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Les 21 

“As julle in My bly" 

of, DIE ALLES-INSLUITENDE VOORWAARDE 

“As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry" - 
Johannes 15:7 

In al God se omgang met ons gaan belofte en voorwaarde altyd saam. As ons aan die voorwaardes 
voldoen, dan vervul Hy die belofte. Wat Hy vir ons gaan wees, hang af van wat ons gewillig is om 
vir Hom te wees.  “Nader tot God, en Hy sal tot julle nader" (Jakobus 4:8). So vind ons ook in die 
geval van die gebed dat die onbeperkte belofte: “Vra net wat julle wil hê," sy een eenvoudige en 
natuurlike voorwaarde het:  “as julle in My bly." Dit is Christus, wat altyd deur die Vader verhoor 
word; en God is in Christus, en kan alleen bereik word deurdat Hy in Hom is. Om in Hom te wees is 
die weg wat lei tot die verhoring van ons gebed; en as ons ten volle en geheel en al in Hom bly, 
dan besit ons die reg om te vra net wat ons wil, en die belofte dat dit vir ons gedoen sal word. 

As ons hierdie belofte vergelyk met die ondervinding van meeste gelowiges, dan word ons geskok 
deur 'n vreeslike teenstrydigheid.  Wie kan die ontelbare gebede opnoem wat opgestuur word 
maar geen antwoord verkry nie? Die rede hiervoor moet wees dat òf ons vervul nie die 
voorwaarde nie, of God vervul nie die belofte nie. Gelowiges is nie gewillig om een van beide te 
erken nie en het dus 'n uitweg probeer vind. Hulle voeg in die belofte die bepalende sin wat ons 
Saligmaker daar nie ingevoeg het nie- as dit die wil van God is; en op hierdie wyse behou hulle, so 
meen hulle, hul eie integriteit sowel as dié van God. As hulle dit maar net wil aanvaar en vashou 
soos dit daar staan, en Christus wil toelaat om Sy waarheid te handhaaf, hoe sal God se Gees hulle 
nie lei om die gepastheid van so 'n belofte in te sien aan dié wat waarlik in Christus bly in die sin 
soos Hy dit bedoel; En om te bely dat die enigste verklaring waarom gebede nie verhoor word nie, 
is dat aan die voorwaarde nie voldoen word nie. Hoe sal die Heilige Gees dan nie die swakheid van 
ons gebede een van die kragtigste dryfvere maak om ons aan te spoor om die geheim te ontdek 
nie, en die seën te  verkry, van 'n lewe wat volkome in Christus bly. 

“As julle in My bly." Wanneer 'n gelowige in genade en in die kennis van die Here Jesus toeneem, 
dan word hy dikwels verras hoedat die woorde van God ook 'n dieper betekenis vir hom kry. Hy 
kan terugkyk na die dag toe die Woord van God vir hom oopgegaan het, en hy het hom verheug in 
die seën wat hy daarin gevind het. Na 'n tyd het een of ander dieper ondervinding 'n nuwe 
betekenis daaraan gegee, en dan lyk dit vir hom asof hy nog nooit gesien het wat dit ingehou het 
nie. En tog gebeur dit namate daar vooruitgang kom in sy geestelike lewe het dieselfde woord vir 
hom weer 'n groot verborgenheid geword totdat die Heilige Gees hom opnuut nog dieper inlei in 
die Goddelike volheid. Een van hierdie woorde wat nooit uitgeput word in sy groeikrag nie, en wat 
vir die volheid van die goddelike lewe met elke stap nog heerliker ontvou, is die Meester se 
kosbare woorde:  “Bly in My." Ons vereniging met Christus is soos dié van die wynstok en die loot, 
wat daarin bestaan dat daar 'n nimmereindigende groeikrag aanwesig is. Dit is 'n lewensproses, 
waarin die goddelike lewe altyd meer en voller besit van ons neem. Die jong, swak gelowige mag 
waarlik in Christus bly tot die mate van lig wat hy besit, maar dit is hy wat altyd voortgaan om te 
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strewe om meer en meer in Hom te bly, in die betekenis van die Meester se woorde, wat al die 
beloftes beërwe wat daarmee verband hou. 

In hierdie groeiende lewe van die een wat in Christus bly, is die geloof die eerste stap. Soos die 
gelowige sien dat, met al sy swakheid, die bevel werklik vir hom bedoel is, is die hoofdoel by hom 
eenvoudig om te glo, dat aangesien hy weet dat hy in Christus is, so is dit nou, nieteenstaande sy 
ontrou en mislukking, sy onmiddellike plig om in Christus te bly, en die seën is binne sy bereik. Hy 
hou hom veral besig met die liefde, die krag en die getrouheid van die Saligmaker, en gevoel dat sy 
een groot behoefte is om te kan glo. 

Dit duur nie lank nie of hy ontdek dat iets meer nodig is. Gehoorsaamheid en geloof moet hand-
aan-hand gaan. Nie asof gehoorsaamheid bygevoeg moet word by die geloof wat hy het nie, maar 
geloof moet in gehoorsaamheid geopenbaar word. Geloof is niks anders as gehoorsaamheid in nie 
en wat opkyk na die Meester; en gehoorsaamheid is geloof wat Sy wil prakties uitstap. Hy sien 
verder hoe hy hom meer besig gehou het met die voorreg en die seëninge wat gepaard gaan met 
sy vereniging met Christus, as met sy pligte en die vrugte daaraan verbonde. Daar was ongemerk 
baie van die self en eie wil aanwesig en wat geduld word. Die vrede wat hy as jong gelowige in die 
geloof gesmaak het, het hy nie meer nie. Dit is alleen deur 'n besliste gehoorsame lewe wat 
hierdie vereniging behou moet word: “As julle My gebooie bewaar sal julle in My liefde bly" 
(Johannes 15:10). 

Soos die hoofdoel voorheen was om sy hart in Christus en Sy beloftes rus te laat vind deur die 
gemoed en die waarheid wat dit gevat het, so is hoofsaak vir hom nou om sy wil met die wil van 
die Here verenig te kry, en die hart en lewe geheel en al onder sy bestuur te kry. En tog is dit asof 
daar iets ontbreek. Die wil en die hart is aan die kant van Christus; hy is gehoorsaam aan die Here 
en het Hom lief. Maar waarom is dit dat die vleeslike natuur dan nog so baie mag het, en dat die 
spontane bewegings en gevoelens van die innerlike mens nie is waar hulle behoort te wees nie? 
Die wil gee nie sy goedkeuring nie en stem nie toe nie, maar nogtans is hier 'n gebied wat 
buitekant die beheer van die wil is. En waarom is daar, ten spyte van die feit dat hy baie dinge 
veroordeel, nog so baie wat hy versuim om te doen? Waarom die gebrek aan daardie skoonheid 
wat die kenmerk van heiligheid is, daardie ywer van die liefde, daardie gelykvormigheid aan Jesus 
en Sy dood, waarin hy die lewe as’t ware verloor, en wat sekerlik opgesluit is in die vereniging met 
Christus, soos die Meester dit bedoel het? Iets moet sekerlik nog ontbreek aan sy vereniging met 
Christus en Christus se vereniging met hom, iets wat hy nog nie ondervind het nie. 

So is dit ook. Geloof en gehoorsaamheid is maar net die weg waarna na seën lei. Voordat die Here 
Jesus die gelykenis van die wynstok en die lote vertel het, het Hy baie duidelik gesê wat die volle 
seën is waartoe geloof en gehoorsaamheid ons moet lei. Hy het driemaal die woorde herhaal: “As 
julle My liefhet, bewaar My gebooie" (Joh 14:14, 21, 23), en gepraat van die drievoudige seën wat 
sal volg op gehoorsame liefde. Die Heilige Gees sou van die Vader kom; die Seun sou Homself 
openbaar; en die Vader en die Seun sou kom om woning te maak. Namate ons geloof in 
gehoorsaamheid toeneem, en ons hele wese in gehoorsaamheid en liefde tot Christus uitgaan aan 
Hom vasklem, dat ons innerlike lewe verruim word, en dat die vermoë in ons ontwikkel word om 
die lewe en gees van die verheerlikte Jesus te ontvang as 'n duidelike en bewuste vereniging met 
Christus en met die Vader. Die woorde is in ons vervul: “in dié dag sal julle weet dat Ek in My 
Vader is, en julle in My, en Ek in julle” (Joh. 14:20). Ons verstaan hoedat, net soos Christus in God 
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is, en God in Christus en hulle een is nie net in wil en liefde nie, maar ook een in gelykvormigheid 
van natuur en lewe, ook ons so in Christus en Christus in ons is deur 'n vereniging, nie net van wil 
en liefde nie maar ook van lewe en natuur. 

Dit was nadat Jesus gesê het dat ons deur die Heilige Gees sal weet dat Hy in die Vader is, en so 
ook ons in Hom en Hy in ons, dat Hy gesê het: “Bly in My, en Ek in julle. Aanvaar en stem toe om 
daardie goddelike lewe van vereniging met My te ontvang, op grond waarvan soos julle in My bly, 
Ek ook in julle bly, net soos Ek in die Vader bly sodat julle lewe Myne en Myne julle s'n is." So bly 
ons werklik in Hom en neem ons die posisie in waardeur Christus in ons kan kom en bly; ja, so in 
Hom bly dat die siel self versaak het om uit te vind dat Christus Sy plek ingeneem en ons lewe 
geword het. Dit is die toestand waar ons soos klein kindertjies word wat geen bekommernis het 
nie en hul geluk daarin vind om die liefde te vertrou en Hom te gehoorsaam wat alles vir hulle 
gedoen het.  

Aan hulle wat so in Christus bly, kom die belofte as hul regmatige erfenis toe: Vra net wat julle wil 
hê. Dit kan nie anders wees nie.  Christus het volle besit van hulle geneem. Hy woon in hul liefde, 
hul wil en hul lewe. Hulle het nie net hul wil oorgegee nie, maar Christus het daarvan besit 
geneem en dit word deur Sy Gees beheer. Hy wat altyd deur die Vader verhoor word, bid in en 
deur hulle, en hulle bid in en deur Hom; en wat hulle vra dit sal hulle ontvang. 

Geliefde medegelowige! Laat ons maar bely dat die Kerk so magteloos staan teenoor ongeloof, 
wêreldgesindheid en die heidendom - te midde waarvan die Here instaat is om haar meer as 
oorwinnaar te maak - omdat ons nie in Christus bly soos Hy dit verlang nie. Laat ons glo dat Hy 
bedoel wat Hy belowe, en aanvaar die veroordeling wat die belydenis veronderstel. 

Laat ons egter nie mismoedig word nie. Om in die Wynstok te bly, beteken voortdurende groei in 
die lewe van die loot. Om in Hom te bly, soos die Meester dit bedoel het, is binne ons bereik, want 
Hy lewe om dit vir ons te gee. Laat ons slegs gereed wees om alle dinge skade te ag en te sê: ”Nie 
dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek 
ook deur Christus Jesus gegryp is" (Filippense 3:12). Laat ons ons nie soseer besig hou met ons 
vereniging met Hom nie as met Hom en Sy volheid aan Wie ons verbind word deur ons vereniging 
met Hom. Dit moet Hy, die hele Christus, wees in Sy gehoorsaamheid en vernedering, in Sy 
verhoging en krag, in Wie ons hele wese beweeg en handel; Hy self sal Sy belofte in ons vervul. 

En namate ons in Hom bly, en in die vereniging toeneem, laat ons ons reg beoefen om naamlik 
alles te doen wat God se wil is. En as ons gehoorsaam is en doen wat daardie wil gebied, laat ons 
dan vir ons toe-eien wat dit beloof. Laat ons ons oorgee aan die lering van die Heilige Gees, om 
aan elkeen van ons te toon, volgens sy groei en omvang, wat die wil van God is wat ons in gebed 
mag eis. Laat ons met niks minder tevrede wees nie as die persoonlike ondervinding wat Jesus ons 
skenk as Hy sê: “As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal 
dit verkry." 

HERE, LEER ONS BID 

Dierbare Here! Leer my tog om hierdie belofte opnuut in al sy eenvoud te neem, en seker te wees 
dat die enigste voorwaarde wat U aan U heilige aanbod stel, ons heilige gewilligheid is. Here! laat 
elke woord van hierdie belofte van U opnuut lewendig en kragtig in my siel ingryp. 
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U sê: Bly in My! O my Meester, my Lewe, my Alles - ek bly in U.  Gee U my genade om tot al U 
volheid te kom. Nie deur my strewe om te glo nie, of om aan U vas te klem nie, ook nie deur die 
rus in die geloof, en die vertroue dat U my sal bewaar nie; ook nie deur die gehoorsaamheid van 
my wil nie, nòg deur die gebooie te onderhou nie; maar dit is U self wat in my woon soos U in die 
Vader bly, wat my kan bevredig. Dit is U self, my Here, wat nie meer voor my en bo my is nie, maar 
een met my en wat in my bly - dit is my behoefte, dit is waarna ek verlang. Hiervoor vertrou ek U. 

U sê:  “Wat julle ook al wil hê!" Here! Ek weet dat 'n lewe, ten volle en innig met U verenig, my so 
sal vernuwe en heilig en my wil so sal versterk, dat ek die lig en die vrymoedigheid sal hê om groot 
dinge te vra. Here! Laat my wil, wat in U dood gesterwe het, en in U lewe leef, die moed hê om 
groot en vaste dinge te vra. 

U sê:  “Dit sal vir julle ten deel val." O, U wat die Amen, die Getroue en die Waaragtige Getuie is, 
skenk my die blye versekering dat U hierdie woorde nog wonderliker waar aan my sal maak as 
ooit, omdat dit nog nie in die hart van die mens opgekom het wat God vir hulle wat Hom liefhet, 
voorberei het nie. Amen. 

AANTEKENING 

As ons boeke of preke oor die gebed noukeurig vergelyk met die onderrig van die Meester, sal ons 
een groot verskil ontdek: die belangrikheid wat toegesê word aan gebedsverhoring is glad nie 
dieselfde nie. In die eersgenoemde (boeke en preke) word groot klem gelê op die seën wat op die 
gebed rus as 'n geestelike oefening al kom daar geen antwoord nie, en op die redes waarom ons 
tevrede moet wees om daarsonder klaar te kom. "Die gemeenskap van God behoort vir ons baie 
meer te wees as die gawe wat ons vra"; "dis alleen God se wysheid wat weet wat die beste is"; 
"God mag iets beters gee as dit wat Hy van ons weerhou". Al skyn hierdie lering baie verhewe en 
geestelik blyk te wees, is dit tog merkwaardig dat ons daar niks van by die Here Jesus aantref nie. 
Hoe noukeuriger ons alles wat Hy omtrent die gebed gesê het, oordink, hoe duideliker word dit vir 
ons dat Hy wou hê dat ons aan die gebed moes dink slegs as 'n middel tot 'n doel, en dat die 
antwoord die bewys moes wees dat ons en ons gebed by God in die hemel aanneemlik is. Dit wil 
nie sê dat Christus wil hê dat ons meer van die gawes as van die gemeenskap en die guns van die 
Vader moet maak nie. Glad nie. Die Vader verlang egter dat die antwoord die bewys vir Sy guns en 
vir die opregtheid van ons gemeenskap met Hom moet wees:  “Vandag weet U dienskneg dat ek in 
U oë guns ontvang het, my Heer en Koning, omdat die Koning aan die versoek van Sy dienskneg 
voldoen het." 

'n Lewe wat deur daaglikse gebedsverhoring gekenmerk word, lewer bewys dat ons geestelik 
volwasse is, dat ons waarlik geleer het om in Christus te bly; dat ons wil waarlik een met Sy wil is; 
dat ons geloof so sterk geword het dat ons kan sien en aanneem wat God vir ons voorberei het; 
dat die Naam van Christus en Sy natuur volle besit van ons geneem het; en dat ons geskik bevind is 
om 'n plek in te neem onder hulle wat God toelaat tot Sy besluite, en volgens wie se gebede Hy die 
wêreld regeer. Hulle is diegene in wie iets van die mens se oorspronklike waardigheid herstel is, in 
wie, namate hulle in Christus bly, Sy krag as die almagtige Voorbidder geopenbaar word, in wie die 
heerlikheid van Sy Naam gesien word. Gebed is baie geseënd, maar die antwoord is nog 
geseënder, omdat dit die antwoord van die Vader is, dat ons gebed, ons geloof en ons wil in der 
waarheid is soos Hy dit begeer. 
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Ek maak hierdie opmerkings met die uitsluitlike begeerte om my lesers te bring tot waar hulle alles 
wat Christus oor die gebed gesê het bymekaar sal sit en toelaat dat die waarheid die volle indruk 
op hulle sal maak, dat, wanneer die gebed is wat dit behoort te wees, of liewer wanneer ons is wat 
ons behoort te wees, deur in Christus te bly, dan moet ons die antwoord verwag. Dit sal ons 
uitbring uit die skuilhoeke waarin ons ons versteek het en ons getroos het met onverhoorde 
gebed. Dit sal ons laat insien watter posisie van krag Christus aan Sy Kerk toegesê het, 'n posisie 
wat dit helaas so min aanvaar. Dit sal die verskriklike gebrekkigheid van ons geestelike lewe 
openbaar as die oorsaak waarom ons nie weet hoe om met vrymoedigheid in die Naam van 
Christus te bid nie. Dit sal ons aanspoor om kragtig te strewe na 'n lewe van volkome vereniging 
met Christus, en na die volheid van die Gees, as die geheim van die gebed wat groot krag het. Op 
dié wyse sal dit ons lei om ons bestemming te besef: “En in daardie dag, Voorwaar, voorwaar Ek 
sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in My Naam, sal Hy julle gee...Bid en julle sal ontvang, 
sodat julle blydskap volkome kan wees" (Johannes 16:23, 24). Gebed wat waarlik geestelik in 
vereniging met Jesus is, word altyd verhoor. 


