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LES AGT 
 

Ter wille van sy onbeskaamdheid 
Of, DIE VRYMOEDIGHEID VAN GOD SE VRIENDE 

 
"En Hy het vir hulle gesê: Wie van julle sal ‘n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom 
sê: Vriend, leen my drie brode, want ‘n vriend van my het van ‘n reis by my aangekom, en ek het 
niks om aan hom voor te sit nie— en dié van binnekant sal antwoord en sê: Moenie my lastig val 
nie; die deur is al gesluit, en my kinders is saam met my al in die bed; ek kan nie opstaan om vir jou 
te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy 
tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as hy nodig het."  (Luke 11:5-8) 
NKJV. 
 
Die Here het sy eerste onderrig aan sy dissipels in die bergrede gegee. Dit was byna 'n jaar later 
dat sy dissipels Hom gevra het om hulle te leer bid. As antwoord het Hy die tweede maal vir hulle 
die Onse Vader gebed gegee, waarin Hy hulle geleer het om te bid. Dan praat Hy met hulle en sê 
hoe hulle behoort te bid, en herhaal wat Hy voorheen van die Vaderliefde van God en die 
sekerheid van gebedsverhoring gesê het. Tussenin het Hy die pragtige gelykenis van die vriend om 
middernag bygevoeg om aan hulle die tweevoudige les te lees, dat God nie net wil hê dat ons vir 
onsself moet bid nie maar ook vir die verloregaande wêreld om ons heen. En dat in sulke 
voorbidding dit dikwels nodig is om met groot vrymoedigheid by God aan te dring om verhoor te 
word. Om die waarheid te sê dit is altyd geoorloof en selfs welbehaaglik voor God.  
 
Die gelykenis bevat 'n ware skat van onderrig aangaande die regter voorbidding. Daar is, vereers, 
die liefde wat soek om die behoeftiges te help: "'n vriend van my het by my aangekom." Dan is 
daar die behoefte wat uitroep: "ek het niks om aan hom voor te sit nie." Dan volg die vertroue dat 
hy hulp kan kry. "Wie van julle sal 'n vriend hê en sê, 'Vriend, leen my drie brode." Dan kom die 
onverwagte weiering: "Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie." Dan vind ons weer die 
volharding wat geen weiering aanneem nie: "ter wille van sy onbeskaamdheid." En ten slotte kry 
ons die beloning van sulke gebed: "Hy sal hom gee soveel as hy nodig het." Wat 'n wonderlike 
uiteensetting van die weg van gebed en geloof waarlangs die seën van God so dikwels gesoek en 
gevind is.  
 
Laat ons ons egter by die hoofgedagte bepaal: Die gebed as 'n vriendskaps omgang met God. Ons 
vind hierin veral twee lesse. Die een is, dat as ons vriende van God is en as sodanig na Hom kom, 
dan moet ons onsself as vriende van die behoeftiges bewys. God se vriendskap met ons en ons 
vriendskap met ander gaan hand-aan-hand. Die ander les is, dat, as ons so ko dan mag ons die 
grootste vryheid gebruik om 'n antwoord te eis.  
 
Daar is 'n tweevoudige gebruik van die gebed. Die een is om sterkte en seën vir ons eie lewe te 
verkry, en die ander en hoër en ware heerlikheid van die gebed, waartoe Christus ons in sy 
gemeenskap en skool geneem het, is die voorbidding, waar gebed die koninklike krag is wat die 
kind van God in die hemel beoefen in die belang van andere en selfs van die Koninkryk. Ons sien in 
die Skrif, hoedat dit deur voorbidding vir andere was, dat Abraham, Moses, Samuel en Elia, saam 
met al die gelowiges van ouds, bewys gelewer het dat hulle krag by God gehad het. Dit is wanneer 
ons onsself oorgee om tot seën vir andere te wees dat ons op die seën van God kan reken. Dit is 
wanneer ons tot God in gebed nader as 'n vriend van die armes en van ons verloregaandes, dat 
ons op sy vriendelikheid kan reken. Die regverdige persoon wat 'n vriend van die arme is, is 'n 
besondere vriend van God. Dit gee ons 'n wonderlike vryheid in gebed. Here! Ek het 'n behoeftige 
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vriend wat ek moet help. In U het ek 'n Vriend, wie ek weet se goedheid en rykdomme onbeperk 
is. Ek is seker daarvan dat U my sal skenk wat ek vra. As ek, wat sleg is, gereed is om vir my vriend 
te doen wat ek kan, hoeveel te meer sal U nie, O my hemelse Vriend, nou vir u vriend doen wat ek 
vra nie?  
 
Die vraag mag ontstaan of die Vaderskap van God dan nie soveel vertroue in die gebed gee nie dat 
die gedagte aan sy Vriendskap ons nouliks nog meer kan leer – 'n vader is tog meer as 'n vriend. As 
ons daaroor na dink ontdek ons dat ons pleit op die vriendskap van God in die gebed vir ons nuwe 
wonders laat oopgaan. Dat 'n kind ontvang wat hy van sy vader vra klink so heel natuurlik. Ons wil 
byna sê dat dit die vader se plig is om te gee. Met 'n vriend is dit egter asof die gawe meer vry is, 
nie afhanklik van die natuur nie, maar van die simpatie en karakter. Ook is 'n verhouding met 'n 
kind meer van 'n volmaakte afhanklikheid, terwyl twee vriende op gelyke voet met mekaar staan. 
As die Here nou vir ons die verborgenheid van die gebed wil ontvou, dan wil Hy hê dat ons tot God 
ook in hierdie verhouding moet nader, as diegene wat Hy as sy vriende erken en wie se gedagtes 
en lewe in voeling met syne is.  
 
Dan moet ons egter as sy vriende lewe. Al het ek afgedwaal bly ek steeds 'n kind, maar vriendskap 
hang af van die gedrag. "Julle is my vriende as julle doen wat Ek julle beveel." "Sien jy dat die geloof 
saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die Skrif is 
vervul wat sê: En Abraham het God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is ‘n vriend 
van God genoem." (Jakobus 2:22-23). Dit is die Gees, "dieselfde Gees" wat ons lei wat ook getuig 
van ons aanname deur God; "net so, ook" help dieselfde Gees ons in die gebed. Dit is die lewe as 
vriend van God wat die wonderlike vryheid gee om te kan sê: Ek het 'n Vriend na wie ek selfs teen 
middernag kan gaan. Hoeveel te meer as ek in dieselfde gees van daardie vriendelikheid gaan, en 
in myself daardie goedheid openbaar wat ek in God soek, en probeer om my vriend te help soos 
ek verlang dat God my moet help!  
 
As ek na God in gebed gaan let Hy altyd op wat die doel van my gebed is. As ek sy genade slegs 
soek vir my gerief en plesier, dan ontvang ek niks. As ek egter kan sê dat dit is om Hom te 
verheerlik deur sy seëninge aan andere mee te deel, sal ek nie tevergeefs bid nie. Of as ek vir 
andere bid, maar wil wag totdat God my so verryk het, dat dit geen opoffering of geloofsdaad sal 
verg om hulle te help nie, dan sal ek ook niks verkry nie. As ek egter kan sê dat ek alreeds vir my 
behoeftige vriend onderneem het, dat ek in my armoede reeds die werk van liefde begin het, 
omdat ek 'n Vriend het wat my sou help, dan sal my gebed verhoor word. O, ons weet nog nie 
watter groot krag daar in gebed is nie, waarin die vriendskap van die aarde in sy nood opkyk na die 
vriendskap van die hemel en reken op die woorde: "Hy sal hom gee soveel as hy nodig het." 
 
Dit gebeur egter nie altyd onmiddellik nie. Die een ding waardeur die mens God kan eer en geniet 
is: die geloof. Voorbidding is ook 'n deel van ons opleiding in die skool van geloof. Daar word ons 
vriendskap met die mens en met God op die proef gestel. Daar sal dit gesien word of my 
vriendskap met die behoeftiges so 'n werklikheid is dat ek tyd sal neem en my rus sal opoffer, en 
selfs middernag sal gaan om te bid en nie ophou voordat ek vir hulle gekry het wat ek nodig het 
nie. Daar word dit gesien of my vriendskap met God so onbesproke is, dat ek daarop kan 
staatmaak dat Hy my nie sal afwys nie, en dus sal aanhou totdat Hy vir my gee.  
 
O wat 'n onpeilbare hemels verborgenheid is dit van die volhardende gebed! God wat beloof het, 
wat verlang, wie se uitsluitlike doel dit is om die seën te skenk, hou dit terug. Dit is vir Hom so 'n 
belangrike saak dat sy vriende op aarde hulle ryk Vriend in die hemel sal ken en ten volle sal 
vertrou, dat Hy hulle in die skool van vertraagde gebedsverhoring sit sodat hulle kan uitvind of 
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hulle werklik volhardende krag het; en wat die krag is wat hulle in die hemel kan gebruik as hulle 
hulle maar net daarop wil toelê. Daar is 'n geloof wat die belofte sien en dit omhels en dit nogtans 
nie ontvang nie (Heb.11:13, 39). Dit is wanneer die antwoord op gebed nie kom nie, en die belofte 
wat ons so aan vashou geen indruk skyn te maak nie, dat die geloofstoets, wat kosbaarder is as 
gou, plaasvind. Dit is in hierdie toets, dat die geloof, wat die belofte omhels het, gereinig, versterk 
en voorberei word in 'n heilige gemeenskap met die lewende God, om die heerlikheid van God te 
aanskou. Dit neem en klou vas aan die belofte totdat dit die vervulling wat toegeëien is, ontvang, 
in die vorm van 'n lewende waarheid in die onsienlike dog lewende God.  
 
Laat elke kind van God wat probeer om die liefdeswerk in sy Vader se diens te verrig, moed skep. 
Die ouer met sy kind, die onderwyser met sy klas, die besoeker met sy huisbesoek, die Bybelstudie 
leier met sy kring, die predikant met sy lidmate, elkeen wat in sy eie kringetjie van invloed 
onderneem het om die las van honger, verloregaande siele te dra – laat hulle almal moed skep. In 
die begin is niks vir ons so vreemd as dat God werklik aanhoudende gebed verlang nie, dat daar 
werklik vir 'n behoefte moet bestaan vir geestelike onbeskaamdheid. Om dit vir ons te leer gebruik 
die Meester hierdie byna vreemde gelykenis. As die onvriendelikheid van 'n selfsugtige aardse 
vriend deur onbeskaamdheid oorwin kan word, hoeveel te meer sal dit nie sy doel bereik by die 
hemelse Vader nie, wat so graag gee. Maar dit word teruggehou deur ons geestelike 
onbevoegdheid, ons onbekwaamheid om dit in te besit te neem wat Hy gegee het. O, laat ons 
Hom dank dat Hy, deur die vertraging van die antwoord, besig is om ons op te voed tot ons ware 
posisie en tot die beoefening van die mag wat Hy ons gegee het; en dat Hy ons opvoed om met 
hom in die gemeenskap van die geloof en vertroue wat nie twyfel nie, te leef. En om 
inderwaarheid die vriende van God te wees. Laat ons ook vashou aan die drievoudige koord wat 
nie verbreek kan word nie: die honger vriend wat hulp nodig het, en die biddende vriend wat hulp 
soek, en die Magtige Vriend wat verlang om te gee soveel as was nodig is.  
 

HERE LEER ONS BID 
 

O my dierbare Here en Leermeester! Ek moet tot U in gebed nader. U lering is so heerlik en 
nogtans te hoog vir my om by te kom. Ek moet bely dat my hart te klein is om hierdie gedagtes van 
die wonderlike vrymoedigheid, waarvan ek gebruik kan maak teen U Vader, as my Vriend, in te 
neem. Here Jesus, ek vertrou U dat U vir my U Gees saam met u Woord skenk, en om die Woord 
lewendig en kragtig in my hart te maak. Ek verlang om u Woord vandag te bewaar: "ter wille van 
sy onbeskaamdheid sal hy hom gee soveel as hy nodig het. 
 
Here, leer my om die volhardende krag van gebed meer en meer te ondervind. Ek weet dat die 
Vader Hom neerlê by die behoefte aan tyd en rypheid wat daar by ons is, totdat sy genade waarlik 
ons vaste wortel kan skiet en ons dit ons eie gemaak het. Ek weet dat Hy op hierdie manier vir ons 
wil oplei om daardie sterke geloof te beoefen wat Hom nie uitlos nie, selfs waar ons skynbare 
teleurstelling beleef. Ek weet dat Hy ons wil bring tot by daardie wonderlike vryheid, waarin ons 
sal verstaan hoe werklik Hy die meedeel van sy gawe van ons gebed afhanklik gemaak het. Here! 
Dit weet ek. Leer my om dit in gees en waarheid te sien.  
 
En mag dit nou die vreugde van my lewe wees om my die lot van al die honger en verloregaande 
mense aan te trek, selfs om middernag, omdat ek my Vriend ken wat altyd vir hom, wat volhard, 
en ter wille van sy onbeskaamdheid, gee soveel as hy nodig het. Amen.  


