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Les 20 
“Sodat die Vader verheerlik kan word” 

of, 
HOOFDOEL VAN GEBED 

 
“En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik 
kan word. As julle iets in My Naam vra sal Ek dit doen” - Johannes 14:13, 14. 
 
Sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word: Vir hierdie doel sal Jesus op Sy troon in die 
hemel alles doen wat ons in Sy Naam vra. Elke antwoord op gebed deur Hom gegee sal dit ten doel 
hê; en waar daar geen vooruitsig is dat hierdie doel verwesenlik sal word nie, sal Hy ook geen 
antwoord gee nie. Dit spreek vanself dat dit, net soos met Jesus die geval was, die vernaamste 
bestanddeel in ons gebede sal uitmaak. Om God te verheerlik moet die doel en strewe, ja die siel 
en lewe self van ons gebed wees. 
 
So was dit met Jesus toe Hy op aarde was: “Ek soek nie My eer nie" (Joh. 8:50); “Vader, verheerlik 
U Seun, sodat U Seun U ook kan verheerlik" (Joh. 17:1); “Ek het U verheerlik op die aarde. En nou 
Vader, verheerlik My by Uself" (Joh. 17:4, 5). Met sulke woorde soos hierdie vind ons die verklaring 
van Sy hele lewe. Die grond waarop Hy durf vra dat Hyself verheerlik mag word, is omdat Hy die 
Vader verheerlik het, en dat die Vader daardeur verheerlik sal word. Wat Hy dus vra is net om in 
staat gestel te word om Sy Vader nog meer te kan verheerlik. Dit is namate ons op hierdie punt 
een met Jesus word, en Hom versadig deur die verheerliking van die Vader die hoofdoel van ons 
gebed te maak, dat ons gebed nie sonder 'n antwoord kan wees nie. En daar is niks waaroor die 
geliefde Seun Hom duideliker uitgespreek het nie as dat die Vader verheerlik word wanneer Hy vir 
ons gee wat ons vra. Hy sal dus geen geleentheid verby laat gaan om hierdie doel te bereik nie. 
Laat ons Sy hoofdoel ook ons doel maak. Laat die verheerliking van die Vader die skakel wees 
tussen ons bede en Sy antwoord, en sulke gebed sal groot krag hê. 
 
Hierdie woord van die Here is voorwaar 'n tweesnydende skerp swaard wat deurdring tot murg en 
been en die gedagtes en voornemens van die hart blootlê. In Sy gebede op aarde, in Sy 
voorbidding in die hemel, en in Sy belofte om ons gebede te verhoor, is Sy hoofdoel die 
verheerliking van Sy Vader. Is dit so met ons gesteld? Of is dit nie eie-belang en eie-wil wat die 
motiewe is wat ons die sterkste tot gebed aanspoor nie? Of as ons nie insien dat dit die geval met 
ons is nie, moet ons nie daarom erken dat die duidelike en bewuste verlange om God te 
verheerlik, nie die dryfkrag tot gebed by ons is nie? En tog behoort dit so te wees. 
 
Dit is nie dat die gelowige dit by tye nie begeer nie, maar hy moet dit betreur dat hy so weinig 
daartoe gekom het om dit altyd te doen. Hy weet ook wat die rede vir sy mislukking is. Dit was 
omdat daar tussen die gesindheid van sy daaglikse lewe en dié van sy gebedstye so ‘n wye kloof 
bestaan het. Ons begin in te sien dat die begeerte om God te verheerlik nie iets is wat ons kan 
opwek en aan onse Here voorhou wanneer ons na die binnekamer gaan nie. Nee! Dit is alleen 
wanneer die hele lewe in al sy dele oorgegee is om God te verheerlik, dat ons werklik kan bid. 
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“Doen alles tot eer van God," en “Vra alles tot eer van God" - hierdie twee bevele is 
onafskeidbaar: gehoorsaamheid aan eersgenoemde is die geheim van die genade om 
laasgenoemde te kan doen. 'n Lewe tot verheerliking van God is die voorwaarde dat gebede deur 
die Here Jesus verhoor sal word “sodat die Vader verheerlik kan word." 
 
Hierdie eis in verband met die gelowige gebed - dat dit tot eer van God moet wees - is niks minder 
as billik en natuurlik nie. Niemand behalwe God alleen is heerlik nie, daar is geen heerlikheid 
behalwe Syne, en wat Hy aan Sy skepsels gee nie. Die skepping is daar om Hom te verheerlik. Alles 
wat nie tot Sy verheerliking strek nie, is sonde, duisternis en dood. Dit is alleen wanneer die 
skepsel God verheerlik dat hy ook verheerlik word. Wat die Seun van die mens gedoen het om 
Homself geheel en al te gee, Sy hele lewe, om die Vader ten volle te verheerlik, is niks anders as 
die eenvoudige roeping van elke verloste nie. En die loon wat Christus ontvang het, sal ook syne 
wees. 
 
Omdat Hy Homself so geheel en al oorgegee het om die Vader te verheerlik, het die Vader Hom 
met eer en heerlikheid gekroon, deur die Koninkryk aan Hom oor te gee met mag om te vra net 
wat Hy wil, en om as Voorbidder ons gebede te verhoor. En namate ons hierin één met Christus 
word, en namate ons gebed deel uitmaak van 'n lewe wat volkome oorgegee is om God te 
verheerlik, sal die Verlosser instaat wees om die Vader aan ons te verheerlik deur Sy belofte te 
vervul:  “Wat julle ook al mag vra, dit sal Ek doen." 
 
Ons kan so 'n lewe wat enkel die verheerliking van God beoog, nie verkry deur enige eie 
kragsinspanning nie. Dis alleen in die mens Christus Jesus wat so 'n lewe gesien is, en in Homself 
kan ons daardie lewe vind. Sy lewe is ons lewe; Hy het Homself vir ons gegee, en is nou self ons 
lewe. Die ontdekking, belydenis en verloëning van die eie-ek, wat die plek van God inneem, wat 
net sy eie belange soek en op homself alleen vertrou, is noodsaaklik, en tog kan ons dit in ons eie 
krag nie doen nie. Wanneer Jesus in ons hart kom, daarin woon sodat Hy gedurig in ons hart 
teenwoordig is; en as die reël van ons lewe dié van die Here Jesus sal wees, wat die Vader op 
aarde verheerlik het, en nou met Hom verheerlik is, sodat Hy nou vir God in ons kan verheerlik, 
dan is dit Jesus Self wat inkom en alle selfverheerliking uitwerp, en in die plek daarvan aan ons Sy 
eie Godverheerlikende lewe en Gees skenk. Dit is Jesus wat verlang om die Vader te verheerlik 
deur ons gebede te verhoor, wat ons sal leer om tot eer en verheerliking van God te lewe en te 
bid. 
 
Watter motief, watter mag is daar wat ons trae harte sal beweeg om onsself aan die Here oor te 
gee, sodat Hy hierdie werk in ons kan doen? Daar is seker niks wat so nodig is nie as 'n openbaring 
en gesig van hoe heerlik die Vader is, en hoe Hy alleen werd is om verheerlik te word. Laat ons 
geloof leer deur aanbidding en toewyding om laag voor Hom neer te buig, en aan Hom alleen die 
koninkryk, die krag en die heerlikheid toe te bring; om onsself oor te gee om in Sy lig, as die altyd 
geseënde en altyd liefdevolle Vader, te leef. Ons sal sekerlik die aandrang voel om te sê:  “Aan 
Hom alleen kom alle heerlikheid toe." En ons sal tot onse Here Jesus opsien met 'n nuwe en 
diepere begeerte na 'n lewe wat sal weier om iets anders te soek as net die eer en verheerliking 
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van God. As daar maar min gebed is wat verhoor kan word, dan word die Vader nie verheerlik nie. 
Dit is ons plig, tot eer van God, om so te lewe en te bid dat ons gebed verhoor kan word. Laat ons, 
ter wille van die eer van God, leer om reg te bid. 
 
Hoe vernederend en hartdeursoekend is dit dat, waar dikwels ernstig gebid word vir 'n vriend, vir 
'n werk of 'n kring, die gedagte aan ons vreugde of genot baie sterker is as die sug om God te 
verheerlik! Geen wonder dat so baie gebede nie verhoor word nie: hier vind ons die geheim. God 
sal nie verheerlik word as Sy eer nie ons hoofdoel is nie. Wie die gelowige gebed wil bid, sal 
homself moet oorgee om letterlik so te lewe, dat die Vader in alle dinge deur hom verheerlik kan 
word. Dit moet ons doel wees, want hiersonder kan daar van die gelowige gebed geen sprake 
wees nie.  ”Hoe kan julle glo wat van mekaar eer aanneem, en die eer wat van die enige God kom, 
nie soek nie?" (Joh. 5:44). Alle soek na mense-eer en roem vir onsself maak geloof onmoontlik. Dit 
is die diep, opregte selfopoffering, wat sy eie eer prysgee en net die eer van God soek, wat in die 
siel daardie geestelike gevoeligheid vir die goddelike opwek, wat geloof is. Die oorgawe aan God 
om Sy eer te soek, en die verwagting dat Hy Sy heerlikheid sal openbaar deur ons te verhoor, is in 
beginsel van die saak een: Wie die eer van God soek sal dit in die verhoring van sy gebed 
agterkom, ja maar ook net hy alleen. 
 
Ons vra ons weer af: Hoe kan ons daartoe kom? Laat ons maar begin deur te bely hoe min die 
verheerliking van God by ons 'n alles-verterende hartstog was; hoe min van Sy heerlikheid in ons 
lewens en gebede was. Hoe ver skiet ons tekort in die uitleef van die beeld van die Seun, en hoe 
min leef ons in voeling met Hom - want God en Sy heerlikheid is een. Laat ons tyd neem, totdat die 
Heilige Gees dit vir ons blootlê en sien hoe ons hierin tekortgeskiet het. Opregte kennis en 
belydenis van sonde baan die weg tot verlossing. 
 
Laat ons ook na Jesus kyk. In Hom sal ons ook sien met hoedanige dood ons Hom kan verheerlik. In 
Sy dood het Hy Hom verheerlik, en deur die dood was Hy saam met Hom verheerlik. Dit is deur te 
sterf, aan die eie ek te sterf en vir God te leef, dat ons Hom kan verheerlik. En dit - hierdie sterwe 
aan self en hierdie lewe vir God - is wat Jesus gee en in elkeen leef wat Hom daarvoor kan vertrou. 
Ons moet met niks minder tevrede wees vir die gesindheid van ons alledaagse lewe nie, as om die 
begeerte te hê en die besluit te neem, om net tot eer en verheerliking van die Vader te lewe, soos 
Christus gedoen het; om Hom en Sy lewe as die krag van ons lewe te aanvaar; om die blye 
versekering te hê dat ons tot eer van God kan lewe, omdat Christus in ons leef. Jesus staan as 
getuie daarvoor dat ons so kan leef; die Heilige Gees is aan ons gegee en wag net om dit ons 
ondervinding te laat wees, as ons Hom maar net wil vertrou en toelaat om dit te doen. Laat ons 
tog nie weens ongeloof terugdeins nie, maar met vaste vertroue ons wagwoord laat wees - alles 
tot eer van God! Die Vader neem die offer aan ter wille van die Seun wat Hom op volmaakte wyse 
verheerlik het. 
 
Watter stille vrede en krag sal daar dan in ons gebede wees as ons, deur Sy genade, weet dat ons 
in volmaakte harmonie met Hom leef, wat, wanneer Hy beloof om vir ons te doen wat ons vra, sê:  
“Dat die Vader in die Seun verheerlik mag word." As ons hele wese bewustelik aan die ingewing 
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van die Heilige Gees en die Woord van God oorgegee is, sal ons begeertes nie meer dié van onsself 
nie, maar dié van God wees; en die hoofdoel van ons begeertes sal die verheerliking van God 
wees. Met 'n toenemende mate van vryheid sal ons in die gebed kan sê: Vader! U weet ons vra dit 
net tot U verheerliking. Die voorwaardes vir gebedsverhoring sal, in plaas van berge wat ons nie 
kan bestyg nie te wees, ons net meer vertroue gee dat ons verhoor sal word, omdat ons gesien het 
dat gebed geen groter skoonheid en heerlikheid het as om die Vader te verheerlik nie. Die kosbare 
voorreg van gebed sal nog kosbaarder word, omdat dit ons in volkome harmonie met die geliefde 
Seun bring deur die wonderlike belofte wat Hy gee deur te sê:  “Julle vra en Ek doen dit sodat die 
Vader in die Seun verheerlik kan word." 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
Dierbare Here Jesus! Weer kom ek na U. Elke nuwe les oortuig my maar net hoe min ek nog weet 
om reg te bid. Elke les inspireer my nogtans met die hoop dat U my gaan leer, en dat U my nie net 
leer om te weet hoe gebid moet word nie, maar werklik om te bid soos ek behoort te bid. Dierbare 
Here! Ek reken op U, die groot Voorbidder, wat gebid het en U gebed is verhoor, net omdat U die 
Vader wil verheerlik, om my te leer om ook te lewe en te bid tot eer en verheerliking van God. 
 
My Verlosser! Opnuut gee ek my aan U oor vir hierdie doel. Ek wil niks wees nie. Self het ek, wat 
reeds met U gekruisig is, aan die dood oorgegee. Deur die Gees word sy werkinge gedurig gedood; 
en U lewe en U liefde vir die Vader is besig om van my besit te neem. 'n Nuwe begeerte begin om 
my hart te vul, dat die verheerliking van die Vader elke dag, elke uur, en in elke gebed alles vir my 
mag wees. O Here! Ek is in U skool om dit te leer; leer U nou dit vir my. 
 
En Here, die God van heerlikheid, die Vader van heerlikheid, my God en my Vader, ontvang die 
begeerte van 'n kind wat ingesien het dat U eer alleen die moeite werd is om voor te lewe. O Here, 
toon my U heerlikheid. Laat dit my oorskadu, en die tempel van my hart vul. Laat my daarin leef 
soos dit in Christus geopenbaar is; en bereik U self U begeerte in my, deur U kind sy heerlikheid te 
laat vind in die soek na die heerlikheid van sy Vader. Amen. 
 
(Aantekening wat aan die einde van die lesse gegee sal word - hoe George Müller gelei was om die 
verheerliking van God sy hoofdoel te maak) 


