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VIERDE LES 
“Só moet julle dan bid” of 

DIE MODEL GEBED 
 
“Só moet julle dan bid: Onse Vader wat in die hemele is” – Matthéüs 6:9.  

Elke onderwyser ken die krag van die voorbeeld. Hy sê nie net wat die kind moet doen nie, 
maar wys hom hoe dit werklik gedoen kan word. Onse Hemelse Leermeester het Hom 
neergebuig ter wille van ons swakheid en aan ons die werklike woorde gegee om as 
voorbeeld te dien by ons toetrede tot die Vader. In die woorde het ons ‘n vorm van gebed 
waarin al die frisheid en volheid van die Ewige Lewe gevind word. Dit is so eenvoudig dat ‘n 
kind dit kan opsê en tog so goddelik ryk dat dit alles saamvat wat God kan gee. Dis ‘n vorm 
van gebed wat dien as die model en inspirasie vir alle ander gebede, en wat ons nogtans 
altyd weer laat besef dat dit die diepste uiting van ons siele voor God is.  

“Onse Vader wat in die hemele is.” Om die wonderbaarlike van hierdie aanhef waarlik te 
waardeer, moet ek onthou dat geen een van die gelowiges in die Ou Testament ooit gewaag 
het om God as hul Vader aan te spreek nie. Die aanheg plaas ons al dadelik in die middel van 
die wonderlike openbaring dat die Seun gekom het om van sy Vader ook ons Vader te maak. 
Dit omvat die verborgenheid van die verlossing – Christus verlos ons van die vloek sodat ons 
kinders van God kan word. Die verborgenheid van die wedergeboorte – die Gees gee ons in 
die wedergeboorte die nuwe lewe. En die verborgenheid van die geloof – nog voordat die 
verlossing verwerf is of verstaan word, ontvang die dissipels die belofte om hulle voor te 
berei vir die geseënde ondervinding wat nog moet plaasvind. Die woorde is die sleutel van 
die hele gebed, ja, vir alle gebed. Dit neem tyd, ja dit vat ‘n leeftyd om hulle te bestudeer en 
dit sal ‘n ewigheid neem om hulle ten volle te verstaan. Die kennis van die Vaderliefde van 
God is die eerste en eenvoudigste, maar ook die laaste en mees verhewe les in die skool van 
gebed. Gebed begin met die persoonlike verhouding tot die lewende God en die persoonlike 
bewuste gemeenskap van liefde met Homself. Dit is in die kennis van Gods Vaderlikheid, 
deur die Heilige Gees geopenbaar, dat die krag van gebed sal wortel skiet en groei. In die 
oneindige tederheid en medelye en geduld van die ewige Vader, in sy liefdevolle gereedheid 
om te hoor en te help, vind die lewe van gebed sy vreugde. O laat ons tyd neem, totdat die 
Gees hierdie woorde vir ons gees en waarheid gemaak en ons hart en lewe gevul het: Onse 
Vader wat in die hemele is.”  Dan is ons waarlik agter die gordyn in die verborge plek van 
krag waar die gebed veel vermag. 

”Laat u Naam geheilig word,” Daar is hier iets wat ons onmiddellik tref. Waar dit ons 
gewoonte is om eers met ons eie behoeftes in die gebed tot God te kom, en daarna dink aan 
wat aan God en sy belange behoort, daar verander die Meester hier die volgorde. Eers u 
Naam, u Koninkryk, u wil en dan gee ons, vergewe ons, lei ons, verlos ons. Daar sit meer in 
hierdie les as wat ons dink. In ware aanbidding moet die Vader eerste kom en alles wees. 
Hoe gouer ek leer om myself te vergeet by die begeerte dat Hy verheerlik mag word, hoe 
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ryker sal die seëninge wees wat ek uit die gebed sal ontvang. Niemand sal ooit verloor 
omdat hy iets vir die Vader opoffer nie. 

Dit moet ons hele gebedslewe beïnvloed. Daar is twee soorte gebede: persoonlike gebed en 
voorbidding. Gewoonlik neem laasgenoemde die ondergeskikte deel van ons tyd en kragte 
in. Dit mag nie so wees nie. Christus het die skool van gebed spesiaal geopen om 
voorbidders op te lei vir die groot werk om deur hul geloof en gebed die seëninge van sy 
arbeid en liefde af te bring van die hemel na die wêreld om hul heen. Daar kan nooit sprake 
van ware groei in ons gebedslewe wees as ons nie hierdie doel voor oë het nie. Die klein 
kindjie mag vir die vader net vra wat hy vir homself wil hê maar hy leer gou om te sê: Gee vir 
boetie of sussie ook iets. Die volwasse seun egter, wat net vir die belange van sy vader leef 
en die belange van sy vader se besigheid behartig vra  groter en ruimer en ontvang alles wat 
hy vra. Jesus wil ons opvoed tot die heerlike lewe van toewyding en diens, waar ons al ons 
eie belange ondergeskik sal laat wees aan die van die Naam, die Koninkryk en die Wil van 
die Vader. O laat ons hiervoor lewe en laat op elke daad van aanbidding, Onse Vader! Daar 
in dieselfde asem volg: U Naam, u Koninkryk, u Wil. Hierna strewe en verlang ons. 

“Laat u Naam geheilig word.” Watter naam? Hierdie nuwe naam: Vader. Die woord heilig 
neem die sentrale plek in die Ou Testament in, die naam Vader in die Nuwe Testament. Al 
die heiligheid en heerlikheid van God moet nou in hierdie Naam van liefde geopenbaar 
word. En hoe moet die Naam geheilig word? Deur God self: Ek sal my grote Naam heilig wat 
julle ontheilig het” (Eseg. 36:23). Dit moet ons gebed wees dat God self in ons, in al sy 
kinders, voor die hele wêreld, die heiligheid, goddelike krag en verborge heerlikheid van die 
Naam van die Vader sal openbaar. Die Gees van die Vader is die Heilige Gees. Dit is maar net 
wanneer ons onsself oorgee om deur Hom gelei te word dat die Naam deur ons gebede en 
ons lewens geheilig sal word. Laat ons die gebed leer: “Onse Vader, laat u Naam geheilig 
word.” 

“Laat u Koninkryk kom.” Die Vader is ‘n Koning en besit ‘n Koninkryk. Die Seun en erfgenaam 
van ‘n Koning het geen groter ambisie dan die eer van sy Vader se Koninkryk nie. In tye van 
oorlog en gevaar word dit sy hartstog – hy kan oor niks anders dink nie. Die kinders van die 
Vader is hier in die gebied van die vyand, waar die Koninkryk wat in die hemele is nog nie 
ten volle geopenbaar is nie. Wat is dan meer natuurlik dan, wanneer hulle leer om die 
Vader-naam te heilig, dat hulle sal verlang en bid met vurige entoesiasme: “Laat u Koninkryk 
kom”? Die koms van die Koninkryk is die een groot gebeurtenis waarvan die openbaring van 
die Vader se heerlikheid, die volmaking van sy kinders en die redding van die wêreld afhang. 
Die koms van die Koninkryk wag ook op ons gebede! Sal ons dan nie saam met die verlostes 
bid: ‘Laat u Koninkryk kom” nie? Laat ons dit in die skool van Jesus leer. 

“Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.” Hierdie bede word te dikwels 
alleen toegepas op die lyding van Gods wil. In die hemel word Gods wil gedoen en die 
Meester leer die kind om te vra dat die wil op aarde gedoen mag word net soos in die 
hemel: in die gesindheid van aanbiddende onderworpenheid en gewillige gehoorsaamheid. 



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

Omdat die wil van God die heerlikheid van die hemel uitmaak daarom is die doen daarvan 
die hemelse saligheid. Namate die wil gedoen word kom die Koninkryk van die hemele in die 
hart. En oral waar die geloof die Vader se liefde aanvaar het, daar aanvaar gehoorsaamheid 
die Vader se wil. Die oorgawe aan en die gebed vir ‘n lewe van hemelse gehoorsaamheid is 
die gees van die kinderlike gebed. 

“Gee ons vandag ons daaglikse brood.” Nadat die kind homself aan die Vader oorgegee het 
vir sy Naam, sy Koninkryk en sy Wil ontwil, besit hy volle reg dat die Vader hom sy daaglikse 
brood sal gee. ‘n Heer sorg vir die voedsel van sy dienskneg, ‘n generaal vir sy soldate, ‘n 
vader vir sy kind. En sal die hemelse Vader nie sorg vir die kind wat hom in die gebed 
oorgegee het aan sy belange nie? Ons mag waarlik met volle vertroue sê: Vader ek leef vir u 
eer en u werk; ek weet U sorg vir my. Toewyding aan God en sy wil gee wonderlike vryheid 
in die gebed vir tydelike dinge. Ons vertrou ons hele aardse lewe toe aan die liefdevolle sorg 
van die Vader. 

“En vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe.” Soos brood die grootste 
behoefte vir die liggaam is so is vergifnis vir die siel. En die voorsiening vir die een is net so 
seker as die vir die ander. Ons is kinders maar ook sondaars. Ons reg om in die Vader se 
teenwoordigheid te kom, het ons te danke aan die kosbare bloed en die vergifnis wat dit vir 
ons verkry het. Laat ons daarteen waak dat die gebed om vergifnis nie ‘n blote gewoonte 
word nie, want net dit wat waarlik bely word waarlik vergewe. Laat ons deur die geloof die 
vergifnis aanneem soos dit vir ons belowe is. As ‘n geestelike werklikheid ‘n werklike 
transaksie tussen God en ons, verleen dit aan ons die toegang tot al die liefde van die Vader 
en al die voorregte van ’n kind. So ‘n vergifnis kan nie ‘n lewende ondervinding wees nie as 
ons nie ‘n vergewend-gesindheid aan andere openbaar nie. Net soos om vergewe te wees 
ons hemelse verhouding uitdruk, so druk ons vergifnis van ander ons aardse verhouding uit 
as kind van God. In elke gebed tot die Vader behoort ek te kan sê dat ek van iemand weet 
wat ek nie hartlik liefhet nie. 

“En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.” Ons daaglikse brood, die 
vergifnis van ons sondes en dan om bewaar te word van alle sonde en die mag van die Bose 
is die drie versoeke wat al ons persoonlike behoeftes insluit. Die gebed vir brood en vergifnis 
moet gepaard gaan met die oorgawe om in alle dinge in heilige gehoorsaamheid aan die 
Vader se wil te lewe, en die gelowige gebed om in alles bewaar te word deur die krag van 
die inwonende Gees teen die mag van die Bose. 

Kinders van God! So wil Jesus hê moet ons tot die Vader in die hemele bid. Laat tog sy Naam 
en Koninkryk en Wil die eerste plek in ons liefde inneem, dan sal sy versorgende, vergewend 
en bewarende liefde ons sekere deel wees. Die gebed sal ons ook lei tot die ware 
kinderlewe waar die Vader alles vir die kind en die kind alles vir die Vader sal wees. Ons sal 
verstaan hoedat Vader en kind, die U en die onse almal een is, en hoedat die hart wat met 
die Godgewyde U begin die krag sal hê om ook te praat van die onse ook. Sodanige gebed 
sal in der waarheid die gemeenskap en wederkerige liefde wees, wat ons altyd weer terug 
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sal voer tot vertroue in en aanbidding van Hom wat nie net die Begin nie maar ook die Einde 
van alles is: “Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in 
ewigheid. Amen.” Seun van die Vader, leer ons om te bid: “Onse Vader.” 

HERE, LEER ONS BID 
 

O, U wat die Eniggebore Seun van die Vader is, ons smeek U, leer ons om te bid: “Onse 
Vader.” Ons dank U, Here vir hierdie lewende en geseënde woorde wat U ons gegee het. 
Ons dank U vir die miljoene wat deur hulle geleer het om U te ken en te aanbid as die Vader, 
en vir wat hulle vir ons beteken het. Here! Dit is asof ons dae en weke vir elke afsonderlike 
bede nodig het, so diep en so vol is hulle. Ons sien egter op tot U om ons in te lei in hul 
diepere betekenis. Doen dit, smeek ons U om U Naam ontwil – U Naam is Seun van die 
Vader. 

Here! U het gesê: “Niemand ken die Vader behalwe die Seun nie, en die aan wie die Seun 
Hom wil openbaar.” En op ‘n ander plek: “En Ek het u Naam aan hulle bekend gemaak en sal 
dit bekend maak, sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle kan wees , en Ek in 
hulle.” Here Jesus! Openbaar die Vader aan ons. Laat sy Naam, sy enige Vaderliefde, die 
liefde waarmee Hy U liefgehad het, volgens u gebed in ons wees. Dan sal ons leer om “Onse 
Vader!” reg uit te spreek. Dan sal ons u onderrig vat en die eerste spontane asemhaling van 
ons hart sal wees: “Onse Vader, u Naam, u Koninkryk, U Wil,” en ons sal met ons behoeftes 
en sondes en versoekings na Hom kom met die vaste vertroue dat die liefde van so ‘n Vader 
ons in dit alles sal verhoor. 

Geseënde Heer! Ons is u leerlinge en ons vertrou U. Leer ons om te bid: “Onse Vader.” 
Amen.    


