet wees nie. Ware aanbidding is dit wat geskied in gees en in waarheid. Die 
Seun het gekom om die weg tot hierdie aanbidding in gees en waarheid te open en om dit 
vir ons te leer. Dus sal een van die eerste lesse wat ons in die skool van gebed moet leer 
wees om te verstaan wat dit beteken om in gees en in waarheid te bid, en om te weet hoe 
ons daartoe kan kom om dit te doen. 

Onse Here het van ‘n drievoudige aanbidding met die Samaritaanse vrou gepraat. Ons kry 
eers die onkundige aanbidding van die Samaritane: “Julle aanbid wat julle nie weet nie.” Dan 
kry ons die tweede, die intelligente aanbidding van die Jood, wat die ware kennis van God 
besit: “Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode.” Eindelik volg die nuwe, 
die geestelike aanbidding wat Hyself gekom het om in te bring: “Daar kom ‘n uur, en dit is 
nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid.” Vanuit hierdie 
verband blyk dit dat die woorde “in gees en waarheid” nie beteken, soos so dikwels gedink 
word, ernstig, uit die hart, in opregtheid nie. Die Samaritane het die vyf boeke van Moses en 
‘n bietjie kennis omtrent God gehad, en daar was heel waarskynlik meer as een onder hulle 
wat ernstig en eerlik vir God in gebed gesoek het. Die Jode het die ware volle openbaring 
van God in sy Woord, so ver as wat dit gegee was, gehad, en daar was onder hulle vrome 
mense wat tot God met hul hele hart geroep het, en tog nie “in gees en waarheid” in die 
volle betekenis van die woorde nie. Jesus sê” “Daar kom ‘n uur, en dit is nou.” Dit is slegs in 
en deur Hom dat die aanbidding van God in gees en waarheid sal wees. 

Mens vind onder Christene ook nog hierdie drie klasse van aanbidders. Daar is sommige wat 
in hul onkunde skaars weet wat hulle vra: hulle bid ernstig en tog ontvang hulle min. Daar is 
weer andere, met meer korrekte kennis, wat met hul hele gemoed en hart bid, en wat 
dikwels baie ernstig bid en nogtans nie die volle seën van die aanbidding in gees en in 
waarheid bereik nie. Dit is in die derde klas wat ons die Here Jesus moet vra om ons te 
neem. Ons moet deur Hom geleer word hoe om in gees en in waarheid te aanbid. Slegs dit is 
geestelike aanbidding: dit maak van ons aanbidders van die soort wat die Vader na soek. In 
gebed sal alles daarvan afhang of ons die aanbidding in gees en waarheid goed verstaan en 
dit beoefen. 



Met Christus in die skool van gebed, deur Andrew Murray.   Gefasiliteer deur Jerigo Mure Int. Netwerk. 
 

 

“God is Gees, en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” Die eerste 
gedagte wat hier deur die Meester geopper word is dat daar harmonie tussen God en sy 
aanbidders moet wees; soos God is, so moet sy aanbidding wees. Dit is volgens ‘n beginsel 
wat dwarsdeur die heelal bestaan: ons verwag ooreenstemming tussen ‘n voorwerp en die 
orgaan wat kennis aan hom openbaar of aan wie dit hom oorgee. Die oog het ‘n innerlike 
ontvanklikheid vir lig, die oor vir geluid. Die persoon wat vir God waarlik wil aanbid, Hom 
vind en ken en besit en geniet, moet in harmonie met Hom wees, moet die vermoë besit om 
Hom te kan ontvang. Omdat God Gees is moet ons in gees aanbid. Soos God is, so moet sy 
aanbidder wees. 

En wat beteken dit? Die vrou het aan Jesus gevra watter van die twee plekke, Samaria of 
Jerusalem, die ware plek vir aanbidding was. Sy antwoord was dat aanbidding voortaan nie 
meer tot ‘n sekere plek beperk sal wees nie: “Vrou, glo My daar kom ‘n uur wanneer julle 
nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie.” Net soos God se Gees 
nie gebind is deur ruimte of tyd nie, maar in sy oneindige volmaaktheid altyd en oral 
dieselfde is, so sou sy aanbidding van nou af nie meer deur plek of vorm beperk word nie, 
maar geestelike wees soos God Self geestelik is. Dis ‘n les van die allergrootste belang. Hoe 
veel ly ons Christendom nie as gevolg daarvan dat dit tot sekere tye en plekke beperk word. 
‘n Man wat streef om ernstig in die kerk of in die binnekamer te bid, bring die grootste 
gedeelte van die week of die dag deur in ‘n gees wat heeltemal anders is as die waarin hy 
gebid het. Sy aanbidding was die werk van ‘n vasgestelde plek of uur en nie van sy hele wese 
nie. God is Gees: Hy is die Ewigdurende en Onveranderlike God en wat Hy is, is Hy altyd en 
in waarheid. Net so moet ook ons aanbidding in gees en waarheid wees. Sy aanbidding moet 
die gees van ons lewe wees. Ons lewe moet in aanbidding in gees wees soos God Gees is. 

“God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.” Die tweede 
gedagte wat by ons opkom is dat hierdie aanbidding in die gees van God self moet kom. God 
is Gees en Hy alleen het Gees om te gee. Dit was hiervoor dat Hy sy Seun gestuur het om 
ons vir so ‘n geestelike aanbidding te bekwaam, deur ons die Heilige Gees te gee. Jesus 
spreek van sy eie werk wanneer Hy twee maal sê: “Daar kom ‘n uur” en dan byvoeg, “en dit 
is nou.” Hy het gekom om met die Heilige Gees te doop en die Gees kon nie in al sy volheid 
voortgevloei het voordat Hy nie verheerlik was nie. Sien Johannes 1:33; 7:37-38; 16:7. Dit 
was nadat Hy ‘n einde aan die sonde gemaak het, in die Allerheiligste ingegaan het deur sy 
bloed, daar om ons ontwil die Heilige Gees ontvang het (Handelinge 2:33), dat Hy Hom na 
ons kon stuur as die Gees van die Vader. Dit was toe Christus ons verlos het, en ons in Hom 
die posisie van kinders ontvang het, dat die Vader die Gees van sy Seun in ons harte gestuur 
het om uit te roep: “Abba, Vader.” Die aanbidding in gees is die aanbidding van die Vader in 
die Gees van Christus, die Gees van Seunskap. 

Dit is die rede waarom Jesus die naam Vader hier so uitdruklik noem. Nêrens in die Ou 
Testament vind ons dat een van die gelowiges dit durf waag om die naam van kind vir hom 
persoonlik toe te eien of om God sy Vader te noem nie. Die aanbidding van die Vader is 
alleen moontlik vir diegene aan wie die Gees van die Seun gegee is. Die aanbidding in gees is 
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alleen moontlik vir diegene aan wie die Seun die Vader geopenbaar het, en wie die gees van 
Seunskap ontvang het. Dit is maar net Christus wat die weg oopmaak en leer om in gees te 
aanbid. 

En in waarheid. Dit wil nie net sê in opregtheid nie. Ook beteken dit nie slegs in 
ooreenstemming met die waarheid in God se Woord nie. Dit is ‘n uitdrukking met ‘n diep 
goddelike betekenis. Jesus is die Eniggeborene van die Vader, “vol van genade en 
waarheid.” “Die wet is deur Moses gegee; die genade en waarheid het deur Jesus Christus 
gekom.” Jesus sê: “Ek is die waarheid en die lewe.” In die Ou Testament was alles skaduwee 
en belofte. Jesus het die werklikheid, die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, gebring 
en gee dit vir ons. In Hom is die seëninge en die kragte van die ewige lewe ons werklike 
besitting en ondervinding. Jesus is vol van genade en waarheid. Die Heilige Gees is die Gees 
van waarheid, en deur Hom is die genade, wat in Jesus is ons eie in wesenlike werklikheid, ‘n 
positiewe oordrag van die goddelike lewe. So is aanbidding in die gees dan aanbidding in 
waarheid; ‘n wesenlike lewende gemeenskapsoefening met God, ‘n werklike 
ooreenstemming en gelykvormigheid tussen die Vader, wat Gees is, en die kind wat in die 
gees bid.  

Die Samaritaanse vrou kon nie onmiddellik vat wat Jesus aan haar gesê het nie. Pinkster was 
nodig om die volle betekenis daarvan te ontvou. Ons is skaars gereed by die aanvang van 
ons lesse in die skool van gebed, om hierdie lering te verstaan. Ons sal dit later beter 
verstaan. Laat ons slegs begin deur die les te neem soos Hy dit aan ons gee. Ons is vleeslik 
en kan aan God nie die aanbidding bewys waarna Hy soek nie; maar Jesus het gekom om die 
Gees te gee: Hy het Hom aan ons gegee. Laat die gees waarin ons dan vir ons ten doel stel 
om te bid wees wat die woorde van Christus ons geleer het. Laat ons met diepe belydenis 
van ons onbekwaamheid om aan Hom die aanbidding te bring, wat Hom welbehaaglik sal 
wees, tot Hom nader. Laat ons kom met kinderlike bereidwilligheid om deur Hom geleer te 
word en met die eenvoudige geloof wat homself sal oorgee aan die influisteringe van die 
Gees. Laat ons bo alles vashou aan die heerlike waarheid – ons sal uitvind dat die Here nog 
meer hieroor vir ons te sê het – dat die kennis van die Vaderskap van God, die openbaring 
van sy oneindige Vaderliefde in ons harte, die geloof in die oneindige liefde wat sy Seun en 
sy Gees skenk om ons kinders te maak, in der waarheid die geheim is van aanbidding in gees 
en in waarheid. Dit is die nuwe en lewende weg wat Christus vir ons geopen het. Om 
Christus die Seun en die Gees van die Seun as die inwonende Here te besit wat die Vader 
aan ons openbaar, sal van ons ware geestelike aanbidders maak. 

HERE, LEER ONS BID 
 

Geseënde Here! Ek aanbid U  - die liefde waarmee U ‘n vrou, wat geweier het om aan u ‘n 
beker water te gee, geleer het hoedanig die aanbidding van God behoort te wees. Ek 
verheug my in die versekering dat U ook so nou u dissipel sal leer, wat na U kom met ‘n hart 
wat brand van verlange om in gees en in waarheid te bid. O my Heilige Meester! Leer tog vir 
my hierdie heerlike geheim.  
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Leer my dat die aanbidding in gees en waarheid nie uit die mens is nie, maar net van U kom; 
dat dit nie iets is van sekere tye en geleenthede nie, maar ‘n uitstroming van u lewe in my is. 
Leer my om naby God in die gebed te kom onder die diepe indruk van my onkunde en dat ek 
niks in myself het om Hom aan te bied nie, en terselfdertyd van die voorsiening wat U, my 
Verlosser, maak dat U Gees deur my kinderlike stamelinge bid. Ek loof U dat ek in U ‘n kind 
is, en ‘n kind se vryheid van toegang het, dat ek in U die gees van Seunskap en van 
aanbidding in waarheid het. Leer my bo alles, Geseënde Seun van die Vader, hoe dat dit die 
openbaring van die Vader is wat vertroue in die gebed skenk; en laat die oneindige 
Vaderlikheid van God se hart my vreugde en sterkte vir ‘n lewe van gebed en aanbidding 
wees. Amen.    


