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Les 22 
“My woorde in julle" 

of, DIE WOORD EN GEBED 
 

“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. 
 
Die werklike verband tussen die woord en gebed is een van die eenvoudigste en vroegste 
lesse in die Christelike lewe. Soos 'n pasbekeerde persoon dit gestel het: Ek bid - ek praat 
met my Vader; ek lees – my Vader praat met my. Nog voor gebed is dit God se Woord wat 
my voorberei om te bid, deur aan my te openbaar wat die Vader my beveel om te vra. In  
gebed is dit God se Woord wat my versterk deur my in geloof die versekering te gee dat ek 
mag pleit by die Vader. En na gebed, is dit God se Woord wat my antwoord as ek gebid het, 
want uit die Gees laat my die Vader se stem uit die Woord hoor. Gebed is nie 'n monoloog 
nie, maar 'n dialoog, en die belangrikste deel is dat ek God se stem hoor wanneer ek met 
Hom praat. Om die stem van God te hoor is die diepe geheimnisvolle versekering dat Hy na 
my stem sal luister. “Neig jou oor tot my, en hoor"; “Hoor my"; “Hoor my stem"; is woorde 
wat God tot die mens, sowel as die mens tot God spreek. Of Hy ons hoor hang af daarvan of 
ons Hom hoor. Na die mate Sy woorde ingang vind in my gemoed sal my woorde krag by 
Hom hê. Wat God se woorde vir my is, sal die toets wees wat Hy vir my is, en van die 
opregtheid van my begeerte tot Hom in gebed. 
 
Jesus wys op hierdie verband tussen Sy woord en ons gebed 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." Die belangrikheid 
van hierdie waarheid word vir ons duidelik as ons let op die ander uitdrukking wat hierdie 
woorde vooraf gegaan het. Jesus het meermale gesê:  “Bly in My en Ek in julle." Die een vul 
die ander aan; maar hier vind ons in plaas daarvan: "Julle in My en My woorde in julle." As 
Sy woorde in ons bly is dit dieselfde asof Hyself in ons bly. Watter openbaring kry ons hier 
van die plek wat die woorde van God in Christus moet inneem in ons geestelike lewe, en 
veral in ons gebedslewe! 'n Mens openbaar homself deur sy woorde. Deur sy beloftes gee 
hy homself aan iemand, en bind hom aan die persoon wat sy beloftes ontvang. In sy bevele 
kom sy wil tot openbaring, en probeer hy om oor hulle van wie hy gehoorsaamheid eis, te 
heers, en om hulle te lei en te gebruik asof hulle deel van homself uitmaak. Deur ons 
woorde kan ons gees met die gees van 'n ander persoon gemeenskap beoefen. 'n Persoon 
kan sy invloed op 'n ander laat geld deur sy woorde wat gehoor en aangeneem word deur 
die ander persoon, en wat vasgehou en gehoorsaam word. Maar dit alles is maar nog baie 
relatief en beperk.  
 
Maar wanneer God, die oneindige Wese, in wie alles lewe en krag, gees en waarheid is, in 
die diepste betekenis van hierdie woorde, Homself met Sy woorde vereenselwig, dan gee Hy 
Homself, Sy liefde en Sy lewe, Sy wil en Sy krag, aan hulle wat hierdie woorde ontvang. Dit is 
so 'n werklikheid dat dit ons verstand te bowe gaan. Hy stel Homself in elke belofte tot ons 
beskikking sodat ons Hom kan aangryp en besit; en in elke bevel stel Hy Homself tot ons 
beskikking sodat ons saam met Hom in Sy wil, Sy heiligheid en Sy volmaaktheid kan deel. In 
God se Woord gee God Homself aan ons; en Sy Woord is niks minder as die Ewige Seun, 
Christus Jesus, nie. So is al die woorde van Christus die woorde van God, vol goddelike lewe 
en krag. “Die woorde wat Ek vir julle sê is Gees en is lewe".  (Joh. 6:63). 
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Navorsers wat doofstommes 'n studie gemaak het, vertel hoe baie die mag om te praat 
afhang van die gehoor, en hoedat kinders ook hul spraak verloor as hulle nie meer kan hoor 
nie. In die breër sin is dit ewe waar: soos ons hoor, so praat ons. Dit is ook waar in die 
hoogste sin, waar ons gemeenskap met God het. Om 'n gebed te bid, om uiting te gee aan 
sekere begeertes en om sekere beloftes te pleit in gebed, is nie 'n moeilike saak nie, en ons 
kan dit deur ons menslike wysheid aanleer; maar om in die Gees te bid, om woorde te 
spreek wat God sal bereik, en wat die onsigbare magte sal beïnvloed, hang volkome af van 
ons vermoë om God se stem te hoor. Net in soverre as ons na die stem van God en die taal 
wat Hy praat luister, en deur Sy woorde Sy gedagtes, Sy gemoed, Sy lewe in ons hart 
opneem, sal ons leer om die taal te praat wat deur God verhoor word. Dit is die oor van hom 
wat hoor en elke môre opgewek word deur God se stem, wat die pad oopmaak vir die 
geoefende om tot God sowel as tot die mens te kan spreek soos dit behoort te wees. (Jesaja 
50:4). 
 
Om die stem van God te hoor is iets meer as 'n noukeurige studie van die Woord. Ons kan 
die Woord bestudeer en ken en nogtans baie min ware gemeenskap met die lewende God 
beleef. Ons kan die Woord egter in die teenwoordigheid van God self lees en onder die 
leiding van Sy Gees, sodat die Woord na ons toe sal kom as 'n lewende krag van God self. Dit 
sal dan vir ons die stem van God Self wees, en 'n persoonlike lewende gemeenskap met 
Homself meebring. Dit is die lewende stem van God, wat die hart binnedring en seën en 
sterkte meebring, en wat by ons 'n lewende geloof opwek, wat weer die hart van God sal 
bereik. 
 
Die mag om te gehoorsaam en te glo, hang daarvan af of ons die stem van God hoor. Die 
hoofsaak by ons moet nie slegs wees om te weet wat God gesê het ons moet doen nie, 
maar dat God Self dit vir ons gesê het. Dit is nie die wet en die boek nie, nie die kennis oor 
wat reg is wat krag tot gehoorsaamheid verwek nie, maar die persoonlike invloed van God 
en lewende gemeenskap met Hom. Net so is dit ook nie die kennis van wat God belowe het 
nie, maar God se teenwoordigheid self, as Gewer van die belofte, wat geloof en vertroue in 
gebed opwek. Alleen wanneer ons in God se volle teenwoordigheid leef, verdwyn 
ongehoorsaamheid en ongeloof. 
 
“As julle in My bly en My woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit 
verkry." Ons moet die betekenis van hierdie woorde vir onsself vat. In hierdie woorde gee 
die Saligmaker Homself aan ons. Ons moet die woorde in ons hê, hulle moet tot ons wil en 
lewe deurdring en gesien word in ons gesindheid en gedrag. Hulle moet in ons bly: ons hele 
lewe moet een onafgebroke demonstrasie wees van die woorde wat in ons is en ons vul. Die 
woorde moet die Christus wat in ons is, aan ons openbaar, en ons lewe moet Hom aan 
andere openbaar. Namate die woorde van Christus in die diepste dieptes van ons hart 
ingang vind, ja, ons lewe self word en dit beïnvloed, sal ons woorde deurdring tot die 
dieptes van Sy hart en Hom beïnvloed. My gebed is van my lewe afhanklik; want wat die 
woorde van God vir en in my is, sal my woorde vir en in God wees. As ek doen wat God sê, 
sal Hy doen wat ek sê. 
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Hoe goed het die gelowiges uit die Ou Testament hierdie verband tussen die woorde van 
God en ons woorde verstaan, en hoe was die gebed nie die liefdevolle antwoord op wat 
hulle gehoor het wat God gesê het nie! As die woord 'n belofte was dan het hulle op God  
gereken om te doen soos Hy gesê het.  “Doen soos U gesê het", want U, Here, het dit gesê 
“Volgens U belofte",  “Volgens U Woord" – in uitdrukkinge soos hierdie sien ons hoedat, wat 
God in die belofte gesê het, die wese en lewe was van wat hulle in gebed gebid het. As die 
woord 'n bevel was, dan het hulle eenvoudig gedoen soos die Here gesê het:  “Toe het 
Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het" (Genesis 12:4). Hulle lewe was gedurige 
gemeenskap met God, die wisseling van woorde en gedagtes. Wat God gespreek het, het 
hulle gehoor en gedoen; en wat hulle gespreek het, het God gehoor en gedoen. Hy praat 
met ons in elke woord, en Christus gee Homself ten volle om die woord in ons te vervul. So 
vra Hy ook dat ons vir elke woord ons hele lewe sal gee om dit te bewaar en die vervulling 
daarvan te ontvang. 
 
“As My woorde in julle bly." Die voorwaarde is eenvoudig en duidelik. Sy wil straal uit Sy 
woorde. Soos Sy woorde in my bly, sal Hy oor my heers, en sal my wil ontvanklik wees om 
deur Hom gevul te word, en gewillig wees om deur Sy wil gelei te word; en sal Hy ook my 
innerlike wese vul. In die beoefening van gehoorsaamheid en geloof word my wil sterker en 
sterker, en meer in ooreenstemming met Hom gebring. Hy kan my wil dan ten volle vertrou 
om niks anders te wil as wat Hy begeer nie, en is derhalwe nie bevrees om die belofte te gee 
nie:  “As My woorde in julle bly, sal julle vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry." 
Vir almal wat dit glo en daarvolgens optree, sal Hy dit letterlik waar maak. 
 
Dissipels van Christus! Word dit nie vir ons al meer duidelik nie dat die werklike rede vir ons 
onverhoorde gebede, ons kragteloosheid om te bid, ons gebrekkige geestelike lewe is. Ons 
dink verniet denkbeeldige verskonings uit vir ons onverhoorde gebede. Niks behalwe die 
woord wat uit die mond van God kom kan die mens sterk maak nie; daarvan moet ons lewe 
(Lukas 4:4). Dit is die woord van Christus, as ons dit liefhet, dit uitlewe en as dit in ons bly, 
en as dit deur ons gehoorsaamheid deel van ons wese word, wat ons een met Christus 
maak, en ons geestelik bekwaam om God aan te raak en aan te gryp. Alles wat aards is gaan 
verby: maar hy wat die wil van God doen bly tot ewigheid. Laat ons dan ons hart en lewe 
oorgee aan die woorde van Christus, die persoonlike lewende Saligmaker, en Sy belofte sal 
ons ryke ondervinding wees: “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 Jesus! U les van vandag het weer my onkunde aan my bekend gemaak. Nou 
sien ek in waarom ek nie die gelowige gebed wat groot krag het kon bid nie. Ek het my meer 
besig gehou om met U te praat as om U toe te laat om met my te praat. Ek het nie verstaan 
dat die geheim geloof is, dat my geloof afhanklik is van die hoeveelheid Lewende Woord 
wat in my siel bly nie. U Woord het my ook geleer dat elke mens gou moet wees om te 
hoor, maar stadig om te praat en dat my hart nie haastig moet wees om iets voor U te bring 
nie. Here, leer my dat dit alleen is wanneer U woord besit van my lewe geneem het, dat my 
woorde in U hart opgeneem kan word; dat U Woord, as dit in my 'n lewende krag is, ook 'n 
lewende krag by U sal wees. Wat U mond gespreek het, sal U hand volbring. 
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Here, verlos my van die onbesnede oor. Gee my die geopende oor van 'n leerling, wat elke 
môre opgewek word om die Vader se stem te hoor. Net soos U net gepraat het wat U 
gehoor het, verlang ek dat as ek praat dit die weerklank van wat U tot my sê, mag wees. “En 
toe Moses in die tent van samekoms gegaan het om met Hom te spreek, het hy die stem met 
hom hoor spreek van die versoendeksel af" (Numeri 7:89). Here mag dit ook met my so 
wees. Laat my lewe en karakter hierdie een kenmerk dra, dat U woorde daarin bly en gesien 
word, en die volle seën van hierdie woorde ontvang:  “Vra net wat julle wil hê, en julle sal dit 
verkry." Amen. 
 
 


