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Les 23 
“Dra vrug, sodat wat julle mag vra vir julle gegee kan word" 

of, GEHOORSAAMHEID EN GEBEDSVERHORING 
 
“Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te 
gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in My Naam vra, Hy julle 
dit kan gee"- Johannes 15:16.   
 
“Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag"- Jakobus 5:16. 
 
Die belofte van die Vader om te gee net wat ons vra, word hier herhaal. Ons kan hier sien 
sien aan wie so 'n wonderlike invloed in die raadsaal van die Allerhoogste gegee word. “Ek 
het julle uitverkies," sê die Meester, “en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug 
kan bly", dan voeg Hy by, “sodat wat julle die Vader ook al in My Naam vra, Hy julle dit kan 
gee." Dit is 'n duideliker uitdrukking van dit wat Hy voorheen gepraat het toe Hy gesê het: 
“As julle in My bly." Hy het daarop gewys dat die doel om in Hom te bly was om “vrug,"  
“meer vrug, "veel vrug" te dra, want hierin sou God verheerlik word en ons dissipelskap 
erken word. Hy verduidelik nou dat die bevoegdheid om te kan bid sodat ons kan verkry wat 
ons vra, daarin bestaan dat ons in ware werklikheid in Christus bly, en die werklikheid kan 
gesien word aan die vrug wat ons dra en die vrug wat blywend is. Volkome toewyding aan 
die vervulling van ons roeping is die voorwaarde vir die gebed wat groot krag het. Dit is die 
sleutel wat die onbeperkte seëninge van Christus se wonderlike gebed-beloftes sal oopsluit. 
 
Daar is Christene wat bang is dat so 'n verklaring in stryd is met die leerstuk van die vrye 
genade. Maar dit is nie teenstrydig met die vrye genade as dit reg verstaan word nie, veral 
nie as daar soveel uitdruklike verklarings van God se lieflike Woord is nie. Neem 
byvoorbeeld die woorde van die Apostel Johannes: “Geliefdes, as ons hart ons nie 
veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God; en wat ons ook al bid, ontvang ons 
van Hom, omdat ons Sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom” (1 Johannes 
3:21, 22). Of neem byvoorbeeld die dikwels aangehaalde woorde van Jakobus: “Die vurige 
gebed van 'n regverdige het groot krag" (Jakobus 5:16), dit wil sê, van 'n man van wie dit 
gesê kan word dat hy leef volgens die definisie van die Heilige Gees: “Wie die geregtigheid 
doen, is regverdig soos Hy regverdig is" (1 Joh. 3:7).  
 
Ons vind ook hierdie selfde gees by baie van die Psalms wat hul beroep op die integriteit en 
geregtigheid van die bidder. Dawid sê: “Die Here het met my gehandel na my geregtigheid; 
Hy het my vergelde na die reinheid van my hande...ek was opreg by Hom, en ek was op my 
hoede vir my ongeregtigheid. So het die Here my dan vergelde na my geregtigheid, na die 
reinheid van my hande, voor sy oë" (Psalm 18:21, 24, 25, sien ook Ps. 7:4-6; 15:1, 2; 17:3, 6; 
26:1-6; 119:121, 153). As ons hierdie verklarings noukeurig nagaan sal ons vind dat hulle 
volkome ooreenstem met die duidelike onderrig in die afskeidswoorde van die Here Jesus: , 
"As julle My gebooie bewaar, sal julle in My liefde bly" (Joh. 15:10); "Julle is My vriende as 
julle alles doen wat Ek julle beveel" (Joh. 15:14). Die woord beteken letterlik:  "Ek het julle 
uitverkies om vrug te gaan dra...sodat" ... "wat julle die Vader ook al in My Naam vra, Hy 
julle dit kan gee." 
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Laat ons probeer om ons in te leef in wat die Here Jesus ons hier leer. Die evangeliese 
rigting in ons godsdiens loop gevaar om te veel klem te lê op die ondervinding wat deur die 
gebed en geloof verkry moet word. God se Woord laat die klem baie sterk val op 'n ander 
aspek, en dit is dat gehoorsaamheid die enigste weg is wat lei tot seën. Wat ons moet besef, 
is dat die eerste gevoel wat ons moet hê in ons verhouding tot die Ewige Wese wat ons God 
noem, en wat ons geskep en gered het, is onderwerping. Die oorgawe aan Sy heerskappy, Sy 
heerlikheid, Sy verlangens, behoort die oorheersende gedagte in ons lewe te wees. Die 
vraag is nie: Hoe kan ons Sy guns verkry en dit geniet nie? Want hierin kan die eiebelang nog 
steeds die vernaamste bly. Wat God in die diepste van Sy wese egter met reg van ons eis, is 
volkome oorgawe. Aan Hom, was oneindig en onuitspreeklik waardig is, se eer en 
heerlikheid en welbehae moet my enigste doel en strewe wees. Oorgawe aan Sy volmaakte 
en heerlike wil, 'n lewe van diensbaarheid en gehoorsaamheid, was die gedagtes wat die 
Seun van God se gemoed oorheers het toe Hy op aarde was. Diensbaarheid en 
gehoorsaamheid moet ook ons hoofdoel en begeerte word, meer as rus of lig, vreugde of 
sterkte. Hulle sal ons die pad wys na alle heerliker seëninge wat op ons wag. 
 
Let maar net op die vername plek wat die Meester daaraan gee, nie net wanneer Hy praat 
van ons vereniging met Homself in hierdie 15de hoofstuk nie, maar ook waar Hy in die 14de 
hoofstuk praat van die inwoning van die Drie-enige God. In vers 15 lees ons: “As julle My 
liefhet, bewaar My gebooie. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster (die 
Gees) gee", en dan vers 21: “Wie My gebooie het en dié bewaar, hy is dit wat My liefhet." 
Die besondere liefde van God en die besondere openbaring van Christus sal dan ons deel 
wees.  
 
In vers 23 vind ons die voortreflikste van al die groot en kosbare beloftes: "As iemand My 
liefhet, sal hy My woord bewaar, en My Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en 
by hom woning maak." Kan woorde dit duideliker stel dat gehoorsaamheid die weg 
is wat lei tot die inwoning van die Gees, tot die openbaring van Sy Seun deur Hom, en tot Sy 
voorbereiding dat ons die woning, die tuiste van die Vader te wees? Die inwoning van die 
Drie-enige God is die erfenis van hulle wat gehoorsaam is. Gehoorsaamheid en geloof 
is slegs twee aspekte van een daad - oorgawe aan God en Sy wil. Namate geloof ons 
versterk tot gehoorsaamheid, word geloof weer op sy beurt deur gehoorsaamheid gesterk: 
geloof word deur die werke volmaak. Ons vrees dat ons pogings om te glo dikwels op niks 
uitgeloop het nie, omdat ons nie die enigste posisie ingeneem het waarin geloof moontlik is 
nie, naamlik van algehele oorgawe aan die eer en wil van God. Die man wat hom volkome 
aan God en Sy wil oorgegee het, is die persoon wat die krag sal ondervind om vir homself 
alles toe te eien wat sy God beloof het. 
 
Die toepassing hiervan in die skool van gebed is baie eenvoudig, dog baie ernstig. "Ek het 
julle uitverkies", so sê die Meester, "en julle aangestel om vrug te gaan dra" "baie vrug" 
(verse 5, 8) ,”en dat julle vrug kan bly", dat julle lewe gekenmerk sal wees deur blywende 
vrug en blywende vrugbaarheid “sodat" soos vrugbare lote wat in My bly, “wat julle die 
Vader ook al in My Naam vra, Hy julle dit kan gee." Hoe dikwels het ons nie verlang om die 
gebed wat groot krag het, te kan bid, sodat ons veel vrug kan dra nie, en gewonder waarom 
ons nie verhoor word nie? Die rede hiervoor is dat ons die volgorde van die Meester se 
woorde omgekeer het. Ons wou eers die gerief, die vreugde en die krag hê, sodat ons die 
werk maklik en sonder enige moeite of selfopoffering kon doen; terwyl Hy wou hê dat ons in 
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die geloof, sonder om te vra of ons swak of sterk voel, of die werk swaar of maklik is, ja in 
geloofsgehoorsaamheid moes doen wat Hy gesê het. Die pad na vrug dra sou ons tot die 
plek gelei het waar ons die gebed wat groot krag besit, sou gebid het. Daar is geen ander 
weg as die weg van gehoorsaamheid wat tot die heerlikheid van God lei nie. Dis nie 
gehoorsaamheid in plek van geloof nie, ook nie gehoorsaamheid om die tekortkominge van 
die geloof aan te vul nie; maar die gehoorsaamheid van die geloof, wat ons toegang verleen 
tot al die seëninge wat God vir ons het. Die doop van die Gees (Joh. 14:16), die openbaring 
van die Seun (Joh. 14:21), die inwoning van die Vader (Joh. 14:23), om in die liefde van 
Christus te bly (Joh. 15:10), die voorreg van Sy heilige vriendskap (Joh. 15:14), en die 
krag van die gebed wat alles vermag (Joh. 15:16) - al hierdie dinge is vir hom wat 
gehoorsaam is. 
 
Laat ons hierdie lesse ter harte neem. Ons weet nou wat die groot rede is waarom ons nie 'n 
kragtige geloof gehad het om die gebed wat alles vermag, te bid nie. Ons lewe was nie wat 
dit behoort te wees nie - eenvoudige opregte gehoorsaamheid, blywende vrugbaarheid was 
nie sy hoofkenmerke nie. Met ons hele hart gee ons goedkeuring aan die goddelike 
aanstelling van mense aan wie God sulke invloed sal gee in die bestuur van die wêreld, 
sodat, op hul versoek, hulle dinge sou doen wat anders nooit sou plaasgevind het nie; 
mense wie se wil enkel en alleen die wil van God sal wees; maar dit sal mense moet wees 
wat self geleer het om gehoorsaam te wees, en wie se getrouheid en onderworpenheid aan 
gesag onbesproke sal wees. Ons hele siel stem saam dat gehoorsaamheid en om vrug te dra, 
die weg is wat lei tot gebed wat tot alle dinge in staat is.  Ons moet egter tot ons skande 
erken ons hoe min ons lewe hierdie stempel tot nog toe gedra het. Laat ons die aanstelling 
wat die Verlosser ons gee, heelhartig aanvaar. Laat ons Sy verhouding tot ons as Meester 
bestudeer. Laat ons nie meer, by die aanvang van 'n nuwe dag, ons eie gerief, vreugde of 
seën soek nie. Laat ons eerste gedagte wees: Ek behoort aan die Meester. Elke oomblik en 
in elke beweging moet ek handel as Sy eiendom, as deel van Homself, as een wat enkel en 
alleen strewe om Sy wil te ken en te doen. 'n Dienskneg, 'n slaaf van Jesus Christus - dit 
moet die gees wees wat my vul. As Hy sê: “Ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar Ek 
het julle vriende genoem" (Joh. 15:15) dan moet ons ons soos vriende gedra:  “Julle is my 
vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel" (Joh. 15:14). 
 
Die een ding wat Hy ons, as Sy lote, gebied om te doen, is om vrug te dra. Laat ons dan lewe 
om andere tot seën te wees, om van die lewe en die liefde wat daar in Christus is, te getuig. 
Laat ons in geloof en gehoorsaamheid ons hele lewe oorgee aan dit waartoe Jesus ons 
uitverkies en aangestel het - om vrug te dra. Namate ons daaraan dink dat Hy ons hiervoor 
uitverkies het, en ons ons aanstelling aanvaar, komende van Hom wat altyd alles gee wat Hy 
eis, sal ons geloof en vertroue groei, dat 'n oorvloedige en blywende vrugdraende lewe ook 
binne ons bereik is. Dan sal ons ook verstaan hoe ons by die plek kan kom waar ons die 
gebed, wat tot alles in staat is, kan bid, en veel vrug kan dra. Die persoon wat bewys dat hy, 
in gehoorsaamheid aan die Christus van God, besig is om te doen wat sy Heer begeer, sal 
van die Vader ontvang net wat hy wil hê, en “wat ons ookal bid, ontvang ons van Hom, 
omdat ons Sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor Hom" (1 Joh. 3:22). 
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HERE LEER ONS BID 
 

Dierbare Meester, leer my om ten volle te begryp wat ek maar net ten dele besef, hoe dit 
alleen deur die wil van God is, die gehoorsame aanvaarding en uitvoering van Sy wil en 
bevele, dat ons krag verkry om Sy wil in Sy beloftes te verstaan, en hulle ten volle in ons 
gebede vir ons toe te eien. Leer my ook dat die loot se dieper groei in die Wynstok alleen 
volmaak kan word as die loot vrug dra, en dat wanneer ons in daardie volmaakte eenheid 
met Hom leef, ons kan vra wat ons ookal wil. 
 
O Here, openbaar aan ons hoedat gehoorsaamheid aan God ons hoogste voorreg is, omdat 
dit ons toegang gee tot eenheid met Homself in dit wat Sy hoogste heerlikheid is - Sy 
volmaakte wil. Nie net vir ons nie maar ook vir al die hemelinge, vir Uself as die Seun op 
aarde, en al die gelowiges wat U deur die eeue heen verheerlik het. En openbaar aan ons, 
Here, hoe ons geestelike natuur sal groei tot die volwassenheid van ‘n volmaakte man, met 
mag om te vra en te ontvang net wat ons wil hê, as ons U gebooie bewaar en vrug dra 
volgens U wil. 
 
O Here Jesus, openbaar Uself aan ons, en die werklikheid van U doel en U mag om hierdie 
wonderlike beloftes van U die daaglikse ondervinding te maak van almal wat hulleself 
volkome aan U en U woorde oorgee. Amen. 


