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Voorwoord 
 

Van al die beloftes verbonde aan die bevel ‘Bly in My’ is daar geen hoër, en geen ander wat gouer 
die belydenis voortbring: “Nie dat ek al verkry het of al volmaak is nie” (Filip. 3:12) dan hierdie nie: 
“As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit kry” (Joh. 
15:7). Die hoogste waartoe die lewe wat ten volle in God bly kan kom is om krag by God te hê.  
En van al die trekke van ‘n lewe soos Christus is daar geeneen hoër en heerliker nie as 
gelykvormigheid aan Hom in die arbeid waarmee Hy hom nou onophoudelik voor die Vader besig 
hou – sy alles oorwinnende voorbidding. Hoe meer ons in Hom bly, en groei tot gelykvormigheid 
aan sy beeld, hoe magtiger sal sy priesterlike lewe in ons werk en ons lewe word wat syne is, ‘n 
lewe wat altyd pleit en oorwin vir mense. 
 
“U het ons tot priesters en konings vir God gemaak.” By die Koning sowel as by die priester is mag, 
invloed, seën die vernaamste dinge. By die koning is dit die mag wat van bo afkom; by die priester 
is dit die mag wat na bo gaan en krag by God het. In onse geseënde Priester-Koning, Jesus 
Christus, is die koninklike mag gegrondves op die priesterlike “Hy kan ook volkome red die wat 
deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree” (Hebr. 7:25). Dit is in ons, sy 
priesters en konings, nie ook anders gesteld nie: dit is deur voorbidding dat die Kerk sy grootste 
mag moet vind en gebruik, dat elke lid van die Kerk sy afkoms van Israel sal moet bewys, wat as ‘n 
prins by God en mens mag gehad en oorwin het. 
 
Dit is onder die diepe indruk dat die plek en krag van die gebed in die Christelike lewe te min 
verstaan word, dat daar tot die skrywe van hierdie boek oorgegaan is. Ek is daar seker van dat ons 
nooit ten volle sal weet wat die gebed bedoel is om te wees nie, solank as ons dit hoofsaaklik 
beskou as ‘n middel om ons eie Christelike lewe te onderhou. Maar as ons leer om dit te beskou as 
die vernaamste deel van die werk wat aan ons toevertrou is, die grond en sterkte vir al ons werk, 
dan sal ons sien dat daar niks is wat ons so moet bestudeer en beoefen as die kuns om reg te bid 
nie. As ek enigsins daarin geslaag het om die voortgaande leer van onse Here aan te toon met 
betrekking tot die gebed, en die duidelike betrekking wat die wonderlike beloftes van die laaste 
aand (Joh. 14:16) het op die werke wat ons in Sy Naam moet doen, op die groter werke, en op die 
dra van veel vrug, dan sal ons almal erken dat, alleen wanneer die Kerk hom oorgee en wy aan 
hierdie heilige bediening van voorbidding, kan ons verwag dat die krag van Christus hom ten 
behoewe van die Kerk sal openbaar. Dit is my bede dat God hierdie boekie mag gebruik om aan 
sommige van Sy kinders die wonderlike plek en invloed duideliker te maak, wat Hy wag dat hulle 
moet inneem, en waarvoor ‘n moeë wêreld ook wagtende is.  
 
In hierdie verband is daar nog ‘n waarheid wat met wonderlike duidelikheid tot my gekom het 
onderwyl ek Jesus se leer aangaande die gebed bestudeer het. Dit is dit: dat die Vader wag om 
elke gelowige gebed te hoor, om ons te gee net wat ons wil hê en wat ons ookal in die Naam van 
Jesus mag vra. Ons het daar so gewoond aan geraak om die wonderlike liefde en groot beloftes 
van God te beperk, dat ons nie die eenvoudigste en duidelikste verklarings van onse Here kan lees 
sonder die bepalende sinne waardeur ons hulle beskerm en uitlê nie. As daar een ding is wat ek 
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dink die Kerk behoort te leer, dan is dit dat dit Gods bedoeling is dat die gebed ‘n antwoord moet 
hê, en dat dit nog nie in die hart van die mens opgekom het om te dink wat God vir sy kind, wat 
hom oorgee om te glo dat sy gebed verhoor sal word, sal doen nie. God verhoor die gebed. Dit is 
‘n waarheid wat algemeen erken word, maar die betekenis waarvan deur weinige begryp word, of 
die krag waarvan deur min mense ondervind word. As dit wat ek hier geskrywe het my leser mag 
aanspoor om na die Meester se woorde te gaan en sy wonderlike beloftes eenvoudig en letterlik 
te neem soos hulle staan, dan is my doel bereik. 
 
Dan nog net een sakie. Duisende gelowiges het gedurende die afgelope jare ‘n onuitspreeklike 
seën ondervind deur te leer hoe volkome Christus ons lewe is, en hoedat Hy onderneem om alles 
te wees en alles in ons te doen wat ons nodig het. Ek weet nie of ons al geleer het om hierdie 
waarheid op ons gebedslewe toe te pas nie. Baie kla dat hulle nie die krag het om die 
geloofsgebed te bid, om die gebed te bid wat groot krag het nie. Die boodskap wat ek verlang om 
te bring is dat die dierbare Jesus wagtend en verlangend is om dit aan hulle te leer. Christus is ons 
lewe: in die hemel leef Hy om altyd in te tree; sy lewe in ons is ‘n lewe van voortdurende gebed, as 
ons Hom maar net hieroor wil vertrou. Christus leer ons bid nie net deur voorbeeld, deur onderrig, 
deur bevel, deur beloftes nie, maar deur Homself aan ons te toon, die Een wat altyd leef om vir 
ons in te tree, as ons Lewe. Dit is wanneer ons dit glo en in Hom ook gaan bly vir ons gebedslewe, 
dat ons vrees, dat ons nie reg sal kan bid nie, verdwyn en dat ons die Here met blydskap en 
oorwinning sal vertrou om ons te leer bid, om self die lewe en krag van ons gebed te wees. 
Mag God ons oë oopmaak om in te sien wat die heilige bediening van voorbidding is waartoe ons, 
as sy Heilige Priesterdom, afgesonder is. Mag Hy ons hart verruim en versterk om te glo watter 
magtige invloed ons gebed kan uitoefen. En mag alle vrees, wat ons mag oorval dat ons nie ons 
roeping sal kan vervul nie, verdwyn namate ons Jesus sien, wat altyd leef om te bid, en wat vir ons 
gebedslewe borg staan. 
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