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LES 17 
“Ek het geweet dat U my altyd verhoor" 

of, 
DIE GEBED GEGROND IN D1E WESE VAN GOD 

 
“Vader, Ek dank U dat U My verhoor het; en Ek het geweet dat U My altyd verhoor... " - Johannes 
11:41, 42. 
“U is My Seun, vandag het Ek self U gegenereer. Eis van My, en Ek wil nasies gee as u erfdeel, en 
die eindes van die aarde as u besitting" - Psalm 2:7, 8. 
 
In die Nuwe Testament word ‘n onderskeid gemaak tussen geloof en kennis. “Aan die een word 
deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde 
Gees; aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees" (1 Kor. 12:8, 9). 'n Kind of 'n eenvoudige 
Christen mag baie geloof en min kennis hê. Kinderlike eenvoud aanvaar die waarheid sonder enige 
moeite, en sit homself dikwels nie baie uit om vir homself of vir andere 'n rede te gee vir sy geloof 
nie: vir hom is dit genoeg om te weet: God het gesê. 

Dis egter die wil van God dat ons Hom sal liefhê en dien, nie net met my hele hart nie, maar ook 
met my hele verstand: dat ons sal toeneem in die kennis aangaande die goddelike wysheid en die 
skoonheid van Sy weë, woorde en werke. Alleen langs hierdie weg sal dit vir die gelowige moontlik 
wees om die heerlikheid van God in al Sy volheid te benader en te aanbid; en alleen langs hierdie 
weg is dit vir ons hart moontlik om die skatte van wysheid en kennis wat daar in die verlossing 
opgesluit lê te begryp, en dat ons uit die diepste van ons wese kan uitroep: ”O diepte van die 
rykdom en wysheid en kennis van God" (Rom. 11:33). 

Hierdie waarheid het sy volle toepassing in ons gebedslewe. Terwyl gebed en geloof so eenvoudig 
is dat die pasgebore bekeerling met krag kan bid, vind die ware Christelike wetenskap sommige 
van sy diepsinnigste vraagstukke in die leer omtrent gebed. In hoeverre is die krag van die gebed 
'n werklikheid? Indien so, hoe kan God dan aan die gebed so 'n magtige krag verleen? Hoe kan die 
werking van die gebed in ooreenstemming gebring word met die wil en raadsbesluit van God? Hoe 
kan die soewereiniteit van God en ons wil, die vryheid van God en ons vryheid, met mekaar 
versoen word? Hierdie en dergelike vrae is geskikte onderwerpe vir die Christen om oor na te dink 
en ondersoek in te stel. Hoe ernstiger en eerbiediger ons sulke verborgenhede benader, des te 
meer sal ons in lof en aanbidding neersink voor Hom wat deur gebed aan die mens soveel krag 
gegee het. 

Een van die geheime moeilikhede met betrekking tot die gebed word ontleen aan die 
volmaaktheid van God, ten opsigte van Sy onafhanklikheid teenoor alles wat buitekant Homself 
staan. Hierdie gedagte word nie gesê nie maar dit verhinder tog dikwels ware gebed. Is Hy nie die 
Oneindige Wese wat aan niemand anders iets verskuldig is as aan Homself alleen nie, wat Homself 
bepaal, en Wie se wyse en heilige wil alles bepaal het wat moes wees? Hoe kan die gebed enige 
invloed op Hom hê, of hoe kan Hy beweeg word deur die gebed om te doen wat anders nie sou 
gedoen word nie? Is die belofte van gebedsverhoring dan nie net toegewing aan ons swakheid 
nie? Is dit wat van die krag van die gebed gesê word - die gebed wat groot krag het - iets meer as 
'n aanpassing by ons manier van denke, omdat die Godheid nooit vir Sy doen en late afhanklik kan 



Met Christus in die skool van gebed, deur Andrew Murray.   Gefasiliteer deur Jerigo Mure Int. Netwerk. 
 

 

wees van enige handeling van buite nie? En is die seën van die gebed nie slegs die invloed wat dit 
op onsself uitoefen nie? 

As ons 'n antwoord op sulke vrae soek, dan vind ons die sleutel in die wese van God self, in die 
verborgenheid van die Heilige Drie-eenheid. As God net maar een Persoon was wat in Homself 
opgesluit was, kon daar geen sprake gewees het dat ons Hom sou kon benader of beïnvloed nie. 
Maar in God is daar drie Persone. In God het ons Vader en Seun, wat hul lewende band van 
eenheid en gemeenskap deur die Heilige Gees het. Toe die ewige Liefde die Seun gegenereer het, 
en die Vader die Seun, as die Tweede Persoon, 'n plek naas Hom gegee het as Sy Gelyke en Sy 
Raadgewer, is daar ’n weg geopen vir gebed en kon sy invloed reik tot die diepste dieptes van die 
lewe van die Godheid self. Net soos op die aarde, so ook is in die hemel die hele verhouding 
tussen Vader en Seun een van gee en neem. As die neem dan net so vrywillig en selfbepalend 
moet wees as die gee, dan moet daarvan die Seun se kant ook sprake wees van vra en ontvang. 

In die heilige gemeenskap van die Goddelike Persone, was hierdie vra van die Seun een van die 
groot werksaamhede van die Driemaal Geseënde Lewe van God. Daarom vind ons in Psalm 2:7, 8 
hierdie woorde:  “Vandag het Ek self U gegenereer. Eis van My en Ek wil U gee." Die Vader het aan 
die Seun die reg en die krag gegee om op Hom te kon werk. Die vra van die Seun was nie maar 'n 
skadubeeld of vertoning nie, maar een van daardie lewensbewegings waar die liefde van die Vader 
en die Seun mekaar ontmoet en aangevul het. 

Die Vader het dit so bepaal dat Hy in Sy raadsbesluite nie alleen sou wees nie. Daar was 'n Seun 
van Wie se vra en ontvang die vervulling sou afhang. Daar was dus in die wese van God self 'n vra 
waarvan die gebed op aarde 'n weerkaatsing en uitvloeisel sou wees. Jesus het, toe Hy die 
volgende gesê het, hierdie gedagte nie uitgesluit nie:  “Ek weet dat U My altyd verhoor." Net soos 
die Seunskap van Jesus op aarde nie geskei mag word van Sy Seunskap in die hemel nie, net so ook 
met Sy gebed op aarde; dit is die voortsetting en teenvoeter van Sy gebed in die hemel. Die gebed 
van die mens Christus Jesus is die skakel tussen die ewige gebed van die eniggebore Seun in die 
boesem van die Vader, en die gebed van die mens op aarde. 

Gebed vind sy oorsprong en diepste bron in die wese van God self. In die boesem van die Vader 
word niks sonder gebed gedoen nie – die gebed van die Seun en die verhoring van die Vader. 

Dit sal ons baie help om te verstaan hoedat die gebed van die mens, wat deur die Seun kom, op 
God indruk kan hê. Die besluite van God is nie beslissinge waartoe Hy gekom het sonder dat Hy die 
Seun in aanmerking geneem het, of aan Sy versoek, of die versoek wat opgestuur moet word deur 
middel van Hom, gedink het nie. Geensins. Die Here Jesus is die eersgeborene, die Hoof en 
Erfgenaam van alle dinge: alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape en alle dinge bestaan in 
Hom. In die raad van die Vader, het die Seun, as Verteenwoordiger van die ganse skepping, altyd 
'n sê gehad. In die verordeninge van die ewige bestemming was altyd vryheid gelaat vir die Seun 
as Middelaar en Voorbidder, en so ook vir die versoeke van almal wat tot die Vader in die Naam 
van die Seun kom. 

As die gedagte dan ontstaan dat hierdie vryheid en krag van die Seun om Hom by die Vader te laat 
geld in stryd is met die onveranderlikheid van die Goddelike verordeninge, laat ons nie vergeet nie 
dat by God nie 'n verlede is, soos by die mens, waardeur Hy onherroepelik verbind is nie. God leef 
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nie asof daar 'n verlede en 'n toekoms vir Hom bestaan nie; die verskille van tyd het geen 
betrekking op Hom wat die Ewigheid bewoon nie. En die Ewigheid is 'n ewig-teenwoordige Nou, 
waarin die verlede nooit verlede is nie, en die toekoms altyd die hede is. Om ons menslike 
swakhede tegemoet te kom, moet die Skrif spreek van verordeninge van die verlede en 'n 
komende toekoms. In werklikheid is die onveranderlikheid van God se raad nog altyd in volkome 
harmonie met Sy vryheid om te doen presies soos en wat Hy wil. Die gebede van die Seun en Sy 
volk was nie in die ewige verordeninge so opgeneem dat hulle indruk op God slegs 'n skynbare sou 
wees nie, maar so dat die Vaderhart oop en vry is om na elke gebed te luister wat opgestuur word 
in die Naam van die Seun, en dat God Hom werklik laat beïnvloed om 'n beslissing te doen wat Hy 
anders nie sou gedoen het nie. 

Die volkome harmonie en vereniging tussen die Soewereiniteit van God en die vryheid van die 
mens is vir ons 'n verborgenheid wat ons nie kan peil nie, omdat God as die Ewige al ons gedagtes 
ver te bowe gaan. Laat dit egter vir ons 'n troos en sterkte wees om die versekering te hê dat die 
krag van die gebed sy oorsprong en sekerheid het in die ewige gemeenskap tussen die Vader en 
die Seun, en dat ons gebed ontvang word en sy invloed op die innerlike lewe van die Geseënde 
Drie-eenheid kan hê, op grond van ons vereniging met die Seun. 

Die verordeninge van God is nie onbuigbaar, sodat die mens se vryheid tevergeefs daarteen moet 
stry nie. Nee, God Self is die Lewe en Liefde, wat deur Sy Seun as mens tot die intiemste 
verhouding aangegaan het met alles wat menslik is, en wat alles wat menslik is opneem in die 
goddelike lewe van liefde, deur die Heilige Gees, en wat Homself die vryheid behou om aan elke 
menslike gebed sy plek te gee in Sy bestier van die wêreld. 

Dit is by die aanbreek van die lig oor sulke gedagtes dat die leerstuk van die heerlike Drie-eenheid 
nie meer 'n abstrakte bespiegeling is nie, maar die lewende openbaring van die wyse waarop dit 
vir die mens moontlik is om te deel in die gemeenskap van God, en dat sy gebed 'n werklike faktor 
word in die heerskappy van God op aarde. 

En, as op 'n afstand, straal die lig vanuit die ewige wêreld ons effens teë op sulke woorde soos 
hierdie: “Deur Hom het ons deur een Gees toegang tot die Vader”. 
 

HERE, LEER ONS BID 

Ewige, Drie-enige en Driemaal Heilige God! Met diepe ootmoed aanbid ek, met onbedekte 
aangesig, voor die heilige verborgenheid van U Goddelike Wese. En as dit U mag behaag, O 
heerlike God, om iets van daardie verborgenheid aan my te openbaar, sal ek met vrees en bewing 
neerbuig, sodat ek nie teen U mag sondig wanneer ek U heerlikheid bepeins nie. 

Vader! Ek dank U dat U nie net as Vader van U kinders hier op aarde nie, maar van ewigheid die 
Naam gedra het as Vader van U Eniggebore Seun. Ek dank U dat U ons gebed as Vader kan hoor, 
omdat U van alle ewigheid dit so beskik het dat daar in U raad plek sou wees vir die gebede van U 
Seun. Ek dank U dat ons in Hom hier op aarde gesien het wat die geseënde gemeenskap was wat 
Hy met U in die hemel gehad het; en hoedat van alle ewigheid af daar plek vir Sy gebede en hul 
verhoring in al U raadsbesluite en verordeninge was. Bo alles dank ek U dat, op grond van Sy ware 
menslike natuur in die hemel, en op grond van Sy Heilige Gees in ons menslike natuur hier benede, 
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'n weg geopen is waarlangs elke noodroep van die mens kan opgaan tot en in aanraking kom met 
die Lewe en die Liefde van God, en alles verkry wat dit mag vra. 

Dierbare Here Jesus! deur Wie die weg van die gebed geopen is, en Wie ons die versekering gegee 
het dat ons verhoor word, ons smeek U, leer U kinders bid. Laat hierdie dag die teken vir ons 
Seunskap wees, dat, soos U, ons weet dat die Vader ons altyd verhoor. Amen. 

AANTEKENING 

“God verhoor gebed.' Hierdie eenvoudige beskouing omtrent gebed vind ons dwarsdeur die Skrif. 
Daar word nie klem gelê op die feit dat sy invloed weerspieël word op ons hart en lewe nie, 
hoewel dit oorvloediglik die verband aantoon tussen gebed as 'n handeling, en gebed as 'n 
toestand. Eerder stel dit met baie duidelikheid op die voorgrond as die mikpunt of ware 
doeleindes van gebed, die verkry van seën, gawes en verlossinge van God. "Bid en julle sal 
ontvang" sê Jesus.    

Hoe waar en hoe nuttig dit ook al mag wees om te weet dat in gebed weerspieël word dat God, 
wat alle dinge vooruit sien en vooruit beskik, ook vooruit gesien en vooruit beskik het dat ons 
gebede skakels in die ketting van gebeurtenisse, van oorsaak en gevolg, en 'n werklike krag, sou 
wees, tog voel ons daarvan oortuig dat dit nie lig is wat vrede aan die gemoed in verband met 
hierdie groot onderwerp sal gee nie, en ook dink ons nie dat hier genoeg aantrekkingskrag is om 
ons tot gebed te dring nie. Dit wil meer voorkom dat so 'n weerspieëling die aandag wegtrek van 
die Voorwerp waar die drang, lewe en sterkte van gebed vandaan kom. Die lewende God, as ons 
Tydgenoot en nie net as die Ewige nie, die lewende, genadige, Heilige God, wat Homself aan die 
siel openbaar, en wat sê: “Soek my aangesig”- dit is die magneet wat ons aantrek, dit alleen kan 
hart en mond open... 

Ons het die volle oplossing van die moeilike begrip in Jesus Christus, die Seun van God. Op aarde 
het Hy gebid nie net as mens nie, maar as die vleesgeworde Seun van God. Sy gebedslewe op 
aarde is slegs 'n openbaring van sy gebedslewe wat van alle ewigheid bestaan het, toe Hy in die 
raadsbesluit van God beskik was om die Christus te wees. Die Seun was beskik om die erfgenaam 
van alle dinge te wees. Van alle ewigheid af was die Seun van God die Weg en die Middelaar. Hy 
het, om dit in ons onvolmaakte taal uit te druk, van alle ewigheid af tot die Vader namens die 
wêreld gespreek." - Saphir, The Hidden Life, Hoofstuk VI.  

 

 

 

 

 


