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Les 14 
“En wanneer julle staan en bid, vergeef" 

of, 
GEBED EN DIE LIEFDE 

 
"En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in 
die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe." Markus 11:25. 
 
Hierdie woorde volg onmiddellik op die groot gebedsbelofte: "Alles wat julle in die gebed 
vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry." Ons het reeds verneem hoe dat die 
woorde, wat die belofte voorafgaan "julle moet geloof in God hê," ons geleer het dat in die 
gebed alles daarvan afhang dat ons verhouding tot God ongeskonde is, en hierdie woorde 
wat daarop volg herinner ons daaraan dat ons verhouding tot ons medemens ook suiwer 
moet wees. Liefde tot God en liefde tot die medemens is onafskeidbaar aan mekaar 
verbonde. Die gebed uit die hart, wat aan die een kant nie met God en aan die ander kant 
nie met die medemens reg is nie, kan geen krag hê nie. Geloof en liefde behoort bymekaar. 
 
Ons vind dat die Here hierdie gedagte telkemale uitgespreek het. In die Bergrede (Matt. 
5:23, 24), toe Hy oor die sesde gebod gespreek het, het Hy Sy dissipels geleer hoe 
onmoontlik dit is om die Vader in waarheid te aanbid as alles nie met die medemens in orde 
is nie: "As jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daar byval dat jou broer iets teen jou 
het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broer, en kom 
dan en bring jou gawe." So ook later toe Hy oor gebed tot God gepraat het, en geleer het: 
"Vergeef ons ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe," het Hy daaraan toegevoeg, 
"as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie 
vergewe nie." Aan die einde van die gelykenis oor die onbarmhartige dienskneg pas Hy Sy 
onderrig toe met die woorde: "So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie 
elkeen sy broer van harte sy oortredinge vergewe nie." (Matt. 18:35).  

En hier, by die verdroogde vyeboom, waar Hy praat oor die wonderlike krag van geloof en 
van die gelowige gebed, kom Hy heel onverwags en blykbaar sonder verband weer met die 
gedagte: “Wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader 
wat in die hemele is, ook julle jul oortredinge mag vergewe." Dit is asof die Here Jesus, toe 
Hy in Nasaret gewoon het en daarna, geleer het dat ongehoorsaamheid aan die wet van 
liefde tot die medemens die groot sonde selfs van biddende mense is, en die groot rede is 
waarom hul gebed so kragteloos is. En dit is asof Hy ons in Sy heerlike ondervinding wou 
inlei, dat niks so 'n vryheid van toegang en so 'n krag in geloof gee nie, as die bewussyn dat 
ons onsself in liefde en barmhartigheid oorgegee het aan hulle wat God liefhet. 
 
Die eerste les wat ons hier leer is dié van vergewensgesindheid. Ons bid: “Vergeef ons... 
soos ons ook vergewe." Die Heilige Skrif sê: “Vergewe mekaar soos  God julle in Christus 
vergewe het." Die volkome en vrye vergifnis van God moet die vaste wet wees vir ons 
vergifnis aan die medemens, anders sal God ons halfhartige, trae vergifnis, wat glad geen 
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vergifnis is nie, op ons toepas wanneer ons tot Hom bid. Elke gebed berus op ons geloof in 
die vergewende genade van God. As God ons na ons sondes moet vergelde, sal nie een 
gebed verhoor kan word nie. Vergewing open die deur wat lei tot al God se liefde en 
seëninge. Omdat God ons al ons sonde vergewe het, kan ons gebed krag hê om alles wat 
ons nodig het, te verkry. Die vaste grond van gebedsverhoring is Sy vergewende liefde. As 
dit van ons hart besit geneem het, bid ons in die geloof. Maar as dit van die hart besit 
geneem het, leef ons ook in die liefde. Die vergewende gesindheid van God, soos in Sy liefde 
vir ons geopenbaar, word ons gesindheid, en vergewe ons soos Hy vergewe. As daar 
teenoor ons enige onreg wat ons diep grief gepleeg is, dan strewe ons in die eerste instansie 
daarna om 'n goddelike gesindheid te besit, en om bewaar te bly teen 'n gekrenkte eer, teen 
'n begeerte om ons regte te handhaaf, of teen 'n begeerte om die onreg te vergelde.  

Ons sal waaksaam wees in die klein, alledaagse hindernissies om nie 'n haastige humeur te 
verskoon nie, nog minder die skerp woord, die haastige oordeel, met die gedagte dat ons 
geen leed bedoel nie, dat ons nie lank kwaad bly nie, of dat dit te veel van die swakke 
menslike natuur verg, om werklik te vergewe soos God vergewe. Nee, ons vat die bevel 
letterlik: "Soos ook Christus vergewe, net so moet julle ook doen." Die bloed wat die gewete 
van dooie werke reinig, reinig ook van alle selfsugtigheid; en die liefde openbaar Sy 
vergewende liefde wat van ons besit neem en tot andere vloei. Ons vergewende liefde aan 
ons medemens sal die bewys wees vir die opregtheid van God se vergewende liefde in ons, 
en derhalwe die voorwaarde vir die gelowige gebed. 

Daar is 'n tweede, en meer algemene les: Ons daaglikse lewe in die wêreld word die toets vir 
ons omgang met God in die gebed. Dikwels dink die Christen dat as hy tot God in die gebed 
kom, moet hy in 'n sekere stemming verkeer wat vir God aangenaam sal wees. Hy besef nie, 
of vergeet, dat die lewe nie uit soveel los dele bestaan waarvan noú die een en dán die 
ander in gebruik geneem moet word nie, maar dit is een groot geheel, sodat die vrome 
stemming wat ons by tye van gebed in verkeer, geoordeel word deur God volgens die 
stemming van ons gemoed gedurende die res van die dag, omdat die uur van gebed maar 'n 
gedeelte daarvan is. Nie die gevoel wat ek opwek nie, maar die gesindheid van my lewe 
gedurende die dag, is die maatstaf van God vir wat ek werklik is en begeer.  

My toetrede tot God en my omgang met my medemens maak een geheel uit. As ek dus in 
my omgang met my medemens nie reg is nie, sal my gebede kragteloos wees.  Dit geld nie 
slegs vir gevalle waar ek bewus is van iets wat verkeerd is tussen my en my medemens nie, 
maar die gewone rigting van my gedagtegang kan vir my in my gebedslewe 'n hindernis 
wees. Die gelowige gebed wat groot krag het, vloei voort uit 'n lewe wat aan die wil en die 
liefde van God oorgegee is. God oordeel my gebed nie na wat ek probeer om te wees 
wanneer ek bid nie, maar volgens wat ek is wanneer ek nie besig is om te bid nie. 

Daar volg nog 'n derde les: Die een ding waarvan alles afhang in ons omgang met die 
medemens, is die liefde. Die gees wat vergewe is die gees van liefde. Omdat God liefde is, 
daarom vergewe Hy; en dit is slegs wanneer ons in daardie liefde bly, dat ons kan vergewe 
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soos God vergewe. As ons ons medemens liefhet, sal ons die bewys hê dat ons God liefhet, 
dat ons die reg het om God te vertrou, en dat ons die versekering het dat ons gebede 
verhoor sal word (1 Joh. 4:20; 3:18-21, 23). "Laat ons nie liefhê met woorde of met die tong 
nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is; en 
ons sal ons harte voor Hom gerusstel..., as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons 
vrymoedigheid teenoor God; en wat ons ook al bid, ontvang ons van Hom.” Nòg geloof nòg 
werk sal enige krag hê as ons nie liefde het nie. Dit is die liefde wat ons aan God verbind, en 
dit is die liefde wat die opregtheid van ons geloof sal bewys. Net so noodsaaklik soos die 
woord wat die groot gebedsbelofte in Markus 11:24 voorafgaan, "Julle moet geloof in God 
hê", is hierdie een wat daarop volg, "Julle moet die naaste liefhê." Die regte verhoudinge tot 
God bo my en tot die mense wat om my woon, is die voorwaardes vir die gelowige gebed 
wat groot krag het. 

Hierdie liefde is veral van groot belang waar ons aan siele arbei en vir hulle bid. Soms gee 
ons ons oor aan die werk van die Here uit 'n ywer vir Sy saak, soos ons dit noem, of vir ons 
eie geestelike welvaart, sonder om ons uit persoonlike selfopofferende liefde vir die siele 
aan wie ons arbei, te gee. Geen wonder is dit dus dat ons geloof so gebrekkig is en niks uitrig 
nie. Om elke ellendige, hoe onbeminlik en aanstootlik ookal, te sien in die lig van die tere 
liefde van Jesus, die Herder wat die verlore skape soek; om Jesus Christus in hom te sien, en 
hom in my hart, om Jesus ontwil, op te neem en waarlik lief te hê - dit, ja dit is die geheim 
van die gelowige gebed en van die geseënde arbeid. As Jesus van vergifnis spreek, dan 
spreek Hy oor liefde as die wortel daarvan. Net soos Hy in die bergrede Sy onderrig en 
beloftes oor die gebed verbind het met die oproep om barmhartig te wees soos die Vader in 
die hemele barmhartig is (Matt. 5:7,9, 22, 38-48), so sien ons ook hier dat 'n lewe van liefde 
die voorwaarde vir die gelowige gebed is. 

Dit is gesê dat niks so hartdeursoekend is soos die gelowige gebed, of die eerlike poging om 
in die geloof te bid nie. O, laat ons daardie selfondersoek nie afkeer met die gedagte dat 
God ons gebed nie verhoor nie om redes deur Hom alleen bekend. Nee glad nie!  "Julle bid 
en ontvang nie, omdat julle verkeerd bid." Laat hierdie woorde van God tot ons harte 
deurdring. Laat ons onsself afvra of ons gebed waarlik die uitdrukking is van 'n lewe wat 
geheel en al aan die wil van God en die liefde vir die medemens oorgegee is. Liefde is die 
enigste bodem waarin die geloof sy wortels kan slaan en floreer. 

God let daarop of liefde sy arms uitstrek tot die slegtes en onwaardiges sowel as tot 
Homself. In daardie liefde wat wel nie 'n liefde is wat die volmaaktheid bereik het nie, maar 
die liefde met 'n vaste doel voor oë en 'n opregte gehoorsaamheid, kan in geloof alleen die 
seën verkry. 

Dit is hy wat homself oopstel vir God se liefde om in hom te woon, en wat in die alledaagse 
lewe die liefde van God beoefen, wat die vrymoedigheid het om te glo in die liefde wat elke 
gebed van hom verhoor. Dit is die Lam wat in die middel van die troon staan, die lydende en 
verdraagsame liefde, wat groot krag by God in die gebed het. Wie barmhartigheid bewys sal 
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barmhartigheid ontvang, en die sagmoediges sal die aarde beërwe. 
 

HERE, LEER ONS BID 
 

Dierbare Vader! U is Liefde en alleen hy wat in die liefde bly, bly in U en het gemeenskap 
met U. Die geseënde Seun het my vandag weer geleer hoe waar dit is van my gemeenskap 
met U in die gebed. O my God! Laat U liefde, deur U Heilige Gees in my gestort, in my 'n 
fontein van liefde vir almal rondom my wees, en dat daar uit 'n lewe van liefde die krag van 
die gelowige gebed mag voortspruit. 

 O my Vader! Gee dat deur die Heilige Gees, dit my ondervinding mag wees dat 'n lewe van 
liefde aan almal om my heen die poort is wat toegang verleen tot 'n lewe in die liefde van 
my God, en gee dat ek veral in die vreugde waarmee ek dag vir dag vergewe wie my ookal 
mag benadeel, die bewys sal vind dat U vergifnis vir my krag en lewe is. 

Here Jesus! My hemelse Leermeester! Leer U vir my om te vergewe en lief te hê. Laat die 
krag van U bloed die vergewing van my sondes so 'n werklikheid vir my maak, dat vergifnis, 
soos U dit aan my bewys het, en deur my aan andere, die vreugde van die hemel self vir my 
sal wees. Toon my wat in my omgang met my medemens my gemeenskap met U mag 
hinder, sodat my alledaagse lewe in my eie huis en in die samelewing, die skool mag wees 
waarin ek vertroue en sterkte vir die gelowige gebed sal opdoen. Amen. 
 


