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SESDE LES 
“Hoeveel te meer” of 

DIE ONEINDIGE VADERLIEFDE VAN GOD 
 

“Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, vir hom ‘n klip sal gee? En as hy 
‘n vis vra, vir hom ‘n slang sal gee? As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes vir hulle kinders 
te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee vir die wat Hom bid?”” 
– Matthéüs 7:9-11. NKJV. 

Met hierdie woorde gaan die Heer voort om wat Hy omtrent die sekerheid van gebedsverhoring 
gesê het, te bevestig. Om alle twyfel uit die weg te ruim en om ons te toon op watter sekere grond 
sy belofte rus, beroep Hy Hom op wat elkeen hier op aarde gesien en ondervind het. Ons was 
almal kinders en weet wat ons van ons vaders verwag het. Ons is self vaders of ons sien hulle 
gedurig, en oral is dit vir ons die natuurlikste ding van die wêreld dat ‘n vader sy kind sal hoor. En 
die Here vra ons om van die aardse vaders, van wie die allerbeste tog nog sondig is, op te klim tot 
God en te oorweeg hoeveel te meer die hemelse Vader goeie gawes sal gee aan die wat Hom 
daarom vra. Jesus lei ons na bo om te sien, dat soveel as wat God groter as die sondige mens is, 
soveel groter behoort ons vertroue te wees dat Hy meer gereed is om ons kinderlike bede te 
verhoor as enige aardse vader dit sal doen. Soveel groter as wat God as die mens is, soveel 
sekerder is dit dat die gebed deur die Vader in die hemel as deur ‘n vader op aarde verhoor sal 
word. 

Net so eenvoudig en verstaanbaar as wat hierdie gelykenis is, net so diep en geestelik is die leer 
wat dit inhou aangaande gebed. Die Here wil ons daaraan herinner dat die gebed van ‘n kind sy 
krag alleen te danke het aan die verhouding wat daar tussen hom en sy vader bestaan. Die gebed 
kan daardie krag alleen uitoefen wanneer die kind werklik in daardie verhouding in die huis, in die 
liefde en in die diens van die Vader, lewe. Die krag van die belofte: “Bid, en dit sal vir julle gegee 
word” is geleë in die liefdesverhouding tussen ons as kinders en die Vader in die hemele. As ons in 
daardie verhouding lewe en wandel, sal die gelowige gebed met sy antwoord daarop die 
natuurlike gevolg wees. So is dan die les wat ons vandag in die skool van gebed leer dit: Leef soos 
‘n kind van God, dan sal u in staat wees om soos ‘n kind te bid, en as ‘n kind sal u verseker verhoor 
word. 

En wat is nou die ware kinderlewe? Die antwoord kan ons in enige huis vind. Die kind wat die 
vader se huis verlaat deur sy eie keuse, wat geen vreugde vind in die teenwoordigheid en liefde 
van en in die gehoorsaamheid aan die vader nie, en nog dink om te vra en te verkry wat hy wil, sal 
sekerlik teleurgestel word. Daarenteen sal hy, vir wie die omgang met die vader, sy wil, sy eer en 
sy liefde die vreugde van sy lewe is, vind dat dit vir die vader ‘n vreugde sal wees om aan sy 
versoeke gehoor te gee. Die Skrif sê: “Sovele as wat deur die Gees van God gelei word, hulle is 
kinders van God.” Die kinderlike voorreg om alles te mag vra is onafskeidbaar van die kinderlike 
lewe onder leiding van die Heilige Gees. Hy wat homself in sy lewe deur die Gees laat lei, sal in sy 
gebede ook deur Hom gelei word, en hy sal uitvind dat as hy soos ‘n kind van God leef, dit die 
goddelike antwoord sal wees om soos ‘n Vader te gee. 
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Om hierdie kinderlike bestaan, waaruit die kinderlike gebed en geloof gebore word, reg te 
verstaan, is dit vir ons slegs nodig om te let op wat die Here Jesus in die bergrede omtrent die 
Vader en sy kinders leer. In die bergrede is die beloftes van gebed onlosmaaklik verbonde aan die 
voorskrifte van die lewe. Hulle maak saam een geheel uit, en hy alleen kan reken op die vervulling  
van die belofte, wat ook aanneem alles wat die Heer daaraan verbind het. Dit is asof Hy wanneer 
Hy sê: “Bid, en dit sal vir julle gegee word” ook daarby voeg: Ek gee hierdie beloftes aan diegene 
wat Ek in die saligsprekinge in hul kinderlike armoede en reinheid beskryf het en van wie Ek gesê 
het: “Hulle sal kinders van God genoem word” (Matt. 5:3-9); aan kinders wat “julle lig so laat skyn 
voor die mense dat julle julle Vader wat in die hemele is, verheerlik;” aan hulle wat in die liefde 
wandel: “sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is;” aan die wat soek om 
volmaak te wees: “soos julle Vader in die hemele volmaak is” (Matt. 5:16, 45,48); aan hulle wie se 
vas en gebed nie voor mense geskied nie (Matt 6:1-18) maar “voor jou Vader wat in die verborge 
sien;” aan hulle wat vergewe “soos die Vader julle vergewe” (Matt. 6:15); aan die wat die hemelse 
Vader vir al hul aardse behoeftes vertrou en eers die Koninkryk van God en sy geregtigheid soek 
(Matt. 6:26-32); aan hulle wat nie net sê: "Here, Here, nie, maar ook die wil van die Vader, wat in 
die hemele is, doen." (Matt. 7:21). Sodanig is die kinders van die Vader, en so is die lewe in die 
Vader se liefde en diens. In so ‘n kinderlewe is gebedsverhoring seker en oorvloedig. 

Maar sal sulke woorde die swakkes dan nie ontmoedig nie? As ons eers aan hierdie beeld van ‘n 
kind moet beantwoord sal baie van ons dan nie alle hoop moet laat vaar om ooit gebedsverhoring 
te ondervind nie? Die moeilikheid word weggeruim as ons nogeens dink aan die geseënde naam 
van vader en kind. ‘n Kind is swak en daar is ‘n groot verskil onder kinders wat ouderdom en gawes 
betref. Die Here eis nie van ons ‘n volmaakte vervulling van die wet nie, nee, maar slegs die 
kinderlike en heelhartige oorgawe om as ‘n kind saam met Hom in gehoorsaamheid en opregtheid 
te lewe. Niks meer verlang Hy nie, maar ook niks minder nie. Die Vader moet die hele hart hê. 
Wanneer dit gegee is, en Hy sien dat die kind eerlik en opreg soek om in alle opsigte soos ‘n kind 
te wees en te lewe, dan sal Hy ons gebed as die van ‘n kind beskou. As ons met alle eenvoudigheid 
en opregtheid die bergrede begin studeer en dit tot reël van ons lewe maak, dan sal ons, ten spyte 
van swakheid en mislukking, toenemende vryheid ondervind om die vervulling van sy beloftes, 
met betrekking tot die gebed, vir ons toe te eien. In die naam van Vader en van kind het hy die 
waarborg dat sy gebed verhoor sal word. 

Dit is die een hoofgedagte wat Jesus by ons wil inskerp, en wat Hy verlang dat al sy leerlinge moet 
begryp. Hy wil hê dat ons dit moet insien dat die geheim van die kragtige gebed is om 'n hart te hê 
wat vol is met die Vaderliefde van God. Dis nie vir ons genoeg om te weet dat God ‘n Vader is nie: 
Hy wil hê ons moet tyd neem om onder die volle indruk te kom van wat daardie naam 
veronderstel. Ons moet die beste aardse vader neem wat ons ken en dink aan die teerheid en 
liefde waarmee hy die versoeke van sy kind beskou, die liefde en vreugde waarmee hy aan elke 
redelike begeerte voldoen. Dan moet ons, wanneer ons met bewonderende aanbidding aan die 
oneindige liefde van God die Vader dink, bedink met hoeveel meer teerheid en vreugde Hy ons na 
Hom sien kom en vir ons gee wat ons opreg vra. As ons dan sien hoe ver hierdie goddelike 
rekenkunde ons begripsvermoë te bowe gaan, en voel hoe onmoontlik dit vir ons is om Gods 
gewilligheid om ons te hoor te begryp, dan verlang Hy dat ons sal kom, en ons harte sal oopmaak 
vir die Heilige Gees om God se Vaderliefde daarin uit te stort. Laat ons dit nie doen net wanneer 
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ons wil bid nie, maar laat ons hart en lewe oorgee om in daardie liefde te bly. Die kind wat die 
vader se liefde net wil ken wanneer hy iets van hom wil vra, sal teleurgesteld wees. Maar hy wat 
God altyd en in alles as Vader erken, wat sy hele lewe in die Vader se teenwoordigheid en liefde 
wil lei, wat God toelaat om in die grootheid van sy liefde ‘n Vader vir hom te wees, O! hy sal die 
heerlikste ondervinding smaak, dat ‘n lewe in Gods oneindige Vaderliefde en gedurige 
gebedsverhoring onafskeidbaar van mekaar is. 

Geliefde mede-dissipel! Ons begin die rede insien waarom ons so min weet van daaglikse 
gebedsverhoring, en wat die belangrikste les is wat die Here vir ons in sy skool het. Dit is alles in 
die Naam van die Vader. Ons dink aan die nuwe en dieper insig in die verborgenhede van die 
gebedswêreld wat ons in die skool van Christus sou kry, terwyl Hy vir ons vertel dat die eerste en 
vernaamste les is dit, dat ons moet leer om waarlik te kan sê: “Abba, Vader!” “Onse Vader wat in 
die hemele is.” Hy wat dit kan sê het die sleutel tot alle gebed. Ons moet die Vader se hart 
deurgrond om te sien met watter ontfermende liefde Hy luister na sy swak of sieklike kind, met 
watter vreugde Hy die stamelende kind aanhoor, hoe tederlik geduldig Hy is met ‘n onbedagsame 
kind, totdat elke gebed hemelwaarts gedra sal word op die geloof van hierdie goddelike woord: 
“Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee vir die wat Hom bid!”    

HERE, LEER ONS BID 

Dierbare Here! U weet dat, hoewel hierdie een van die eerste en eenvoudigste en heerlikste lesse 
in u skool is, dit vir ons een van die swaarste lesse is om te leer. Ons ken die liefde van die Vader 
so swak. Here! leer ons om so met die Vader te lewe dat sy liefde nader by ons, duideliker en 
dierbaarder vir ons mag wees as die liefde van enige aardse vader. En laat die versekering dat Hy 
ons gebede verhoor, soveel groter wees as die vertroue in ‘n aardse vader, soos die hemele hoër is 
as die aarde en soos God oneindig groter is as die mens. Here! Toon ons dat net ons onkinderlike 
afstand van die Vader af in die pad staan vir die antwoord op gebed, en leer ons om opregte lewe 
as kinders van God te lei. Here Jesus! Dit is die vaderliefde wat kinderlike vertroue opwek. 
Openbaar die Vader en sy tere, medelydende liefde aan ons, sodat ons soos kinders kan word en 
kan ondervind hoedat die krag van die gebed in die kinderlewe geleë is. 

Dierbare Seun van God! Die Vader het U lief en het alle dinge aan U gegee. En U het die Vader lief 
en het alles gedoen wat Hy U beveel het om te doen, en het dus die mag om alle dinge te vra. 
Here! Gee u eie Gees aan ons, die Gees van die Seun. Maak ons kinderlik, soos U op aarde was, en 
laat elke gebed in die geloof opgestuur word dat soos die hemel hoër as die aarde is, so oortref 
Gods Vaderliefde en sy bereidwilligheid om te gee wat ons vra, alles wat ons kan dink of bedink. 
Amen.    


