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LES 18 
“Wie se beeld is dit?" 

of, 
GEBED IN HARMONIE MET DIE BESTEMMING VAN DIE MENS 

 
 
“En Hy sê vir hulle: Wie se beeld en opskrif is dit?" - Matthéüs 22:20. 
“En God het gesê: Laat Ons mense maak na Ons beeld, na Ons gelykenis... " - Genesis 1:26. 

“Wie se beeld is dit?" Dit was deur hierdie vraag dat die Here Jesus die monde van sy vyande 
gesnoer het, toe hulle gedink het om Hom te vang, en dat Hy die vraag oor die plig met betrekking 
tot die tempel belasting afgehandel het. Die vraag en die beginsel waaroor dit gaan, is van 
universele toepassing en nêrens meer as in die geval van die mens nie. Die beeld wat die mens dra, 
bepaal sy bestemming. Omdat hy die beeld van God dra, behoort hy aan God en was hy geskape 
om God te aanbid. Gebed maak deel uit van die mens se gelykenis aan die beeld van God; gebed is 
die aardse beeld en gelykenis van die diepe verborgenheid van die gemeenskap van liefde waarin 
die heerlikheid van die Drie-enige bestaan. 

Hoe meer ons nadink oor die betekenis van gebed en sy krag by God, hoe meer voel ons gedring 
om te vra wie en wat die mens is dat daar so 'n belangrike plek aan hom gegee is in die raad van 
God. Deur die sonde is die mens so ontaard dat ons, uit hoe hy nou is, geen denkbeeld kan vorm 
van wat hy bedoel was om te wees nie. Ons moet teruggaan na God se eie openbaring aangaande 
die skepping van die mens om uit te vind wat die doel van God met hom was, en hoe die mens 
toegerus was om daardie doel te verwesenlik. 

Die bestemming van die mens vind ons duidelik in die woorde van God by Sy skepping. God se doel 
was dat die mens die aarde sou vul, dit sou onderwerp en daaroor heers. Al drie uitdrukkings hier 
wys ons daarop dat die mens bestem was om as God se verteenwoordiger oor die aarde 
heerskappy te voer. As onderkoning sou hy hier die plaasvervanger van God wees; self aan God 
onderdanig, sou hy in die naam van God alles in onderdanigheid hou. Dit was God se wil dat alles 
wat op aarde gedoen moes word deur die mens sou gedoen word: die geskiedenis van die wêreld 
sou geheel en al in sy hande wees. 

Die plek wat hy sou inneem sou in ooreenstemming wees met so 'n bestemming soos hierbo 
genoem. Wanneer 'n aardse vors 'n onderkoning na en van sy verafgeleë geweste stuur, dan word 
dit verstaan dat hy die vors met raad oor die beleid wat gevolg moet word, sal bedien en dat 
volgens sy advies gehandel sal word; en dat hy ook die vryheid sal hê om die nodige troepe en 
ander middele te eis wat hy nodig mag hê om uitvoering te kan gee aan die beleid, en om die eer 
van die ryk te kan handhaaf. As sy beleid nie goedgekeur word nie, word hy teruggeroep om plek te 
maak vir iemand wat die sy begeertes beter verstaan. Solank as wat hy die vertroue van sy vors 
geniet, word aan sy raad uitvoering gegee.  

As verteenwoordiger van God was die mens bestem om te regeer, en dat alles in ooreenstemming 
met sy wil en regering gedoen sou word. Op sy advies en versoek sou die hemel sy seën aan die 
aarde gegee het. Sy gebed was bedoel om die wonderlike, hoewel eenvoudige en natuurlikste, 
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kanaal te wees waardeur die Koning in die hemel en sy getroue dienskneg, die mens, as heerser oor 
hierdie wêreld, se gemeenskap met mekaar gehandhaaf sou word. God het die bestemming van die 
wêreld oorgegee aan die krag van die begeertes, die wil en die gebed van die mens. 

Deur die sonde het daar 'n verskriklike verandering ingetree. Die val van die mens het die hele 
skepping onder sy val gebring. Die verlossing was die begin van 'n heerlike herstel. Sodra God in 
Abraham vir Homself 'n volk begin afsonder het waaruit konings, ja die Groot Koning, te voorskyn 
sou kom, om deur hulle die aarde te regeer en te seën, laat Hy sien watter krag gebed het om die 
lotgevalle van diegene wat met Hom in aanraking gekom het te bestuur. Ons sien in Abraham 
hoedat gebed nie slegs, of selfs hoofsaaklik, die middel is om seēn vir onsself te verkry nie, maar om 
sy koninklike mag te laat geld oor die lotgevalle van die mensdom, en om invloed uit te oefen op 
die wil van God. Nêrens vind ons dat Abraham vir homself gebid het nie. Sy gebed vir Sodom en Lot, 
vir Abimeleg, vir Ismael, toon vir ons watter mag die mens, wat die vriend van God is, het om die 
verloop van die geskiedenis te beïnvloed. 

Van die begin af was die mens hiervoor bestem. Die Skrif deel ons dit nie net mee nie, maar leer 
ons ook hoe dit was dat God so 'n grootse roeping aan die mens kon toevertrou. Dit was omdat Hy 
hom na Sy eie beeld en gelykenis geskape het. Die uiterlike heerskappy is nie aan hom opgedra 
sonder die innerlike geskiktheid nie. Dat hy God se beeld gedra het deur die heerskappy wat hy oor 
alles gevoer het, moet teruggelei word tot die inwendige gelykenis in sy wese. Daar was 'n innerlike 
ooreenkoms en gelykenis tussen God en die mens, 'n aanvanklike goddelikheid, waardeur die mens 
werklik geskik gemaak was om die middelaar tussen God en Sy skepping te wees, want hy was 
profeet, priester, koning, om God se wil te verklaar, om die aarde se behoeftes voor te dra, en om 
God se volheid te ontvang en uit te deel. 

Omdat hy God se beeld gedra het, kon hy God se heerskappy op hom neem. Hy was waarlik so na 
die beeld van God geskape, kon God se wil so verstaan, en aan sy planne uitvoering gee, dat God 
hom met die wonderlike voorreg kon vertrou om te vra en te verkry wat die wêreld nodig gehad 
het. En hoewel die sonde God se planne vir 'n tyd lank verydel het, bly gebed nog presies dieselfde 
wat dit sou gewees het as die mens nooit geval het nie: die bewys van sy gelykenis aan die beeld 
van God, die middel waardeur hy met die Onsienlike God gemeenskap beoefen, die mag wat aan 
hom toevertrou word om met sy hand uitvoering te gee aan dit wat die lotgevalle van die heelal 
beheer. Die ware gebed is nie net die geroep van hom wat smeek om genade nie; maar dit is die 
mees verhewe beoefening van die menslike wil wat weet dat hy van goddelike oorsprong is, 
geskape vir, en in staat gestel, om in koninklike vryheid die uitvoerder van die Ewige God se 
raadsbesluite te wees. 

Wat die sonde vernietig het, is deur die genade herstel. Wat die eerste Adam verloor het, het die 
tweede herwin. In Christus kry die mens sy oorspronklike posisie terug, en beërf die Kerk wat in 
Christus bly, die belofte: “Vra net wat jy wil hê, en dit sal vir jou gegee word." So 'n belofte het in 
die eerste plek geensins betrekking op die genade en seen waaraan ons self behoefte het nie. Dit 
het op ons roeping as vrugdraende lote van die Hemelse Wynstok betrekking wat, soos Hy, enkel en 
alleen leef en werk om die Vader te verheerlik. 



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

 

Dit is vir hulle wat in Hom bly, wat hulself versaak het om in Hom te bly met Sy lewe van 
gehoorsaamheid en selfopoffering, wat hul lewe verloor en dit in Hom weer gevind het, wat nou 
geheel en al oorgegee is aan die belange van die Vader en Sy Koninkryk. Dit is hulle wat begryp 
hoedat hulle deur hul herskepping teruggebring is tot hul oorspronklike bestemming, en hoedat 
God se beeld en gelykenis, en daarmee ook die mag om heerskappy te voer, daardeur herstel is. 

Hulle het waarlik mag, elkeen in sy eie kring, om die magte van die hemel te verkry en op aarde uit 
te deel. Met heilige vrymoedigheid maak hulle aan God bekend wat hulle wil hê: hulle leef voor die 
aangesig van God as priesters, en as konings kan hulle oor die magte van die koninkryk beskik (Sien 
Aantekening). Hulle durf die belofte van die Vader toe-eien: “Vra net wat julle wil hê, en dit sal vir 
julle gegee word." 

Gelowige volk van God! U roeping is hoër en heerliker as wat u weet. Deur u wil God die wêreld 
regeer; op u gebede weerhou Hy van of gee Hy aan die wêreld die seëninge van die hemel. Deur 
middel van Sy uitverkorenes, wat nie net tevrede is om self gered te word nie, maar wat hul self 
geheel en al oorgee sodat deur hulle, net soos deur die Seun, die Vader Sy hele heerlike 
raadsbesluit mag uitvoer; en deur hierdie uitverkorenes wat dag en nag tot Hom roep wil God toon 
hoe wonderlik en heerlik die oorspronklike bestemming van die mens was. 

As beelddraer van God op aarde was die aarde in der waarheid aan hom oorgegee. Toe hy geval 
het, het alles met hom geval: die hele skepping sug en verkeer tesame in barensnood. Met sy 
verlossing is 'n begin gemaak met die herstel van die oorspronklike bestemming. Dit is inderdaad 
die wil van God dat die uitvoering van Sy raad op aarde en die koms van Sy Koninkryk sou afhang 
van die deel van Sy volk wat in Christus bly en hul posisie in Hom as hul Hoof, die groot 
Priesterkoning, wil inneem, en wat die vrymoedigheid sal hê om in hul gebede te vra wat hulle 
verlang dat God vir hulle moet doen. As beelddraer en verteenwoordiger van God op aarde, is die 
geredde persoon geroepe om die geskiedenis van die wêreld deur sy gebede te bepaal. Die mens 
was geskape, en is nou weer gered, om te bid en deur sy gebed heerskappy te hê. 

HERE, LEER ONS BID 

O Here! Wat is die mens dat U aan Hom sou dink? En die mensekind, dat U hom sou besoek? Want 
U het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, en hom met heerlikheid en eer gekroon. U het 
aan hom heerskappy oor die werk van U hande gegee. U het alle dinge aan sy voete onderwerp. O 
Here onse Here, hoe heerlik is U Naam op die hele aarde! 

Here God! Hoe diep het die sonde ons nie laat sink nie! En hoe vreeslik het dit ons hart nie 
besoedel, sodat ons nie ons goddelike bestemming, om u diensknegte en verteenwoordigers te 
wees, besef nie. Helaas! Dat selfs U volk, wanneer hul oë geopen is, so min bereid is om hul roeping 
te aanvaar en soek om krag by God te hê, sodat hulle ook by die mense krag kan hê om hulle te 
seën. 

Here Jesus! Dit is in U dat die Vader die mens weer met heerlikheid en eer gekroon het, en die weg 
vir ons geopen het om te wees wat Hy begeer dat ons moet wees. O Here, wees U volk genadig en 
besoek U erfdeel! Werk kragtig in U Kerk, en leer U gelowige dissipels om uit te stap as koninklike 
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priesters, en in die krag van gebed, waaraan U sulke wonderlike beloftes toegesê het, U koninkryk 
te dien, oor die nasies heerskappy te voer, en die Naam van God oor die hele aarde te verheerlik. 
Amen. 

AANTEKENING 

God soek na priesters onder die mensekinders. 'n Menslike priesterskap maak een van die 
onontbeerlike dele van sy ewige plan uit. Om Sy skepping deur middel van die mens te regeer is 
volgens Sy plan; en om die aanbidding van die skepping uit te voer is ook 'n deel van Sy plan. 

Priesterskap is die skakel tussen hemel en aarde, die kanaal waardeur die sondaar met God 
gemeenskap beoefen. So 'n priesterskap, in soverre dit sy versoening betref, is in die hand van die 
Seun van God alleen; in sover as wat dit die middel van kommunikasie tussen Skepper en skepsel is, 
is dit ook in die hande van die verloste mens - van die Kerk van God. 

God soek na konings. Nie uit die geledere van die engele nie. Hy soek Sy heersers van die heelal uit 
die gelédere van die gevalle mensdom. Menslike arms moet die septer swaai, en menslike hoofde 
moet die kroon dra." - The Rent Veil: Dr. H. Bonar. 

 


