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LES 13 
 

“Gebed en Vas" 
of, 

DIE GENEESMIDDEL VIR ONGELOOF 
 
 
“Toe kom die dissipels na Jesus afsonderlik en sê: ‘Waarom kon ons hom nie uitdryf nie?’ En Jesus 
antwoord hulle: ‘Deur julle ongeloof: want, voorwaar Ek sé vir julle, as julle geloof het soos 'n 
mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe en hy sal weggaan, en 
niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Maar hierdie soort gaan nie uit behalwe deur gebed en vas 
nie.'" Matthéüs 17:19-21. 
 
Toe die dissipels sien hoe die Here Jesus die onreine gees uit die maansieke kind wat, hulle nie 
gesond kon maak nie, uitdryf, vra hulle Hom wat die rede was waarom hulle dit nie kon doen nie. Hy 
het hulle mag gegee oor alle magte en oor alle duiwels en om die siekes gesond te maak. Dikwels het 
hulle daardie mag beoefen en met vreugde getuig hoedat die duiwels hulle aan hulle onderwerp het. 
En tog nou, onderwyl Hy op die berg was, het hulle hopeloos misluk om dit weer te doen. Tog was 
daar niks wat aanduiding gee dat dit nie God se wil was dat die kind genees moes word nie, want op 
Christus se bevel het die bose gees hom verlaat. Hul woorde:  “Waarom kon ons nie?" laat duidelik 
sien dat hulle begeer en probeer het om dit te doen. Heel waarskynlik het hulle die bose gees in die 
Naam van die Meester beveel om uit te gaan. Hul pogings was tevergeefs en voor die hele skare is 
hulle tot skande gemaak. “Waarom kon ons nie?” 
 
Die antwoord van Christus was reguit en duidelik: “Deur julle ongeloof." Die oorsaak van Sy sukses 
en hul mislukking was nie toe te skrywe aan die feit dat Hy 'n krag besit het waarop hulle nie aan- 
spraak kon gemaak het nie. Nee, ons hoef die rede nie ver te soek nie. So dikwels het Hy hulle geleer 
dat daar een krag was, die krag van die geloof, waaraan alles in die koninkryk van die duisternis 
sowel as in die Koninkryk van God, hul moes onderwerp.  
 
Op geestelike gebied is mislukking maar net aan een rede toe te skrywe, en dit is gebrek aan geloof. 
Geloof is die een voorwaarde waarop alle goddelike krag in die mens kan kom en deur hom kan 
werk. Dit is die invloed van die onsienlike: die mens se wil oorgegee aan en gevorm deur die wil van 
God. Hulle het die mag om duiwels uit te werp nie ontvang as 'n permanente gawe of besitting nie; 
die krag moes in Christus ontvang en gehou en alleen deur die geloof, 'n lewende geloof in Homself, 
gebruik word. Was hulle vol van geloof in Hom as Here en Oorwinnaar in die geestewêreld, het hulle 
die volle geloof besit dat in Hom hulle die mag gehad het om in Sy Naam duiwels uit te werp, dan 
sou hierdie geloof vir hulle die oorwinning besorg het. “Deur julle ongeloof" is vir alle tye die 
Meester se verduideliking en berisping van mislukking in Sy Kerk. 
 
So 'n gebrek aan geloof moet egter 'n oorsaak hê. Die dissipels kon net so goed ook gevra het:  “En 
waarom kon ons nie glo nie? Ons geloof het voorheen duiwels uitgewerp: waarom het ons geloof nou 
gefaal?" Nog voordat hulle dit kon vra, gee die Meester vir hulle die antwoord: ”Hierdie soort gaan 
nie uit behalwe deur gebed en vas nie." Net soos geloof die eenvoudigste oefening in die geestelike 
lewe is, so is dit ook die hoogste daarin, waar ons gees hom oorgegee het om God se Gees volkome 
te ontvang om versterk te word vir Sy hoogste werksaamheid. Hierdie geloof is volkome afhanklik 
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van die toestand van die geestelike lewe; en daar is alleen krag van die geloof om kragtige dade te 
doen wanneer die geestelike lewe sterk en gesond is, en wanneer die Gees van God volle beheer in 
ons lewe het. 
 
Daarom voeg Jesus by: “Hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie." Die geloof wat 
so 'n hardnekkige weerstand te bowe kan kom soos die van die bose gees hier, is alleen moontlik vir 
diegene wat in baie noue gemeenskap met God lewe, en op 'n baie besondere wyse hulle van die 
wêreld afgesonder het deur gebed en vas. Hy leer ons dus twee lesse van die allergrootste belang in 
verband met gebed. Die een is dat geloof 'n lewe van gebed vereis waardeur dit kan groei en sterk 
gehou word. Die ander een is dat dit nodig is om te vas as gebed tot sy volle ontwikkeling sal kom. 
 
Geloof vereis 'n lewe van gebed vir sy volle groei. Daar is tussen die verskillende dele van die 
geestelike lewe so 'n noue verband, so 'n gedurige wisselwerking van die een op die ander, dat 
elkeen beide oorsaak en gevolg kan wees. So is dit met geloof. Daar kan geen ware gebed sonder 
geloof wees nie - 'n mate van geloof moet die gebed voorafgaan. Tog is gebed die pad wat lei tot 
meer geloof - van hoër grade van geloof kan daar geen sprake wees as dit nie gepaard gaan met 
gedurige gebed nie. Dit is die les wat Jesus ons hier wil leer. Daar is niks wat so 'n behoefte het om te 
groei soos ons geloof nie. 
 
Toe Jesus die woorde gespreek het:  “Laat dit vir jou wees volgens jou geloof", het Hy die wet van die 
Koninkryk aangekondig, wat sê dat almal nie dieselfde mate van geloof besit nie, dat dieselfde 
persoon nie altyd dieselfde mate van geloof het nie en dat die mate van geloof die mate van krag en 
van seën moet bepaal. As ons wil weet waar en hoe ons geloof moet groei, dan wys Hy ons na die 
troon van God. Dit is deur gebed, deur die beoefening van die geloof wat ek het, deur gemeenskap 
met die lewende God, dat geloof kan toeneem. Geloof kan alleen leef deur gevoed te word met wat 
goddelik is, ja met God Self. 
 
Wanneer ons God met verering aanbid, op Hom en vir Hom wag, die diepe stilte van die siel wat 
homself oorgee aan God om Homself te openbaar, dan word die vermoë om God te ken en te 
vertrou ontwikkel. Dit is namate ons Sy Woord uit die Bybel neem en dit na Hom bring en vra om dit 
deur Sy lewende stem tot ons te laat spreek, dat ons krag sal ontvang om ten volle die woord, as 
God se eie woord tot ons, te glo en te ontvang. Dit is deur gebed, in lewende aanraking met God 
deur 'n lewende geloof, dat geloof - die krag om God te vertrou, om alles wat Hy spreek aan te 
neem, om elke moontlikheid wat Hy vir ons geloof aangebied het aan te neem - in ons sterk sal 
word. Baie Christene kan nie verstaan wat bedoel word deur die baie gebed waarvan hulle dikwels 
ander hoor praat nie. Hulle kan hulle nie voorstel wat die betekenis daarvan is nie, en hulle voel ook 
nie die behoefte daaraan om ure met God om te gaan nie. Wat die Meester egter sê word deur die 
ondervinding van Sy volgelinge gestaaf: manne met sterk geloof is manne wat baie bid. 
 
Dit bring ons weer terug by die les wat Jesus ons geleer het voordat Hy gesê het ons moet glo dat 
ons sal ontvang wat ons vra:  "Julle moet in God geloof hê." Dit is God, die lewende God in wie ons 
geloof sy wortels diep en wyd moet slaan; dan sal dit sterk genoeg wees om berge te verwyder en 
duiwels uit te werp.  "As julle geloof het, sal niks vir julle onmoontlik wees nie." O! As ons ons maar 
wou oorgee vir die werk wat God vir ons in die wêreld het om te doen, waar ons met die berge en 
duiwels in aanraking kom wat verwyder en uitgewerp moet word, dan sal ons baie gou die 
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noodsaaklikheid vir sterk geloof besef en van volhardende gebed as enigste grond waarin geloof 
gekweek kan word. Christus is ons lewe en ook die lewe van ons geloof. Dit is Sy lewe in ons wat ons 
sterk maak en ook nederig genoeg maak om te glo. Dit is om aan die self te sterwe dat gebed so 
nodig is, en dit is deur 'n nouer vereniging met Jesus dat die gees van geloof tot krag sal kom. Geloof 
het gebed nodig om tot volle groei te kom. 
 
En gebed benodig vas om tot sy volle groei te kan kom. Dit is die tweede les. Gebed is die een hand 
waarmee ons die onsigbare aangryp; vas die ander waarmee ons die sigbare laat los en wegwerp. 
Die mens word deur geen ding so verbind met die sondige wêreld soos deur sy behoefte aan voedsel 
en die genieting daarvan nie. Dit was deur middel van die vrug, goed om te eet, dat die mens in die 
Paradys versoek was en geval het. Dit was deur middel van brood wat van stene gemaak moes word, 
dat Jesus, toe Hy begin honger ly het, in die woestyn versoek is, en deur middel van te vas dat Hy 
oorwin het. Die liggaam is verlos om 'n tempel van die Heilige Gees te wees. Dit is in die liggaam 
sowel as die gees, en in baie besondere sin die liggaam, en die Skrif sê in eet en drink dat ons God 
moet verheerlik. Ons vrees dat daar baie gelowiges is vir wie hierdie eet en drink nog nie 'n 
geestelike werklikheid geword het nie. En die eerste gedagte wat uit Jesus se woorde oor bid en vas 
spruit is dat dit alleen deur 'n lewe van matigheid, selfbeheersing en selfverloëning is dat ons die 
hart of die krag sal hê om baie te bid. 
 
Daar lê egter 'n meer letterlike betekenis hierin ook opgesluit. Verdriet en angs kan nie eet nie, 
terwyl vreugde sy feeste vier deur te eet en te drink. Daar mag tye van sterk begeerte kom, wanneer 
ons baie sterk voel hoedat die liggaam met sy luste, geoorloof soos hulle ook al mag wees, nog die 
gees hinder in sy stryd teen die magte van die duisternis, en wanneer ons die behoefte voel dat dit 
onderdruk moet word. Ons word deur ons sintuie beheer: ons gemoed word gehelp deur wat tot 
ons in konkrete vorm kom; en vas help om aan die besluit uitdrukking te gee, dit te verdiep en te 
bevestig wat ons geneem het dat ons tot enige opoffering bereid is, om onsself op te offer om te 
verkry wat ons verlang vir die Koninkryk van God. En Hy wat die vas en offer van die Seun 
aangeneem het, weet om die siel wat regtig bereid is om alles op te gee vir Christus en Sy Koninkryk, 
te waardeer en met geestelike krag te beloon. 
 
Daar volg dan 'n nog wyer toepassing. Gebed is die hand wat uitsteek tot God en die onsienlike, en 
vas is die hand wat alles wat sigbaar van tydelike aard is, laat los. Terwyl die gewone Christen reken 
dat alles wat nie beslis verbied word en sondig is nie, vir hom geoorloof is, en soveel moontlik 
probeer behou van hierdie wêreld met sy besittings, sy lektuur, sy genietinge; en daar is die opreg 
toegewyde siel soos die soldaat wat net dra wat hy nodig het vir die stryd. Hy lê elke las, sowel as die 
sonde wat hom so maklik vang, af, en is bang om hom in te wikkel in die dinge van hierdie wêreld, hy 
probeer om die Nasareërslewe te lei, soos een wat spesiaal afgesonder is vir die Here en Sy diens. 
Sonder sulke vrywillige afsondering, selfs van wat geoorloof is, sal niemand krag in die gebed verkry 
nie. Hierdie soort gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie. 
 
Dissipels van Jesus! U wat die Meester gevra het om u te leer bid, kom nou en neem sy lesse ter 
harte. Hy vertel vir u dat gebed die pad is wat lei tot geloof, die sterk geloof wat duiwels kan 
uitwerp. Hy vertel vir u:  “As jy geloof het, niks sal vir jou onmoontlik wees nie." Laat hierdie heerlike 
belofte u aanmoedig om baie te bid. Is die beloning nie die prys werd nie? Sal ons nie alles opgee om 
Jesus te volg op die weg wat Hy vir ons hier open nie? Sal ons nie, as dit nodig mag wees, vas nie? Sal 
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ons nie enigiets doen nie, dat nòg liggaam nòg die wêreld om ons heen ons in ons groot lewenstaak 
kan hinder, en dit is om met ons God in so 'n noue omgang in die gebed te lewe dat ons manne van 
geloof kan word, wat Hy in Sy werk om die wêreld te verlos, kan gebruik? 

HERE, LEER ONS BID 
 

O Here Jesus! Hoe moet U nie gedurig vir ons weens ons ongeloof berispe nie! Hoe vreemd moet dit 
nie vir U wees nie dat dit vir ons so verskriklik swaar is om onse Vader en Sy beloftes te vertrou. 
Here, laat U berisping met sy deurtastende "deur julle ongeloof" diep in ons harte insink en aan ons 
openbaar hoeveel van die sonde en lyding rondom ons op ons rekening staan. Leer ons dan, dierbare 
Here, dat daar 'n plek is waar geloof geleer en verkry kan word, ja deur die gebed en vas wat ons tot 
'n lewende en blywende gemeenskap met Uself en die Vader bring. 
 
O Verlosser! U self is die Begin en die Voleinding van ons geloof, leer ons wat dit beteken, om U toe 
te laat om in ons deur U Heilige Gees te woon. Here! Ons pogings en gebede vir genade om te glo 
was van so min betekenis. Ons weet waarom, omdat ons verlang het dat sterkte in onsself uit U 
gegee moes word. Heilige Jesus! Leer ons eindelik die verborgenheid van U lewe in ons, en hoe U, 
deur U Gees, onderneem om in ons die lewe van geloof te lei, en toe te sien dat ons geloof nie sal 
faal nie. O laat ons tog sien dat ons geloof net maar 'n deel sal wees van daardie wonderlike 
gebedslewe, wat U aan elkeen gee wat verwag dat hul opleiding in die bediening van die 
voorbidding nie net bestaan in woord en gedagte nie maar in die Heilige salwing wat U gee, die 
instroming van die Gees van U eie lewe. Leer ons ook hoe, deur gebed en vas, ons kan groei tot die 
geloof waardeur niks vir ons onmoontlik sal wees nie. Amen. 
 

Getuienis van Johann Blumhardt, ‘n Duitse teoloog (1805 – 1880) 

Toe Blumhardt sy verskriklike stryd met die bose geeste, in die wat deur hulle besete was, 
deurgemaak het, en probeer het om hulle deur die gebed uit te werp, het hy dikwels gewonder wat 
die antwoord verhinder het. Op 'n sekere dag het 'n vriend, aan wie hy sy moeilikhede bekend 
gemaak het, sy aandag gevestig op die woorde van die Here Jesus omtrent vas. Blumhardt besluit 
toe om te vas, soms vir meer as dertig uur. Deur nadenking en uit ondervinding het die oortuiging by 
hom posgevat dat dit van meer belang is as wat in die algemeen gedink word. Hy sê: “Aangesien vas 
voor God 'n praktiese bewys lewer dat die ding wat ons vra vir ons 'n ware en dringende saak is, en 
aangesien dit in 'n baie hoë mate die erns en krag van die gebed versterk, en die onafgebroke 
daadwerklike uitdrukking van 'n gebed sonder woorde word, kon ek glo dat dit nie sonder uitwerking 
sal wees nie, veral waar die Meester se woorde betrekking gehad het op 'n dergelike geval soos die 
wat ek voor my gehad het. Ek het dit probeer, sonder om iemand daarvan te vertel, en die latere 
stryd was werklik hierdeur buitengewoon makliker gewees. Ek kon met 'n groter mate van 
gerustheid en beslistheid spreek. Dit was nie vir my nodig om meer so lank by die sieke te vertoef 
nie, en ek het gevoel dat ek, sonder om teenwoordig te wees, my invloed kon laat geld." 
 

 


