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LES 16 
“hoewel lankmoedig" 

of, 
DIE KRAG VAN DIE VOLHARDENDE GEBED 

 
“En Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en 
nie moedeloos word nie.  Toe sê die Here: Hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg 
doen aan Sy uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle 
geval? Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen..."- Lukas 18:1-8. 

Die behoefte aan volharding in die gebed is een van die grootste geheime van die gebedslewe. Dit 
is vir ons nie maklik om te verstaan nie dat die Here, wat so liefdevol en verlangend is om te seën, 
soms keer op keer, jaar na jaar, gesmeek moet word voordat Hy ons gebed verhoor. Dit is ook een 
van die grootste praktiese moeilikhede in die beoefening van die gelowige gebed. Wanneer, nadat 
ons lank aangehou het, ons gebed onverhoor bly, is dit dikwels vir ons vlees die maklikste om met 
‘n skyn van vrome onderwerping te dink dat ons nou moet ophou bid, omdat God Sy verborge 
rede mag hê waarom Hy die antwoord op ons versoek weerhou. 

Hierdie moeilikheid kan alleen deur die geloof oorwin word. As geloof eers eenmaal sy ankers 
ingeslaan het in die Woord van God, en die Naam van Jesus, en homself oorgegee het aan die 
leiding van die Heilige Gees om die wil van God en Sy eer alleen te soek, dan hoef vertraging geen 
ontmoediging mee te bring nie. Dit weet ons op grond van God se Woord dat die krag van die 
gelowige gebed eenvoudig onweerstaanbaar is. Opregte geloof kan nooit teleurgestel word nie. 
Net soos water vergader en opgedam moet word totdat die stroom in onstuitbare krag kan afkom, 
so moet daar 'n ophoping van gebed wees totdat God sien dat die maat vol is, en die antwoord 
kom.  

Dit weet hoedat, net soos die landbouer sy tienduisend tree moet afloop, sy tienduisend 
saadkorrels moet saai, waarvan elkeen 'n deel uitmaak van die uiteindelike oes, so is daar soms die 
noodsaaklikheid vir dikwels herhaalde volhardende gebed, almal waarvan sy besondere seën 
meebring. Dit weet verseker dat geen enkele gelowige gebed sonder indruk opgestuur word na die 
hemel nie, en dat dit sy invloed het, en bewaar word om op die regte tyd 'n antwoord te verkry vir 
hom wat tot die einde toe volhard. Dit weet ook dat dit nie met die gedagtes en moeilikhede van 
mense nie, maar met die Woord van die lewende God te doen het. En so, net soos Abraham deur 
vele jare heen “teen hoop op hoop geglo het" en toe “deur geloof en lankmoedigheid die belofte 
beërwe het", beskou die geloof die geduld van die Here as redding, verwag en verhaas dit die 
koms van die Here om Sy beloftes te vervul. 

Om ons in staat te stel, wanneer ons gebede nie dadelik verhoor word nie, om met stille geduld en 
blymoedigheid te volhard in die gebed, moet ons veral probeer om die twee woorde te verstaan 
waarin die Here die karakter en gedrag, nie van die onregverdige regter nie, maar van onse God en 
Vader, uiteensit teenoor diegene wat Hy dag en nag tot Hom laat roep:  “Hy is lankmoedig oor 
hulle; Hy sal gou aan hulle reg doen." 

Hy sal gou aan hulle reg doen, sê die Meester. Die seën is reeds voorberei; en Hy is nie net gewillig 
nie maar begerig om aan hulle te gee wat hulle vra. Die ewige liefde brand van verlange om dit ten 
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volle aan Sy geliefdes te openbaar en hul behoeftes te bevredig. God sal nie een oomblik langer 
wag as wat absoluut noodsaaklik is nie. Hy sal alles in Sy vermoë doen om die antwoord te verhaas 
en te bespoed. Maar as dit waar is en Sy almag onbeperk is, waarom duur dit soms so lank voordat 
die antwoord kom? En waarom moet God se eie uitverkorenes so dikwels, te midde van lyding en 
stryd, dag en nag roep? 

“Hy is lankmoedig oor hulle." Kyk die landbouer wag op die kosbare vrug van die aarde en het 
geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. Die landbouer sien uit na sy oes, 
maar weet dat dit sy volle tyd van sonskyn en reën moet hê en het dus geduld. Dikwels wil 'n kind 
so graag die half-ryp vrugte pluk; maar die landbouer weet om tot die bestemde tyd te wag. Wat 
sy geestelike natuur betref, staan die mens ook onder die wet van stadige groei wat in die hele 
skeppingslewe heers. Dit is alleen langs die weg van ontwikkeling dat hy sy goddelike bestemming 
kan bereik. En dit is die Vader, in Wie se hande die tye en geleenthede is, wat alleen weet 
wanneer die oomblik daar is dat die siel of gemeente tot sy volle rypheid in geloof gekom het, 
wanneer dit waarlik die seën kan ontvang en behou. Soos ‘n vader wat verlang dat sy kind terug 
moet keer van skool en tog geduldig wag tot die tyd wat die kind se opleiding voltooi is, so is dit 
met God en Sy kinders gesteld. Hy is die een wat lankmoedig is en gou verhoor. 

Die insig in hierdie waarheid lei die gelowige bidder om die ooreenstemmende gesindhede; 
geduld en geloof, om te wag en te haas, aan te kweek en dit is die geheim waarom hy aanhou bid. 
Deur geloof in die belofte van God, weet ons dat ons die versoeke wat ons van Hom gevra het, 
besit. Geloof gryp die antwoord aan en hou dit vas as 'n onsienlike geestelike besitting, verbly 
homself daarin, en loof God daarvoor. Daar is egter 'n verskil tussen die geloof wat so aan die 
woord vasklem en weet dat dit die antwoord het, en die duideliker, voller en ryper geloof wat die 
belofte as 'n teenwoordige ondervinding verkry. 

Dit is deur die volhardende vertrouende en lofprysende, en nie deur ongelowige gebed nie, dat die 
siel groei tot daardie volle vereniging met sy Here, waarin hy die besitting van die seën in Hom kan 
deelagtig word. Daar mag dinge wees, in hulle om ons heen, in die groot stelsel waarvan ons deel 
uitmaak, in God se bestuur, wat deur ons gebede reggemaak moet word voordat die volle 
antwoord kan kom. Die geloof wat volgens die bevel geglo het dat hy sal ontvang, kan God toelaat 
om Sy tyd te gebruik, want dit weet dat dit krag gehad het en sal oorwin. Deur stille, 
aanhoudende, en gedetermineerde volharding hou dit met gebed en danksegging aan totdat die 
seën daar is. Ons sien dan hoedat wat met die eerste oogopslag so teenstrydig geblyk het, verenig 
word; die geloof wat homself verheug in die verhoring deur die onsienlike God as 'n teenwoordige 
besitting, met die geduld wat dag en nag roep totdat dit geopenbaar word. Die gou van God se 
lankmoedigheid word ontmoet met die oorwinnende maar geduldige geloof van Sy wagtende 
kind. 

Die groot gevaar in die uitgestelde gebedsverhoring, is die versoeking om te dink dat dit per slot 
van rekening nie God se wil mag wees om ons te gee wat ons vra nie. As ons gebed volgens God se 
Woord en onder die leiding van Sy Gees is, moet ons ons nie hierdeur laat afskrik nie. Laat ons leer 
om God tyd te gee. God het tyd nodig met ons. As ons Hom tyd wil gee, dit wil sê tyd in ons 
daaglikse gemeenskap met Homself, om Sy volle invloed oor ons te laat geld, en tyd wil gee dag na 
dag solank as ons moet wag vir die geloof om Sy opregtheid te bewys en ons hele wese te vul, dan 
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sal Hy self ons geloof in aanskouing verander, en ons sal die heerlikheid van God aanskou. Laat 
geen vertraging ons geloof skaad nie. Wat geloof betref, hou die waarheid ook goed: eers die 
blaar, dan die aar en dan die volle koring in die aar. 

Elke gelowige gebed bring vir ons 'n stappie nader aan die uiteindelike oorwinning. Elke gelowige 
gebed help om die vrug ryp te maak en bring dit nader in ons bereik; dit maak die maat van die 
gebed en geloof vol wat alleen aan God bekend is; dit oorwin die hindernisse in die onsigbare 
wêreld; dit verhaas die einde. Kind van God! Gee die Vader tyd. Hy is geduldig met jou. Hy wil hê 
dat die seën 'n ryke, volle en sekere sal wees; gee Hom tyd onderwyl jy dag en nag tot Hom roep. 
Onthou slegs wat Hy gesê het:  “Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen." 

Die seën wat met sulke volhardende gebed gepaard gaan, is onuitspreeklik. Daar is niks wat die 
hart so deursoek soos gelowige gebed nie. Dit leer ons om alles te ontdek, te bely en op te gee wat 
die koms van die seën mag verhinder; ja alles wat daar mag wees wat nie ooreenstem met die wil 
van die Vader nie. Dit lei ons tot 'n intiemer gemeenskap met Hom wat alleen vir ons kan leer bid, 
en tot 'n meer volkome oorgawe om nader te kom en onder geen ander bedekking te skuil as dié 
van die bloed en van die Gees nie. Dit roep ons tot 'n intiemer en eenvoudiger gemeenskap met 
Christus alleen. Christen! gee God tyd. Hy sal Sy werk in jou voltooi. “Geduldig - gou" is die 
wagwoord van God onderwyl u die poorte van die gebed binnetree. Mag dit ook u wagwoord 
wees! 

Laat dit so wees as jy vir jouself of vir andere bid. Alle arbeid, liggaamlik of verstandelik, vereis tyd 
en inspanning. Ons moet onsself daartoe oorgee. Die natuur ontvou sy geheime en gee sy skatte 
aan getroue en bedagsame arbeid. Hoe min ons dit ookal mag verstaan, tog is dit dieselfde met 
betrekking tot die geestelike arbeid. Die saad wat ons op hemelse bodem saai, die inspanning wat 
ons troos, en die invloed wat ons probeer uitoefen op die wêreld bo ons, vereis ons hele wese: ons 
moet onsself gee in die gebed. Laat ons egter vasklou aan die groot vertroue dat ons op die regte 
tyd sal oes as ons nie verslap nie. 

Laat ons die les ook leer waar ons vir die Kerk van Christus bid. Sy is inderdaad soos die arme 
weduwee in die afwesigheid van haar Here, skynbaar oorgegee aan die genade van haar 
teenstander, en hulpeloos om haar reg te verkry. Laat ons, wanneer ons vir Sy Kerk of vir 'n 
gedeelte daarvan bid, waar sy onder die mag van die wêreld staan, Hom vra om haar met die 
kragtige werkinge van Sy Gees te besoek en haar gereed te maak vir Sy koms, ja laat ons met 
beslistheid bid, want die gebed sal help; en as ons volhard en nie verslap nie, sal dit die antwoord 
verkry. Gee God net tyd; en volhard dag en nag in die gebed. 

Hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God dan nie reg doen aan Sy uitverkorenes wat dag en 
nag tot Hom roep nie, al is Hy ook lankmoedig in hulle geval? “Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle 
reg sal doen." 

HERE, LEER ONS BID 

O Here my God! Leer my vandag om U weë te ken en in geloof te vat wat U geliefde Seun geleer 
het: ”dat Hy gou aan hulle reg sal doen." Laat U tere liefde, en die behae wat U daarin skep om U 
kinders te hoor en te seën, my lei om U belofte onvoorwaardelik te aanvaar, dat ons ontvang wat 
ons glo, dat ons die bedes wat ons vra, het, dat die antwoord op die regte tyd gesien sal word. 
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Here! Ons verstaan die werkinge in die natuur en weet om geduldig vir die vrug waarna ons 
verlang te wag o vul ons met die versekering dat U nie een oomblik langer sal wag as wat nodig is 
nie, en dat geloof die antwoord sal verhaas. 

Geseënde Meester! U het gesê dat dit 'n kenmerk van God se uitverkorenes is dat hulle dag en nag 
tot U roep. O leer my om dit te verstaan. U weet hoe gou ons die knieë laat slap hang. Dit is asof U 
Goddelike Majesteit so ver buitekant die behoefte en bereik van aanhoudende gebed is, dat dit 
nie vir ons pas om onbeskaamd te wees nie. O Here! leer my tog hoe 'n werklikheid die 
gebedsarbeid is. Ek weet hoedat, nadat ek hier op aarde in 'n onderneming nie geslaag het nie, ek 
dikwels sukses kan behaal deur vernude en meer volhardende inspanning as ek daar meer tyd en 
gedagte aan gee. Toon my hoedat ek, deur myself meer volkome in gebed oor te gee en in gebed 
te lewe sal verkry wat ek vra.  

Bo alles, O geseënde Leermeester! Begin en Voleinder van die geloof, laat deur U genade my hele 
lewe 'n lewe van geloof in die Seun van God wees, wat my liefgehad en Homself vir my gegee het 
deur Wie my gebed welbehaaglik word, deur Wie ek die versekering van gebedsverhoring het, 
deur Wie die antwoord myne sal wees. Here Jesus! Met hierdie geloof sal ek altyd bid en nie 
verslap nie. Amen. 

AANTEKENING 

Die behoefte vir volhardende gebed skyn vir sommige in stryd te wees met die geloof, wat weet 
dat dit ontvang het wat dit vra (Markus 11:24). Een van die verborgenhede van die goddelike lewe 
is die harmonie wat daar bestaan tussen die langsame en die spoedige, onmiddellike volle besit en 
die trae onvolmaakte toe-eiening. So skyn die volhardende gebed die oefenskool te wees waarin 
die siel versterk word vir die vrymoedigheid van die geloof. So mag daar deur die verskeidenheid 
van die werkinge van die Heilige Gees, sommige wees waarin geloof meer die vorm van 
aanhoudende verwagting aanneem, terwyl vir andere die triomferende danksegging die enigste 
behoorlike uitdrukking van die versekering dat die gebed verhoor is, skyn te wees. 

Die behoefte aan volhardende gebed en die stadige klim opwaarts tot groter gemak in die verkry 
van die antwoord, word op 'n baie treffende wyse in die lewe van Blumhardt vir ons voorgehou. 
Klagtes is teen hom ingebring dat hy sy werk as dienaar van die evangelie verwaarloos het, 
deurdat hy hom meer gewy het aan die genesing van die krankes, en veral sy ongeoorloofde 
genesing van siekes wat tot ander gemeentes behoort het.  

In sy verdediging skryf hy: “Ek het eenvoudig gewaag om te doen wat iemand wat die belange van 
siele moet behartig, betaam om te doen, deur te bid volgens die bevel van die Here in Jakobus 1:6, 
7. In geen opsig het ek op my eie krag vertrou nie, of myself verbeel dat ek enige gawe besit het 
wat andere nie gehad het nie. Dit is egter waar, ek het myself die doel voor oë gestel om te arbei 
soos 'n dienaar van die evangelie, wat die reg het om te bid. Maar baie gou het ek ontdek dat die 
poorte van die hemel vir my nie geheel en al oop was nie. Dikwels was ek geneig om my in 
wanhoop terug te trek, maar die siekes wat nêrens hulp kon vind nie, het my nie met rus gelaat 
nie. Ek het aan 'n woord van die Here gedink: “Vra, en dit sal vir julle gegee word“ (Lukas 11:9, 10); 
en verder het ek gedink dat, as die Kerk en sy evangeliedienaars deur ongeloof, traagheid en 
ongehoorsaamheid verloor het wat nodig was om die Satan te oorwin, dit juis vir sulke tye van 
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maerte en hongersnood was dat die Here die gelykenis van die vriend te middernag met sy drie 
brode uitgespreek het. 

Ek het gevoel dat ek nie voor God, so te middernag as Sy vriend, kon verskyn en vir 'n lid van my 
gemeente kon vra wat hy nodig gehad het nie. En om hom nogtans onversorg te laat, kon ek ook 
nie, gevolglik het ek aangehou om te help, soos die gelykenis voorskrywe, of soos sommige gesê 
het, met groot voorbarigheid en God versoekende. Laat dit wees soos dit wil, ek kon my gas nie 
onvoorsien laat nie. In hierdie tyd het die gelykenis van die arme weduwee vir my baie dierbaar 
geword. Ek het gesien dat die Kerk die weduwee was, en ek was 'n dienaar van die Kerk. Ek het die 
reg gehad om haar mondstuk teen die teenstander te wees, maar vir 'n lang tyd wou die Here nie. 
Ek het niks meer as die drie brode gevra nie; dit wat ek vir my gas nodig gehad het. Eindelik het die 
Here na die onbeskaamde bedelaar geluister, en my gehelp. Was dit verkeerd van my om so te 
bid? Die twee gelykenisse moet tog êrens van toepassing wees, en waar was daar groter nood 
denkbaar? 

En wat was die vrug van my gebed? Die vriend wat eers onwillig was, het nie gesê: “Gaan nou, ek 
sal self aan jou vriend gee wat hy nodig het nie,”  maar het dit aan my as sy vriend gegee om aan 
my gas te gee. So het ek dan die drie brode gebruik en nog oor gehad. Die voorraad was egter 
klein en nuwe gaste het gekom, omdat hulle gesien het dat ek 'n hart gehad het om hulle te help, 
en dat ek die moeite sou doen om selfs middernag na my vriend te gaan. Toe ek ook vir hulle 
gevra het, het ek die nodige voorraad gekry, en daar was weer oor gewees. Hoe kon ek dit help 
dat die behoeftiges gedurig na my huis gekom het? Moes ek myself hard hou en sê: Waarom kom 
julle na my? Daar is groter en beter huise in die stad, gaan daarheen. Hul antwoord was, ‘liewe 
meneer, ons kan nie daarheen gaan nie. Ons was daar: hulle was baie jammer om ons so honger 
terug te stuur, maar hulle kon nie onderneem om na 'n vriend te gaan en vir dié te vra wat ons 
nodig gehad het nie. Gaan u asseblief en kry vir ons brood, want ons ly groot smarte.’ 

Wat kon ek doen? Hulle het die waarheid gepraat, en hul lyding het my hart geroer, en hoeveel 
arbeid dit ookal vir my beteken het, het ek elke maal weer gegaan, en die drie brode gekry. 
Dikwels het ek wat ek gevra het, baie gouer as in die begin gekry en ook in oorvloediger mate. 
Almal het egter nie vir die brood omgegee nie, en so het sommige my huis honger verlaat.” 

Gedurende Blumhardt eerste stryd met die bose geeste het dit hom agttien maande van veel 
gebed en arbeid gekos voordat hy die finale oorwinning behaal het. Later het hy so maklik toegang 
tot die troon gehad, en het hy in so 'n noue verbinding met die onşigbare wêreld verkeer, dat hy 
dikwels, wanneer briewe kom wat gebed vir siekes vra, net vir 'n enkele oomblik kon opkyk en die 
antwoord verkry of die persone genees sou word. – Uit Johann Christophe Blumhardt, Ein 
Lebensbild von F. Zündel. 


