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DERDE LES 
“Bid jou Vader wat in die verborge is”  

DIE BINNEKAMER 
 
“Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die 
verborge is; en jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde.” – Matthéüs 
6:6.  
 
Hul eerste openbare onderrig, wat Jesus aan sy dissipels gegee het, nadat Hy hulle geroep het, was 
die bergrede. Daar het Hy die Koninkryk van God, sy wette en lewe aan hulle uitgelê. In daardie 
Koninkryk is God nie net Koning nie maar ook Vader; Hy gee nie net alles nie, maar is self alles. Die 
heerlikheid van daardie Koninkryk bestaan alleen in die kennis en gemeenskap van God. Dit spreek 
dus vanself dat die openbaring van gebed en die gebedslewe ‘n deel van sy onderrig aangaande 
die Nuwe Koninkryk, wat Hy gekom het om op te rig, uitgemaak het. Moses het nóg bevele nóg 
reëls omtrent die gebed gegee, en selfs die profete sê baie min wat direk betrekking op die plig 
van gebed het. Dit is Christus wat leer om te bid. 
 
Die eerste ding wat die Here Sy dissipels leer, is dat hulle ‘n afgesonderde plek vir gebed moet hê. 
Elkeen moet een of ander eensame plekkie hê waar hy met God alleen kan vertoef. Elke 
leermeester moet ‘n klaskamer hê. Ons het geleer om Christus te ken en aan te neem as ons 
enigste Leermeester in die skool van gebed. Hy het ons reeds in Samaria geleer dat aanbidding nie 
langer tot sekere tye en plekke beperk is nie; dat aanbidding, ware geestelike aanbidding, ‘n saak 
is van die gees en die lewe; die hele mens moet in sy hele lewe Hom in gees en waarheid aanbid. 
En nogtans verlang Hy dat elkeen vir hom ‘n vaste plekkie sal uitkies waar Hy hom elke dag kan 
ontmoet. Daardie binnekamer, daardie afgesonderde plek, is die klaskamer van Jesus. Dit kan 
enige plek wees; daardie plek kan van dag tot dag verander as ons van woonplek moet verander; 
waar daardie geheime plekkie moet daar wees, met die stiltyd wanneer die leerling homself in die 
teenwoordigheid van sy Meester sal stel, om deur Hom voorberei te word om die Vader te aanbid. 
Dis daar alleen, maar daar sekerlik, waarheen Jesus kom om ons te leer bid. 
 
‘n Onderwyser is altyd daarop gesteld dat sy klaskamer verlig en aantreklik sal wees, vol van die lig 
en lug van die hemel, ‘n plek waarheen leerlinge graag kom en graag wil bly. In sy eerste woorde 
oor gebed in die bergrede, probeer Jesus om die binnekamer aan ons in sy aantreklikste lig voor te 
stel. As ons fn luister sal ons gou merk wat die vernaamste saak is wat Hy aan ons te vertel het oor 
die tydjie wat ons daar vertoef. Driemaal gebruik Hy die naam Vader: “Bid jou Vader,” “Jou 
Vader... sal jou vergelde,” “Jul Vader weet wat julle nodig het.” Die eerste ding in die gebed in die 
binnekamer is: Ek moet my Vader ontmoet. Die lig wat in die binnekamer skyn moet die lig van die 
aangesig van die Vader wees. Die vars lug van die hemel waarmee Jesus dit gevul wil hê, die 
atmosfeer waarin ek moet asemhaal en bid, is: Gods Vaderliefde, Gods oneindige Vaderlikheid. 
Dus sal elke gedagte of versoek wat ek opstuur eenvoudige, hartlike, kinderlike vertroue in die 
Vader wees. So leer die Meester ons bid: Hy bring ons in die lewende teenwoordigheid van die 
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Vader. Wat ons daar bid moet krag hê. Laat ons baie fyn luister om te hoor wat die Here aan ons 
te sê het. 
 
In die eerste plek: “Bid jou Vader wat in die verborge is.” God is ‘n God wat Homself verberg vir die 
vleeslike oog. Solank as wat ons in ons aanbidding van God hoofsaaklik besig is met ons eie 
gedagtes en oefeninge, sal ons Hom wat ‘n Gees is, die Onsienlike, nie ontmoet nie. Maar die 
Vader sal Hom openbaar aan die persoon wat homself onttrek aan alles wat  van die wêreld of van 
die mens is, en hom gereed maak om op God alleen te wag. Namate hy die wêreld en die lewe van 
die wêreld versaak, opgee en uitsluit en homself oorgee om deur Christus ingelei te word in die 
verborgenheid van die teenwoordigheid van God, sal die lig van die Vader se liefde oor hom 
opgaan. Die verborgenheid van die binnekamer en die geslote deur, die algehele afsondering van 
alles om ons heen, is ‘n beeld van en ook ‘n hulp tot daardie innerlike geestelike heiligdom, die 
verborgenheid van Gods tabernakel agter die gordyn, waar ons gees waarlik in aanraking met die 
Onsienlike God kom. So word ons dan sommer by die aanvang van ons soek na die geheim van 
doeltreffende gebed, geleer om te onthou dat dit in die binnekamer, waar ons alleen met die 
Vader verkeer, is waar ons sal leer om reg te bid. Die Vader is in die verborge – met die woorde 
leer Jesus vir ons waar Hy vir ons wag, waar Hy altyd gevind kan word.  
 
Dikwels kla Christene dat privaat gebed nie is wat dit behoort te wees nie. Hulle voel swak en 
sondig, en die hart is koud en donker. Dit is asof hulle so min het om oor te bid en in daardie 
bietjie is daar so min geloof en vreugde. Hulle word ontmoedig en weggehou van die gebed deur 
die gedagte, dat hulle nie na die Vader kan kom soos hulle behoort en soos hulle begeer om te 
doen nie. Kind van God! Luister na u Leermeester. Hy vertel u dat, wanneer u gaan om alleen te 
bid, u eerste gedagte moet wees: Die Vader is in die verborge, die Vader wag daar vir my. U moet 
net omdat u hart koud en biddeloos voel vir u in die teenwoordigheid van die liefdevolle Vader 
begeef. Soos ‘n Vader hom oor sy kinders bekommer, so bekommer die Heer Hom oor u. Moenie 
dink aan hoe min u het om aan Hom te bring nie, maar aan hoeveel Hy vir u wil gee. Stel uself net 
voor Hom en kyk op in sy gesig. Dink aan sy liefde, sy wonderlike, tere, neerbuigende liefde. Vertel 
Hom maar hoe sondig en koud en donker alles is. Dit is die Vader se liefdevolle hart wat lig en 
warmte aan u hart sal gee. O doen wat Jesus vir u sê: sluit net die deur en bid u Vader wat in die 
verborge is. Is dit nie wonderlik nie? Om alleen met God, die ewige God te kan wees nie! En om 
dan op te kyk en te sê: My Vader! 
 
“En jou Vader wat in die verborge sien, sal jou in die openbaar vergelde.” Hier verseker Jesus ons 
dat verborge gebed nie sonder vrug kan wees nie: die seën daarvan sal in ons lewe tot uiting kom. 
Ons moet maar net in die verborge, alleen met God, ons lewe voor die mens aan Hom toevertrou; 
Hy sal ons in die openbaar vergelde. Hy sal toesien dat die antwoord op ons gebed geopenbaar sal 
word deur die seëninge wat Hy aan ons sal skenk. Onse Here wil ons dan leer dat net soos God ons 
in die verborge met sy ewige Vaderlikheid en Getrouheid ontmoet, so moet daar aan ons kant die 
kinderlike eenvoudige geloof, die vertroue dat ons gebed die seën sal meebring, wees. “Hy wat tot 
God gaan moet glo dat Hy is en ‘n beloner is van die wat Hom soek” (Hebr. 11:6). Die seën van die 
binnekamer hang nie af van die sterkte en ernstige gevoel waarmee ek bid nie, maar van die liefde 
en krag van die Vader aan Wie ek daar my behoeftes toevertrou. Daarom het die Meester slegs 
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een begeerte: Onthou u Vader is, sien en hoor in die verborge; gaan daarheen en bly daar en kom 
daaruit terug met die vertroue dat Hy sal beloon. Vertrou Hom daarvoor. Reken op Hom. Gebed 
tot die Vader kan nie tevergeefs wees nie. Hy sal u in die openbaar vergelde. 
 
Om hierdie geloof in die Vaderliefde van God nog meer te bevestig spreek Christus ‘n derde 
gedagte uit: “Jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle Hom vra.” Met die eerste oogopslag 
lyk dit asof hierdie gedagte gebed minder noodsaaklik maak: God weet baie beter as ons wat ons 
nodig het. Maar namate ons ‘n dieper insig kry in die betekenis van die gebed, sal hierdie 
waarheid baie daartoe bydra om ons geloof te versterk. Dit sal ons leer dat ons nie, soos die 
heiden, nodig het om met die veelvuldigheid en erns van ons woorde ‘n onwillige God te dwing 
om na ons te luister nie. Dit werk in ons ‘n heilige stilte en bedagsaamheid in die gebed wat ons 
tot die vraag lei: Sou my Vader werklik weet dat ek dit nodig het? En as ons eers deur die Gees 
gelei word tot die sekerheid dat ons versoek werklik iets is wat ons, volgens die Woord, nodig het 
om God mee te verheerlik, dan gee dit ons ‘n wonderlike vertroue om te sê: my Vader weet ek het 
dit nodig en dat ek dit moet hê. En as die antwoord vertraag word sal dit ons leer om in stille 
volharding vas te hou met: Vader! U weet dat ek dit nodig het. O die salige vryheid en kinderlike 
eenvoud wat Christus, onse Leermeester, by ons wil aankweek as ons tot God nader. Laat ons 
opsien na die Vader totdat sy Gees dit in ons werk. Laat ons soms in ons gebede, wanneer ons 
gevaar loop om so ingenome te wees met ons vurige, dringende versoeke dat ons vergeet dat die 
Vader weet en hoor, stil wees en net sê: My Vader sien, My Vader hoor, my Vader weet. Ons 
geloof sal daardeur versterk word om te sê: Ons weet dat ons die versoeke het wat ons van Hom 
gevra het. 
 
En nou, u almal wat opnuut tot die skool van Christus toegetree het om van Hom geleer te word 
om te bid, neem hierdie lesse ter harte, bring hulle in beoefening en vertrou die Here om hulle in u 
tot volmaaktheid te bring. Vertoef lank in die binnekamer, met die deur gesluit – afgesluit van 
mense, opgesluit met God. Dit is daar waar die Vader vir u wag en dit is daar waar Jesus vir u sal 
leer om te bid. Om met die Vader alleen in die verborge te wees moet u grootste vreugde wees. 
Om die versekering te hê dat die Vader u gebed in die verborge in die openbaar sal vergelde, sodat 
dit nie sonder seën kan bly nie; laat dit u krag vir elke dag wees. En om te weet dat die Vader weet 
dat wat u vra dit het u nodig: laat dit u vryheid gee om met elke behoefte te kom met die 
versekering dat u God sal voorsien na sy rykdom en genade in Christus Jesus. 

 
HERE, LEER ONS BID 

 
Geseënde Verlosser! Met my hele hart loof en dank ek U dat U die binnekamer daargestel het, as 
die skool waar U elkeen van u leerlinge afsonderlik ontmoet om aan hulle die Vader te openbaar. 
O my Here! Versterk my geloof in die Vader se tere liefde en goedheid sodat elke maal, wanneer 
ek sondig en bekommerd voel, die eerste gedagte as vanself mag wees dat ek moet gaan waar ek 
weet waar die Vader vir my wag, en waar die gebed nooit ongeseën sal wees nie. Laat die gedagte, 
dat Hy my behoeftes ken voordat ek vra, my daartoe bring om met groter geloofsoortuiging te 
vertrou dat Hy aan sy kind sal skenk wat hy nodig het. En laat my binnekamer vir my die mees 
geliefde plek op aarde word.  
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En Here! Hoor my waar ek U vra om al die binnekamers van u gelowige volk te seën... Laat U 
wonderlike openbaring van ‘n Vader se tederheid alle jong Christene verlos van elke gedagte wat 
die verborge gebed as ‘n plig of ‘n las beskou, en lei hulle om dit as die grootste voorreg, vreugde 
en seën van jul lewe te beskou. Bring almal wat mismoedig is omdat hulle niks kan vind om vir U in 
die gebed te bring nie, terug. Laat hulle tog verstaan dat hulle maar net soos hulle is, met hul 
leegheid, na Hom moet kom wat alles het om te gee en wat daar ‘n behae in skep om dit te doen. 
Mag, nie dat wat hulle tot die Vader moet bring nie, maar dat wat die Vader verlang om aan hulle 
te skenk, hul een groot gedagte wees. 
 
En seën veral die binnekamer van al u diensknegte wat vir U werk, as die plek waar die waarheid 
en genade van God aan hulle geopenbaar word, waar hulle elke dag met vars olie gesalf word, 
waar hul krag vernuwe en die seëninge in geloof ontvang word, waardeur hulle vir hul medemens 
tot seën moet wees. Here, trek ons almal in die binnekamer nader tot Uself en die Vader. Amen. 


