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VYFDE LES 
 

"Bid en vir julle sal gegee word" 
Of,  

DIE SEKERHEID VAN GEBEDSVERHORING 
 

"Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want 
elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word."  
(Matthew 7:7-8) 
 
"Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring."  
(James 4:3) 
 
Onse Here Jesus kom hier vir die tweede maal in die bergrede terug na die gebed. Die eerste maal 
het Hy gespreek van die Vader wat in die verborge te vinde is en in die openbaar vergelde, en daar 
het Hy ons die volmaakte voorbeeld van gebed gegee (Matt. 6:5-15). Hier wil Hy vir ons leer wat 
die hele Skrif as hoofsaak van gebed beskou, die versekering dat gebed verhoor word. Let daarop 
hoedat Hy woorde gebruik wat byna dieselfde betekenis het en elke keer herhaal Hy die belofte 
baie duidelik: "Julle sal gegee word, julle sal vind, dit sal oopgemaak word", en dan gee Hy as 
grond van hierdie versekering, die wet van die Koninkryk, "Elkeen wat bid ontvang, die wat soek 
vind, en vir die wat klop sal oopgemaak word." Ons kan nie anders as om te voel, hoedat Hy op 
hierdie sesvoudige herhaling, die een waarheid diep op ons gemoed wil afdruk dat ons mag, en 
behoort met die grootste vrymoedigheid, 'n antwoord op ons gebed verwag. Naas die openbaring 
van die Vader se liefde is daar in die hele kursus van die skool van gebed geen belangriker les as 
hierdie een nie: "Elkeen wat bid, ontvang." 
 
Daar is 'n onderskeid in die betekenis van die drie woorde wat die Here Jesus gebruik, bid, soek, 
klop, gesoek. As dit wel sy doen was, dan het die eerste, bid, betrekking op die gawes wat ons van 
God begeer. Maar ek kan soms die gawe ontvang sonder dat ek die Gewer self besit. Soek, is die 
woord wat die Skrif van God self gebruik, en Christus verseker my dat ek Homself kan vind. Dit is 
egter nie genoeg dat ek God in tye van nood vind sonder dat ek met Hom in blywende 
gemeenskap verkeer nie, en klop spreek van toegang om met Hom en in Hom te bly. As ek daarom 
vir die gawe bid en dit ontvang sal ek daartoe gelei word om die Gewer te soek en te vind, en dit 
lei weer tot die klop en die oopmaak van die deur van die Vader se woning en liefde. Een ding 
staan vas: die Here wil dat ons daarop moet staat maak dat om te bid, te soek en te klop nie 
tevergeefs kan wees nie. Om 'n antwoord te ontvang, om God te vind, 'n geopende hart en woning 
van God te verlang is die sekere vrug van die gebed.  
 
Dat die Here dit nodig geag het om hierdie waarheid telkemale te herhaal, is 'n baie gewigtige les. 
Dit lewer vir ons die bewys dat Hy ons hart ken en weet hoedat twyfel en wantroue in God by ons 
natuurlik is, en hoe maklik ons daartoe kom om die gebed te beskou as 'n godsdiensoefening 
sonder 'n antwoord. Hy weet ook hoedat, selfs waar ons glo dat God 'n Hoorder van die gebed is, 
die gelowige gebed wat staatmaak op hierdie belofte iets geesteliks is en te hoog en te moeilik vir 
die halfhartige dissipel is. Hy wil die waarheid dus sommer by die begin by die wat wil leer om te 
bid, inskerp, dat die gebed groot krag het: bid en jy sal, ontvang; elkeen wat vra ontvang. Dit is die 
vaste wet van die Koninkryk: as jy bid en nie ontvang nie, dan moet dit wees omdat iets verkeerd 
is met die gebed. Hou daaraan vas. Laat die Woord en Gees jou leer hoe om reg te bid, maar 
moenie die vertroue, wat Hy by jou wil opwek, laat vaar nie: "Elkeen wat bid, ontvang." 
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"Bid en vir julle sal gegee word." Christus het geen magtiger prikkel tot volhardende gebed in sy 
skool as hierdie nie. Soos 'n kind moet bewys dat die wiskunde som reg is, so is die bewys dat ons 
reg gebid het die antwoord. As ons bid en nie ontvang nie moet ons die rede daarin soek dat ons 
nie geleer het om reg te bid nie. Laat elke leerling in die skool van Christus dus die Meester se 
Woord in alle eenvoud aanneem dat elkeen wat bid, ontvang. Hy het goeie redes gehad om dit so 
onvoorwaardelik te stel. Laat ons oppas dat ons nie gaan probeer om die Woord met ons menslike 
redenasies en wysheid af te water nie. As hy vir ons hemelse dinge vertel moet ons Hom glo. Sy 
Woord sal homself verklaar aan elkeen wat dit ten volle glo. As vrae en moeilikhede ontstaan laat 
ons dan nie probeer om hulle op te los voordat ons die Woord aanvaar het nie. Nee, laat ons hulle 
almal aan Hom toevertrou, Hy sal hulle oplos. Ons werk is om in die eerste plek en ten volle sy 
beloftes aan te neem en daaraan vas te hou. Laat die Woord in ons binnekamer, ook in die 
binnekamer van ons hart, ingegraveer word met die letters van lig. "Elkeen wat bid, ontvang." 
 
Volgens die onderrig van die Meester bestaan die gebed uit twee dele, het dit twee aspekte, die 
menslike en die goddelike. Die mens bid en vra en God gee. Of om albei van die menslike kant af 
te bekyk, is daar die bid en ontvang aspekte, die twee helftes wat die geheel uitmaak. Dit is asof 
Hy vir ons wou sê dat ons nie tevrede moet wees sonder 'n antwoord nie, omdat dit die wil van 
God, die reël in die huis van die Vader is dat elke kinderlik gelowige gebed verhoor word. As daar 
geen antwoord kom nie moet ons nie met stille gelatenheid gerus wees nie en dink dat dit nie God 
se wil is dat ons 'n antwoord sal ontvang nie. Nee, daar moet iets in die gebed wees wat nie is soos 
God dit wil hê nie, kinderlik en gelowig. Ons moet om genade smeek om te bid totdat die 
antwoord kom. Dit is vir die vlees baie makliker om maar tevrede te wees sonder 'n antwoord as 
om homself deur die Gees te laat deursoek en reinig totdat hy geleer het om die gelowige gebed 
te bid.  
 
Dit is een van die vreeslike kenmerke van die siek toestand van die christelike lewe in ons dae, dat 
daar so baie is wat tevrede is sonder die ondervinding van gebedsverhoring. Hulle bid dag vir dag, 
hulle vra baie dinge, en vertrou dat sommige daarvan verhoor sal word, maar hulle weet min van 
die direkte gebedsverhoring as die reël van die alledaagse lewe. En tog is dit wat die Vader wil hê. 
Hy verlang na daaglikse gemeenskap met sy kinders deur te luister na en te antwoord op hul 
gebede. Dit is sy wil dat ek elke dag na Hom moet kom met duidelike versoeke, en dis sy wil om 
dag vir dag vir my te doen wat ek vra. Dit was deur sy antwoord op hul gebede dat die gelowiges 
van ouds vir God as die Lewende God leer ken het, en dat hulle tot lof en liefde aangespoor was 
(Psalm 34; 66:19, 116:1). Ons Leermeester wil dit op ons gemoed afdruk dat gebed en sy 
antwoord, die kind wat vra en die Vader wat gee, onafskeidbaar by mekaar behoort.  
 
Daar mag gevalle wees waar die antwoord op 'n weiering neerkom, omdat die versoek nie volgens 
die Woord van God is nie, soos toe Moses gebid het om Kanaän binne te gaan. Die antwoord was 
egter daar. God het sy dienskneg nie in onsekerheid omtrent sy wil gelaat nie. Die gode van die 
heidene is stom en kan nie praat nie. Onse Vader laat sy weet wanneer Hy nie dit kan gee wat hy 
vra nie, en dan trek ons die versoek terug, net soos die Seun in Getsémané gedoen het. Beide 
Moses, die dienskneg van God, en Christus, die Seun van God, het geweet dat wat hulle gevra het 
nie volgens Sy Woord was nie. Hul gebed was 'n ootmoedige versoek of dit nie moontlik was dat 
sy beslissing verander kon word nie. God sal diegene, wat gewillig is om geleer te word en vir Hom 
tyd wil gee, deur sy Woord en Gees leer of hul versoek volgens sy wil is of nie. Laat ons die versoek 
terugtrek as dit nie met sy wil ooreenstem nie, of laat ons volhard totdat die antwoord kom. 
Gebed is daar om 'n antwoord te verlang. Dit is deur die gebed en die antwoord daarop dat 'n 
onderlinge beoefening van liefde plaasvind tussen die Vader en sy kind.  
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Hoe ver moet ons nie van God vervreemd wees nie, dat ons dit so moeilik vind om sulke beloftes 
te vat. Selfs waar ons die woorde aanvaar en in hulle waarheid glo, is die geloof van die hart, wat 
dit ten volle besig en sy vreugde daarin vind, so traag om te kom. Dit is omdat ons geestelike lewe 
nog so swak is en ons nog so min ontvanklikheid vir die gedagtes van God het. Laat ons egter na 
Jesus opsien om ons te leer soos niemand anders dit kan doen nie. As ons sy woord in alle 
eenvoudigheid neem en Hom vertrou om hulle deur sy Gees in ons lewe en krag te laat word, sal 
hulle so deurdring tot ons innerlike wese, dat die geestelike en goddelike realiteit van die 
waarheid, wat hulle inhou, in der waarheid so van ons sal besit neem, dat ons nie sal rus nie totdat 
elke gebed wat ons opstuur na die hemel gedra sal word op Jesus se eie woorde: "Bid en vir julle 
sal gegee word."  
 
Geliefde mede-dissipels in die skool van Jesus! Laat ons ons daarop toelê om hierdie goed te leer. 
Laat ons die woorde aanvaar soos hulle uitgespreek is. Laat ons nie toelaat dat die menslike rede 
hul krag verswak nie. Laat ons hulle noem soos Jesus hulle gegee het en hulle glo. Op die regte tyd 
sal Hy ons leer om hulle ten volle te verstaan. Laat ons begin deur hulle onvoorwaardelik aan te 
neem. Laat ons, so dikwels as ons bid, tyd neem om na sy stem te luister: "Elkeen wat bid, 
ontvang." Laat ons nie ons geringe ondervindings in hierdie verband, wat die gevolg van ons 
ongeloof is, die rigsnoer van ons geloof maak nie. Laat ons daarna strewe om, nie net by 
geleentheid van ons tye van gebed nie, maar ten alle tyde, vas te hou aan die blye versekering: die 
mens se gebed op aarde en God se antwoord in die hemel is vir mekaar bedoel. Laat ons die Here 
Jesus vertrou om ons so te leer bid dat die antwoord sal kom. Hy sal dit doen as ons vashou aan 
die woord wat Hy vandag aan ons gee: "Bid en vir julle sal gegee word." 
 

HERE LEER ONS BID 
 

O Here Jesus, leer my om te verstaan en te glo wat U nou vir my belowe het. Dit is nie vir U 
onbekend nie, o Here, met watter redeneringe my hart hom tevrede stel as daar geen antwoord 
kom nie. Daar is die gedagte dat my gebed miskien nie volgens U verborge raadsbesluit is nie; dat 
daar dalk iets beters is wat U aan my wil skenk, of dat gebed as gemeenskap met God genoeg seën 
meebring sonder dat ek 'n antwoord hoef te ontvang. En tog, my dierbare Here, vind ek in U 
woorde oor gebed dat U nie van hierdie dinge gepraat het nie, maar dat U baie duidelik gesê het 
dat ons op die gebed 'n antwoord mag en moet verwag. U verseker ons dat dit die gemeenskap 
van die kind met sy Vader is, naamlik, dat die kind vra en die Vader gee.  
 
Dierbare Here, U woorde is getrou en waaragtig! Dit moet wees omdat ek verkeerd bid dat my 
ondervinding omtrent die verhoring van gebed nie duideliker is nie. Dit moet wees omdat ek so 
min in die Gees leef dat my gebede so min in die Gees geskied en dat die krag vir die gelowige 
gebed ontbreek.  
 
Here, leer my bid! Here Jesus, ek vertrou U hiervoor. Leer my om gelowige te bid. Here, leer my 
vandag hierdie les: "Elkeen wat bid, ontvang." Amen.  

 
 


