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Les 15 
“As twee saamstem" 

of, 
DIE KRAG VAN GEMEENSKAPLIKE GEBED 

 
“Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag 
vra, dit sal hulle ten deel val van My Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in 
My Naam vergader, daar is Ek in hul midde " - Matthéüs 18:19, 20. 
 
Een van die eerste lesse van die Here in Sy skool van gebed was om nie deur die mense 
gesien te word nie. Gaan in jou binnekamer en verkeer alleen met God. Nadat Hy ons geleer 
het dat die betekenis van gebed persoonlike aanraking met God is, kom Hy met 'n tweede 
les: ons het nie net behoefte aan die verborge eensame gebed nie, maar ook aan die 
openbare gemeenskaplike gebed. Daar is 'n besondere belofte verbonde aan die 
gemeenskaplike gebed van twee of drie persone wat saamstem oor 'n saak. Net soos 'n 
boom se wortels verborge is in die grond en sy stam het wat in die sonskyn sy groeikrag 
soek, so het gebed vir sy volle ontwikkeling ook behoefte aan beide die verborge 
binnekamer waar die siel vir God alleen ontmoet, en die openbare gemeenskaplike saambid 
met diegene wat in die Naam van Jesus hul gemeenskaplike grond vir gebed vind. 

Dit is baie duidelik waarom dit so moet wees. Die band wat 'n mens met jou medemens 
verbind is nie minder werklik en intiem as die wat hom met God verbind nie; Hy is een met 
hulle. Genade vernuwe nie slegs ons verhouding tot God nie, maar ook tot die medemens. 
Ons leer nie net om te kan sê  “My Vader" nie, maar ”Onse Vader." Niks sou meer 
onnatuurlik wees as dat die kinders van 'n huisgesin hul vader altyd afsonderlik sal ontmoet 
nie, en nooit saam uitdrukking sal gee aan hul begeertes en hul liefde nie. Gelowiges is nie 
net lede van een familie nie, maar selfs van een liggaam. Net soos elke lid van die ander 
afhanklik is, en die volle werking van die gees wat in die liggaam woon afhanklik is van die 
vereniging en samewerking van almal, so kan ook gelowiges nie God se volle seën, wat Hy 
deur Sy Gees wil gee, ondervind tensy hulle dit gesamentik soek en ontvang nie. Dit is deur 
die vereniging en gemeenskap van gelowiges dat die Gees Sy volle krag kan openbaar. Dit 
was tot die honderd-en-twintig wat eendragtig in een plek saam gebid het, dat die Gees van 
die verheerlikte Here gekom het. 

Die kenmerke van ware gemeenskaplike gebed word ons in hierdie woorde van onse Here 
gegee. Die eerste is dat daar ooreenstemming moet wees oor wat gevra word. Daar moet 
nie net die saamstem in die algemeen wees met wat 'n ander vra nie, daar moet 'n bepaalde 
saak van duidelike gemeenskaplike begeerte wees. Die ooreenstemming moet, soos alle 
gebed, in gees en waarheid wees. Uit so ‘n samestemming sal dit vir ons baie duidelik word 
wat ons presies vra, of ons vrymoediglik mag bid volgens die wil van God, en of ons gereed 
is om te glo dat ons ontvang wat ons vra. 
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Die tweede kenmerk is die saamkom in die Naam van Jesus. Later sal ons meer leer omtrent 
die behoefte aan en krag van die Naam van Jesus in die gebed; hier leer die Here vir ons dat 
die Naam die verenigingspunt moet wees waarom gelowiges vergader, die band wat hulle 
een maak, net soos 'n huis die plek is waar almal wat daarin woon saamkom en een is. “Die 
Naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut" (Spr. 
18:10). Daardie Naam is so 'n werklikheid vir die wat dit verstaan en glo, dat om in die Naam 
saam te kom vir hulle dieselfde is as om vir Jesus self teenwoordig te hê. Die liefde en 
eenheid van Sy dissipels het vir Jesus wonderlike aantrekkingskrag.  “Waar twee of drie in 
My Naam ver gader, daar is Ek in hul midde." Dit is die lewende teenwoordigheid van Jesus 
in die gemeenskap van Sy biddende dissipels, wat krag aan die gemeenskaplike gebed gee. 

Die derde kenmerk is die sekere verhoring van die gebed: “Dit sal hulle ten deel val van My 
Vader." 'n Biduur met die doel om die godsdienstige gemeenskap op te bou, of om mekaar 
op te bou, mag sy nut hê, maar dit was nie die Saligmaker se doel daarmee nie. Hy het dit 
bedoel as 'n middel om bepaalde verhoring van gebed te verkry. 

'n Biduur wat nie aanspraak kan maak op gebedsverhoring nie, moet 'n onding wees. As 
enigeen van ons duidelike begeertes het, maar waarvoor ons te swak voel om die nodige 
geloof te beoefen, dan moet ons sterkte soek deur die hulp van andere. As ons in geloof en 
liefde en in die Gees saamstaan, dan word die krag van die Naam en die teenwoordigheid 
van Jesus meer sigbaar en die antwoord is baie sekerder. Die kenmerk dat daar ware 
verenigde gebed plaasgevind het, is die vrug, die verhoring, die ontvang van die saak 
waaroor ons saamstem: ”Ek sê vir julle, dit sal hulle ten deel val van My Vader wat in die 
hemele is." 

Hoe onuitspreeklik is die voorreg, en kan die krag van die gemeenskaplike gebed nie wees 
nie! As die gelowige man en vrou weet dat hulle in die Naam van Jesus saamgevoeg is om Sy 
teenwoordigheid en krag in die gemeenskaplike gebed te ondervind (1 Petrus); as vriende 
maar weet watter groot hulp hulle vir mekaar kan wees as twee of drie van hulle saambid; 
as in elke biduur die saamkom in die Naam van Jesus, die geloof in Sy teenwoordigheid, en 
die verwagting van 'n antwoord, op die voorgrond gestel word; as in elke gemeente die 
gemeenskaplike gebed beskou word as een van die vernaamste doeleindes waarom hulle 
aan mekaar verbind is as die hoogste beoefening van hul krag as gemeente; as in die 
algemene Kerk die koms van die Koninkryk, die koms van die Koning self, eerste in die 
kragtige uitstorting van Sy Heilige Gees, dan in Sy eie heerlike Persoon - as die dinge almal 
waarlik 'n saak van volhardende en verenigde gebed tot God sou wees: O, wie sal die 
seëninge kan bereken wat deur en tot diegene sal kom wat  saamstem om hierdie belofte 
van God op die proef te stel! 

Ons sien baie duidelik hoedat die geloof in die krag van die gemeenskaplike gebed by die 
apostel Paulus 'n werklikheid was. Hy skryf aan die Romeine (15:30):  “Ek vermaan julle, 
broeders, by onse Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die 
gebede te stry vir my by God." Hy verwag as antwoord hierop dat hy van sy vyande verlos 
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mag word en dat hy in sy werk voorspoedig mag wees. Aan die Korinthiērs skryf hy (2 Kor. 
1:10, 11):  “God sal ons nog verlos, onderwyl julle ook saamwerk vir ons deur die gebed." Hul 
gebede moes 'n ware aandeel in sy verlossing hê. Vir die Efesiërs skrywe hy: “Terwyl julle 
met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met 
alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word 
as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie 
bekend te maak" (6: 18, 19). Hy maak die krag en sukses van sy werk van hul gebede 
afhanklik. By die Filippense (1:19), verwag hy dat sy beproewinge tot sy verlossing en tot 
voordeel van die evangelie sal strek: “Want ek weet dat dit deur julle gebed en die 
ondersteuning van die Gees van Jesus Christus my tot verlossing sal strek." 

Vir die Kolossense voeg hy by die vermaning dat hulle in die gebed moet: “En bid 
tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open”. (4:3). Aan die 
Thessalonisense rig hy die woorde: “Verder, broeders, bid vir ons dat die woord van die Here 
sy snelle loop mag hê en verheerlik word net soos by julle; en dat ons verlos mag word van 
die verkeerde en slegte mense" (2 Thess. 3:1, 2). Oral blyk dit dat Paulus homself as 'n lid van 
'n liggaam beskou het, van wie se gemeenskap en samewerking hy afhanklik was, en dat hy 
op die gebede van hierdie gemeentes gereken het om vir hom te verkry wat miskien anders 
nie gegee sou word nie. Die gebede van die gemeentes was vir hom net so 'n werklike faktor 
in die werk van die Koninkryk as die krag van God. 

Watter krag sou daar van 'n gemeente uitgaan wat sigself oorgegee het om dag en nag in 
die gebed te volhard vir die koms van Sy Koninkryk, vir die krag van God oor Sy diensknegte 
en Sy Woord, en vir die verheerliking van God deur die redding van siele! Meeste 
gemeentes en kerke dink dat hul lede saamgevoeg is slegs vir die doel om vir mekaar te sorg 
en op te bou. Hulle weet nie dat God die wêreld deur die gebede van Sy gelowiges regeer 
nie; dat gebed die krag is waardeur Satan oorwin word nie; dat deur die gebed die Kerk op 
aarde die kragte van die hemelse wêreld tot sy beskikking het nie. Hulle dink nie daaraan 
dat Jesus, deur Sy belofte, elke byeenkoms in Sy Naam gewy het om te dien as 'n poort van 
die hemel, waar Sy teenwoordigheid besef moet word en Sy krag ondervind moet word 
deurdat die Vader hul begeertes vervul. 

Ons kan God nooit genoeg dank vir die geseënde week van gebed waarmee gemeentes elke 
jaar begin nie. Dit is van onuitspreeklike waarde as 'n bewys van ons eenheid en ons geloof 
in die krag van gemeenskaplike gebed, as "’n oefenskool" om ons harte te verruim om die 
behoeftes van die Kerk in die algemeen in ons op te neem, en as 'n hulp tot verenigde 
volhardende gebed. Dit was egter veral tot baie groot seën as 'n aansporing vir klein 
groepies om hulle volhardend in die gebed te verenig. Die seën sal nog groter word namate 
God se kinders besef wat dit beteken as almal soos een in die Naam van Jesus saamkom, om 
Hom in hul midde as 'n liggaam te hê, waar almal deur die Heilige Gees verenig is, en as 
hulle met vrymoedigheid die belofte aanvaar dat dit hulle te beurt sal val van die Vader dit 
wat hulle saamstem om te vra. 
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HERE, LEER ONS BID 
 

Dierbare Here! U wat in U hoëpriesterlike gebed so ernstig gebid het vir die eenheid van U 
kinders, leer ons hoe U ons uitnooi en aanspoor tot hierdie eenheid deur die kosbare 
belofte wat U in verband met die gemeenskaplike gebed gegee het. Wanneer ons een in 
liefde en begeerte is, dan is dit dat ons geloof aanspraak kan maak op U teenwoordigheid en 
op die Vader se verhoring. 

O, Vader, ons bid vir U kerk, en vir elke kleiner groepie wat saamkom, dat hulle een mag 
wees. Ons smeek U, neem elke selfsug en eiebelang weg, alle engheid in ons harte 
hartigheid en vervreemding waardeur die eenheid verhinder kan word. Werp uit alle 
wêreldsgesindheid en vleeslike gesindheid waardeur U belofte al sy krag verloor. O laat die 
gedagte aan U teenwoordigheid en die guns van die Vader ons nader en nader na mekaar 
trek. 

En gee veral, dierbare Here, dat U gemeente mag glo dat dit deur die krag van die verenigde 
gebed is dat hul in die hemel kan bind en ontbind; dat Satan uitgewerp kan word; dat siele 
gered kan word; dat berge versit kan word; en dat die koms van die Koninkryk verhaas kan 
word. En gee, O Here, dat in die kring waar ek saambid, die gebed van die gemeente waarlik 
die krag mag wees waardeur U Naam en Woord verheerlik word. Amen. 

 


