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LES 19 
“Ek gaan na die Vader" 

of, 
KRAG OM TE BID EN TE WERK 

 
“Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy 
sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader gaan. En wat julle ook al in My Naam mag vra, 
dit sal Ek doen. . ." - Johannes 14:12, 13. 

Soos die Here Jesus Sy openbare bediening begin het met die uitspreek van die bergrede, so het Hy 
dit afgesluit met die afskeidsrede wat ons hier in Johannes se Evangelie vind. In albei redes praat Hy 
meer as een maal oor gebed, maar met 'n verskil. In die bergrede praat Hy met dissipels wat pas in 
sy skool gekom het, wat skaars weet dat God hul Vader is, en derhalwe fokus hul gebed hoofsaaklik 
op persoonlike behoeftes. In die afskeidsrede praat Hy met dissipels, wie se tyd van opleiding nou 
afgesluit word en wat nou gereed is om Sy plek en Sy werk in te neem as die draers van Sy 
boodskap. In die bergrede is Sy belangrikste les: wees kinderlik, bid gelowig en vertrou die Vader vir 
alle goeie gawes. Hier in Sy laaste rede wys Hy hulle na iets veel hoër: Hulle is nou Sy vriende aan 
wie Hy alles bekend gemaak het wat Hy van die Vader gehoor het; Sy gesante, wat Sy planne 
verstaan, en aan wie Hy nou die belange van Sy werk en Koninkryk op aarde toevertrou. Hulle moet 
nou uitgaan om Sy werke te doen, en in die krag van Sy naderende verhoging, selfs groter werke. 
Gebed moet nou die kanaal word waardeur hulle daardie krag vir hulle werk moes ontvang. Met Sy 
heengaan tot die Vader neem 'n nuwe tydperk vir hulle 'n aanvang wat betref beide hul werk en 
gebed. 

Let daarop hoe duidelik hierdie verband in ons teks uitkom. As Sy liggaam op aarde, as diegene wat 
een met Hom in die hemel is, moet hulle nou groter werke doen as wat Hy gedoen het. Hul 
suksesse en hul oorwinning moet syne oortref. Hy gee twee redes hiervoor: die een is omdat Hy na 
die Vader moet gaan om alle mag te ontvang; en die ander sodat hulle nou alles in Sy Naam mag 
vra en verwag. “Omdat Ek na my Vader gaan. En wat julle ook al mag vra, dit Sal Ek doen." Sy 
heengaan na die Vader sou dus 'n tweërlei seën as vrug hê: hulle sou alles in Sy Naam vra en 
ontvang, en as gevolg daarvan, sou hulle dan groter werke doen. Twee uiters belangrike lesse word 
ons dus in hierdie afskeidsrede van onse Here Jesus geleer. Hy wat die werke van die Here Jesus wil 
doen moet in Sy Naam bid, en hy wat in Sy Naam bid moet in Sy Naam werk. 

Hy wat wil werk moet bid, want dit is deur gebed dat die krag om te werk verkry word. Hy wat die 
werke wat Jesus gedoen het, in die geloof wil doen, moet in Sy Naam bid. Terwyl Jesus nog op 
aarde was, het Hy die grootste werke gedoen: duiwels wat deur die dissipels nie uitgewerp kon 
word nie, het op 'n woord van Hom gevlug. Toe Hy na die Vader gegaan het kon Hy nie meer in die 
liggaam op direkte wyse werk nie. Die dissipels was nou Sy liggaam en gevolglik moet en kon hulle 
alles doen wat Hy gedoen wou hê. 'n Mens sou gedink het dat die werke nou minder en swakker 
sou wees, nadat Hy die aardse toneel verlaat het, en die werk alleen deur middel van 
plaasvervangers kon doen. Hy verseker ons egter dat die teenoorgestelde die geval is: “Voorwaar, 
voorwaar Ek së vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter 
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werke doen as dit." Sy dood sou so 'n wesenlike verbreking van die mag van die sonde wees; met Sy 
opstanding sou die kragte van die Godheid so waaragtig in die menslike liggaam en in die mensheid 
die heerskappy aanvaar; by Sy hemelvaart sou Hy mag ontvang om die Heilige Gees so volkome aan 
Sy gelowiges te skenk; die vereniging, die eenheid tussen Homself op die troon en Sy gelowiges op 
aarde sou so diep en goddelik volmaak wees, dat wat Hy gesê het die letterlike waarheid behels 
het: “hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader gaan." Die uitslag het ook bewys hoe 
waar dit was. Terwyl Jesus gedurende Sy drie jaar van persoonlike arbeid, slegs ongeveer 
vyfhonderd dissipels gemaak het en die meeste van hulle nog so swak en ontrou dat hulle geen 
aanwins vir die saak was nie, het Hy vir manne soos Petrus en Paulus, en menigeen na hulle, mag 
gegee om groter dinge as dit te doen. Vanaf Sy troon kon Hy deur hulle verrig wat Hy self in Sy 
nederigheid nie kon doen nie. 

Daar is egter een voorwaarde: “Wie in My glo - sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader 
gaan. En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen." Sy heengaan na die Vader sou 
Hom die mag gee om die gebed in Sy Naam te verhoor. Om die “groter dinge" te doen was daar 
twee dinge nodig: Sy heengaan na die Vader om alle mag te ontvang, en ons gebed in Sy Naam om 
weer alle mag van Hom te ontvang. Soos Hy die Vader bid, ontvang en skenk Hy aan ons die krag 
van die nuwe bedeling vir die groter werke. Soos ons glo en in Sy Naam daarom bid, kom die mag 
en neem van ons besit om die groter werke te doen. 

Helaas! Hoe baie word vir God gewerk sonder dat daar die krag gesien word om selfs iets te doen 
wat aan Christus se werk gelykstaan, om nie eens van die groter werke te praat nie. Daar kan maar 
net een rede voor wees, en dit is dat ons geloof in Hom, en die gelowige gebed in Sy Naam grootliks 
ontbreek. As elke arbeider en leier in die Kerk, of skool, in die filantropiese werke tuis of in die buite 
landse sending, maar die les kon leer: Gebed in die Naam van Jesus is die sleutel waarmee ons die 
weg kan oopsluit om in die magtige krag, wat Jesus van Sy Vader vir Sy gelowiges ontvang het, 
deelagtig te word; en dat dit alleen deur hierdie krag is dat hy wat glo die groter werke kan doen. 
Aan almal wat kla oor hul swakheid of ongeskiktheid, oor moeilikhede of gebrek aan sukses en seën 
op die werk, gee Jesus hierdie een antwoord: “Wie in My glo - sal groter werke as dit doen, omdat 
Ek na My Vader gaan. En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen." Ons moet goed 
verstaan dat die eerste en vernaamste ding vir enige persoon wat die werke van Jesus wil doen, om 
te doen is om te glo, en so met Hom, die Almagtige Here, verbind te word en dan die gelowige 
gebed in Sy Naam te bid. Sonder dit sal ons werk menslik en vleeslik wees. Dit mag ons help om 
sonde tot n mate in bedwang te hou, of om die weg tot seën voor te berei, maar die werklike krag 
sal ontbreek. Om kragtig te werk moet mens eers kragtig kan bid. 

Daar is nog 'n tweede les wat ewe waar en nodig is: wie begeer om te bid, moet werk. Die gebed 
het heerlike beloftes vir die krag om te werk, en dit is alleen deur te werk dat ons krag ontvang om 
kragtig te kan bid. In sy afskeidswoorde herhaal die dierbare Here Jesus nie minder as ses maal nie, 
daardie onbeperkte gebedsbeloftes, wat so dikwels vir ons laat nadink het wat tog hul betekenis 
kan wees: “wat ook al,” “iets,” “net wat julle wil,” “alles wat julle vra,” “bid en julle sal ontvang” 
(Joh. 14:13, 14; 15:7, 16; 16:23, 24). Hoe baie het hierdie wonderlike beloftes met blydskap gehoor, 
en in alle erns probeer om met hoopvolle verwagting dit vir homself toe te eien, en nogtans 
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teleurgestel uitgekom het omdat wat hy begeer het; nie plaasgevind het nie. Die eenvoudige rede 
hiervoor is dat hy die belofte uit sy verband geruk het. Hierdie heerlike belofte, om vrye gebruik van 
Sy Naam by die Vader te maak, het Hy in verband met die doen van Sy werke gegee. Dit is die 
dissipel wat homself oorgee om geheel en al vir die werk van Jesus en Sy Koninkryk, vir Sy wil en 
eer, te leef, wat die krag sal ontvang om die belofte sy eie te kan maak. Die man wat probeer om 
die belofte aan te gryp om seën vir homself in die besonder te verkry, sal teleurgestel word omdat 
hy Jesus tot dienaar vir sy eie gerief wil maak. Maar wie die kragtige gebed van die geloof wil bid 
omdat hy dit nodig het vir die werk van die Meester, sal dit leer; want hy stel homself as dienaar tot 
beskikking van die Here se belange. Ons word nie net deur die gebed geleer en gesterk nie, maar 
ook deur werk word ons geleer en gesterk om te bid. 

Dit stem volkome ooreen met wat gangbaar is beide in die geestelike en in die natuurlike wêreld. 
Vir die wat het, sal gegee word; of, wie in die minste getrou is, sal ook in die groter dinge getrou 
bevind word. Laat ons met die bietjie genade wat ons reeds ontvang het, ons in gehoorsaamheid 
oorgee aan die Here vir die werk, want arbeid sal vir ons 'n ware skool van gebed wees. Dit was toe 
Moses die volle leiding op hom moes neem oor 'n opstandige volk, dat hy die behoefte gevoel en 
die moed gehad het, om met vrymoedigheid groot dinge van God te vra (Eksodus 33:12, 15, 18). 
Namate jy jouself geheel en al oorgee om deur God in Sy werk gebruik te word, sal jy voel dat jy 
behoefte het juis aan hierdie groot beloftes, en dat jy niks minder as dit met vrymoedigheid van 
God mag verwag nie. 

Gelowige in die Here Jesus! U word geroep om die werke van Jesus en nog groter werke as dit te 
doen, omdat Hy na die Vader gegaan het om die mag te ontvang om hulle in en deur U te doen. 
“Wat julle ook al in My Naam mag vra dit sal Ek doen." Gee u oor en leef om die werke van 
Christus te doen, en dan sal u leer om so te bid dat u wonderlike gebedsverhoringe sal ondervind. 
Gee uself en leef om te bid en u sal baie gou leer om Sy werke, en groter werke as Syne, te doen. 
Met dissipels vol van geloof in Homself, en wat die moed het om groot dinge te vra, kan Christus 
die wêreld verower. 

HERE, LEER ONS BID 
 

O my Here! Vandag het ek weer van U hierdie woorde gehoor wat my verstand te bowe gaan; en 
tog kan ek nie anders nie as om met kinderlike geloof hulle te aanvaar en te bewaar as U geskenk 
ook aan my. U het gesê dat, omdat U na die Vader gaan, sal hulle wat in U glo groter werke as dié 
wat U op aarde gedoen het, verrig. Here! Ek aanbid U as die verheerlikte Here en wag op die 
vervulling van U belofte. Mag my hele lewe net 'n lewe van gedurige geloof in U wees. Reinig en 
heilig my hart, en maak dit so gevoelig vir U en U liefde, dat om te glo my werklike lewe sal wees. 

U het gesê dat omdat U na die Vader gaan, sal U alles doen wat ons mag vra. U verlang om, vanaf U 
troon, U gelowige kinders te laat deel in die mag wat aan U gegee is, en deur hulle as lede van U 
liggaam te werk in antwoord op hul gelowige gebede wat in U Naam opgestuur word. Krag in die 
gebed by U en krag om onder die mense te werk, is wat U vir U gelowige volk en ook vir my belowe 
het. 
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Dierbare Here! Vergewe ons tog almal omdat ons so min in U belofte geglo het en so min U 
getrouheid om dit te vervul op die proef gestel het. Vergewe ons dat ons U Naam in al sy krag in 
hemel en aarde so min geëer het. 

Here! Leer my om so te bid dat ek in der waarheid mag toon dat U Naam groot krag by God en oor 
mense en duiwels het. Ja Here, leer my om te werk en te bid dat U Uself as die Almagtige God in my 
kan verheerlik en U groter werke ook deur my kan doen. Amen. 


