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Les 25 
“In dié dag" 

of, DIE HEILIGE GEES EN GEBED 
 
“En in daardie dag sal julle My niks vra nie. Voorwaar, voorwaar, Ek sê vir julle, alles wat julle die 
Vader sal vra in My Naam sal Hy julle gee. Tot nou toe het julle niks in My Naam gevra nie. Bid en 
julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees.. . In daardie dag sal julle in My Naam bid; 
en Ek sê nie vir julle dat Ek die Vader aangaande julle sal vra nie; want die Vader self het julle 
lief..." - Johannes 16:23, 24, 26, 27. 
 
“Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid en 
julleself in die liefde van God bewaar..."- Judas 20, 21. 
 
Johannes se woorde (1 Joh. 2:12-14) aan die kinders, die jongmanne en aan die vaders, laat by ons 
die gedagte ontstaan dat daar dikwels drie groot fases van ondervinding in die Christelike lewe is. 
Eers kry ons die pasgebore kind met die versekering en die vreugde van vergifnis. Die tweede is die 
oorgangsperiode, wat gekenmerk word deur stryd en groei in kennis en sterkte - die jongmanne 
wat groei in sterkte, en in wie die Woord van God sy werk doen en hulle oorwinning gee oor die 
Bose. Die laaste en finale trap is die van volwassenheid en rypheid - die vaders wat reeds ver 
gevorder het in die kennis en gemeenskap van die Ewige God. 
 
Dit blyk uit Christus se onderrig aangaande die gebed dat daar in die gebedslewe ook drie 
soortgelyke fases is. Ons vind die eerste fase in die bergrede, waar Sy onderrig in een woord 
saamgevat kan word. “Bid julle Vader, julle Vader hoor, sien, weet en sal julle beloon”; hoeveel te 
meer as enige aardse vader! Wees net soos 'n kind en vertrou. Dan volg daar later iets soos die 
oorgangsperiode van stryd en oorwinning in woorde soos hierdie:  “Maar hierdie geslag gaan nie 
uit behalwe deur gebed en vas nie" (Matt. 17:21);  “Sal God dan nie reg doen aan Sy uitverkorenes 
wat dag en nag tot Hom roep nie..." (Luk. 18:7). Eindelik vind ons in Sy afskeidswoorde 'n hoër 
fase. Die kinders het manne geword; hulle is nou die vriende van die Meester, vir wie Hy geen 
geheime het nie, en vir wie Hy sê:  “Alles wat Ek van My Vader gehoor het, het Ek aan julle bekend 
gemaak" (Joh. 15:15); en aan wie Hy, deur die dikwels herhaalde “wat julle ook al wil hê", die 
sleutels van Sy Koninkryk oorhandig het.” Die tyd het nou aangebreek waarin hulle die krag van 
gebed in Sy Naam, op die proef kan stel. 
 
Die kontras tussen hierdie laaste trap en die vorige twee word vir ons baie duidelik in die woorde 
van ons oordenking deur ons Here Jesus gestel:  “Tot nou het julle niks in My Naam gevra nie";  “In 
daardie dag sal julle in My Naam bid." Ons weet wat deur die woorde “in daardie dag" bedoel 
word. Dit is die dag van die uitstorting van die Heilige Gees. Die groot werk wat Christus moes 
doen, die magtige sterkte en die volkome oorwinning wat Hy deur Sy opstanding en hemelvaart 
sou openbaar, moes hul vervulling vind in die neerdaal uit die hemel, soos nog nooit voorheen die 
geval was nie, van die heerlikheid van God om in die mens te kom woon. Die Gees van die 
verheerlikte Jesus moes kom om die lewe van Sy dissipels te wees. Een van die kenmerke van 
daardie bedeling van die Gees sou ‘n gebedskrag wees wat tot nou toe onbekend was in gebed in 
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die Naam van Jesus, die bid en verkry net wat hulle wou hê, sou die openbaring wees van die 
werklikheid van die Heilige Gees se inwoning in hul harte. 
 
Om te begryp hoedat die koms van die Heilige Gees in der waarheid 'n nuwe tydstip in die 
gebedswêreld sou aankondig, moet ons onthou Wie Hy is, wat Sy werk is, en wat die betekenis is 
dat Hy eers gegee kon word nadat Jesus verheerlik was. God bestaan deur die Gees want Hy is 
Gees. Die Vader het deur die Gees die Seun gegenereer. En dit is deur die gemeenskap van die 
Gees dat die Vader en die Seun een is. Die gemeenskap van lewe en liefde - soos ons dit vind in die 
ewige nimmereindigende verhoring van die Seun, wat die Vader se voorreg is, en in die ewige bid 
en ontvang, wat die Seun se reg en seën is - word deur die Gees in stand gehou. So was dit van alle 
ewigheid af; en so is dit veral nou, waar die Seun, as Middelaar, altyd leef om te bid. Die groot 
werk wat Jesus hier op aarde begin het, om naamlik in Sy eie liggaam God en die mens met 
mekaar te versoen, sit Hy in die hemel voort. Om dit te kon doen, het Hy in Sy eie persoon die 
stryd tussen die geregtigheid van God en ons sonde opgeneem. Aan die kruis is hierdie stryd eens 
en vir altyd beëindig. Toe het Hy na die hemel gevaar, sodat Hy van daar af in Sy liggaam die 
verlossing kon uitvoer en die oorwinning kon openbaar wat Hy verkry het. Dit is die rede waarom 
Hy altyd leef om te bid; in Sy gedurige voorbidding stel Hy Homself in lewende gemeenskap met 
die onophoudelike gebed van Sy verlostes. Of beter gesê, dit is Sy gedurige voorbidding wat in hul 
gebede openbaar word, en aan hulle 'n krag gee wat hulle voorheen nooit gehad het nie. 
 
Dit alles doen Hy deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees, die Gees van die verheerlikte Jesus, was 
nie daar nie (Joh. 7:39) en kon nie daar wees voordat Hy nie eers verheerlik was nie. Hierdie gawe 
van die Vader was iets nuuts, heeltemal verskillend van die wat die gelowiges van die Ou 
Testament geken het. Die werk wat die bloed verrig het toe Christus deur die voorhangsel 
ingegaan het, was iets so waar en so nuut; die verlossing van ons menslike natuur, sodat ons 
gemeenskap kon hê met Sy opstandingskrag en die heerlikheid van Sy verhoging, was so 'n 
absolute werklikheid; die opneem van ons menslike natuur in Christus in die lewe van die Drie-
enige God was 'n gebeurtenis van so 'n onbegryplike betekenis, dat die Heilige Gees, wat moes 
kom om van die verhoogde mensheid van Christus in ons harte te getuig van wat Christus tot 
stand gebring het, in der waarheid nie meer dieselfde Gees was as wat Hy in die Ou Testament 
was nie. Dit was letterlik waar: “die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Christus nog nie 
verheerlik was nie" (Joh. 7:39). Net soos die Seun, wat van alle ewigheid af God was, as mens 'n 
nuwe bestaan aanvaar het, en na die hemel teruggekeer het met iets wat Hy tevore nie gehad het 
nie, net so het die geseënde Gees wat die Seun met Sy hemelvaart van die Vader ontvang het 
(Hand. 2:33) in sy verheerlikte mensheid, na ons gekom met nuwe lewe wat Hy vantevore nie 
gehad het om mee te deel nie. Onder die ou bedeling is Hy aangeroep as die Gees van God; met 
Pinkster het Hy neergedaal as die Gees van die verheerlikte Jesus en die volle vrug en krag van die 
volbragte verlossing saam met Hom gebring, om dit aan ons mee te deel. 
 
Dit is deur die voorbidding van Christus dat die krag en toepassing van Sy verlossing voortdurend 
gehandhaaf word; en dit is deur die Heilige Gees wat van Christus op ons neerdaal, dat ons 
opgetrek word in die groot stroom van Sy gebede wat gedurig opstyg tot die Vadertroon. Die Gees 
bid vir ons sonder woorde - waar daar in die dieptes van die hart ons gedagtes selfs by tye geen 
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vorm kry nie, neem die Gees ons en voer ons op in die wonderlike stroom van die lewe van die 
Drie-enige God. Deur die Gees word die gebede van Christus ons gebede, en ons s'n Syne: Ons vra 
wat ons ookal wil en dit word ons gegee. Uit ondervinding verstaan ons dan die betekenis van die 
woorde “Tot nou toe het julle in My Naam niks gevra nie. In daardie dag sal julle in My Naam vra." 
 
My broer en suster! Wat ons nodig het om in die Naam van Christus voor te bid, en te vra dat ons 
dit mag ontvang, sodat die maat van ons vreugde vol kan wees, is die doop van hierdie Heilige 
Gees. Dit beteken meer as wat ons verstaan van die Gees van God onder die Ou Verbond. Dit is 
meer as die Gees van bekering en wedergeboorte wat die dissipels voor Pinkster gehad het. Dit is 
meer as die Gees met 'n mate van Sy invloed en werking. Dit is die Heilige Gees, die Gees van die 
verheerlikte Jesus in die krag van Sy verhoging, wat oor ons kom as die Gees van die inwonende 
Jesus, wat die Seun en die Vader in ons openbaar (Joh. 14:16-23). Dit is wanneer hierdie Gees nie 
net die Gees is van die ure wanneer ons bid nie, maar die Gees van ons hele lewenswandel is; 
wanneer hierdie Gees Jesus in ons verheerlik deur die volmaaktheid van Sy werk aan ons te 
openbaar, en ons geheel en al een met en gelykvormig aan Hom te maak, dat ons in Sy Naam kan 
bid, omdat ons in der waarheid een met Hom is. Dit is dan dat ons daardie onmiddellike toegang 
tot die Vader het waarvan Jesus sê: “Ek sê nie vir julle dat Ek die Vader aangaande julle sal vra 
nie." O, dit is vir ons nodig om te verstaan en te glo, dat die een groot behoefte van God se 
gelowige volk is om met hierdie Gees van die verheerlikte Jesus vervul te wees. Dan sal ons besef 
wat dit beteken om “met alle gebed en smeking by elke geleentheid te bid in die Gees" (Ef. 6:18), 
en wat dit beteken om “in die Heilige Gees te bid, en julleself te bewaar in die liefde van God" 
(Judas 20, 21).  “In daardie dag sal julle in My Naam vra." 
 
So kom die les dan opnuut tot ons: Die krag van ons gebedslewe sal afhang van wat ons is en wat 
ons lewe is. Die geheim om in die Naam van Christus te bid is daarin geleë dat ons in die Naam van 
Christus sal lewe - ons wandel in die Gees stel ons instaat om in die Gees te kan bid. Dit is wanneer 
ons in Christus bly dat ons die reg en die volmag verkry om te vra net wat ons wil. Die mate wat 
ons in Hom bly sal die juiste mate van krag in gebed aandui. Dit is die Gees wat in ons woon wat 
bid, nie altyd met woorde en gedagtes nie, maar as Hy volkome besit van ons hele lewe en wese 
het. Net soveel as wat daar van die Gees van Christus in ons is, sal daar van ware gebed sprake kan 
wees. O, laat ons lewens tog vol wees van Christus en van Sy Gees, dan sal die onbeperkte 
gebedsbeloftes nie meer vir ons vreemd klink nie. “Tot nou toe het julle in My Naam niks gevra 
nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees... In daardie dag sal julle in My 
Naam bid. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in My Naam, sal Hy 
julle gee." 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
O, my God! Met heilige eerbied buig ek my voor U, die Drie-enige God, neer. Weer sien ek hoedat 
die verborgenheid van die gebed die verborgenheid van die Heilige Drie-eenheid is. Ek aanbid die 
Vader wat altyd hoor, en die Seun wat altyd leef om te bid, en die Heilige Gees wat van die Vader 
en die Seun kom om ons te neem tot daardie altyd geseënde en nimmer-eindigende gemeenskap 
wat ondervind word deur te bid en te ontvang. Ek buig my, my God, in vererende aanbidding neer, 
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voor die oneindige neerbuiging wat deur die Heilige Gees vir ons bewerk word en ons gebede 
opneem in die goddelike lewe en die gemeenskap van Sy liefde. 
 
O my dierbare Here Jesus! Leer my om U les te verstaan, dat dit die inwonende Gees is wat 
voortvloei uit U, wat my met U verenig; wat die Gees van gebed is. Leer my wat dit beteken om, 
soos 'n leë, algeheel toegewyde instrument, myself oor te gee dat ek Sy lewe kan wees. Leer my 
om Hom, as 'n lewende Persoon, te eer en te vertrou om my lewe en my gebedslewe te lei. Leer 
my veral om stil te wees in gebed, sodat Hy in en deur my waarlik voorbidding kan doen. Leer my 
ook dat dit moontlik is om deur Hom sonder ophou te bid, en te bid sonder dat ek sal misluk, 
omdat Hy my 'n deelhebber laat wees van nimmer-eindigende en onfeilbare voorbidding, in 
watter hoedanigheid U, die Seun, voor die Vader verskyn. Ja, Here, laat U belofte in my vervul 
word, “In daardie dag sal julle in My vra. Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle die 
Vader sal vra in My Naam, sal Hy julle gee." Amen. 
 

AANTEKENING 
 
Gebed word dikwels met asemhaling vergelyk. Ons moet slegs die vergelyking verder deurvoer om 
te sien watter wonderlike plek die Heilige Gees inneem. By elke asemhaling verdryf ons die 
ongesonde lug wat baie gou ons dood sal veroorsaak, en asem die vars lug in waaraan ons ons 
lewe te danke het. So gee ons, deur belydenis van ons sondes, en deur gebed uiting aan die 
behoeftes en begeertes van ons hart. As ons asemhaal ontvang ons weer die vars lug van Sy 
beloftes, en Sy liefde, en die lewe van God in Christus. Dit doen ons deur die Heilige Gees wat ons 
lewensasem is. 
 
Dit is so omdat Hy die lewensasem van God is. Die Vader blaas Hom in ons en verenig Homself met 
ons lewe. Net soos na elke uitaseming by ons daar weer ‘n inaseming geskied, so trek God Sy asem 
weer in, en die Gees keer terug tot Hom met die begeertes en behoeftes van ons harte. So is die 
Heilige Gees die asem van die lewe van God, en die asem van die nuwe lewe in ons. Soos God Hom 
uitasem, ontvang ons Hom in antwoord op gebed; en soos ons Hom uitasem gaan Hy gevul terug 
na God met ons smekinge. En as Gees van God, in Wie die Seun en die Vader een is, en die 
voorbidding van die Seun die Vader bereik, is Hy vir ons die Gees van gebed. Ware gebed is die 
lewende ondervinding van die waarheid van die Heilige Drie-eenheid. Die Gees se asemhaling, die 
Seun se voorbidding en die Vader se wil word in ons een.  


