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Les 26 
“Ek het vir julle gebid" 

of, CHRISTUS DIE VOORBIDDER 
 
“Maar Ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie" – Lukas 22:32. 
 “Ek sê nie vir julle dat Ek die Vader aangaande julle sal vra nie” – Johannes 16:26. 
“Omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree" – Hebreërs 7:25.   
 
Alle groei in die geestelike lewe hang af van 'n duidelike insig in wat Jesus vir ons is. Hoe meer ek 
besef dat Christus alles in en deur my moet wees, dat alles wat Christus het tot my beskikking is, 
des te meer sal ek leer om die ware geloofslewe te lei van 'n persoon wat aan homself sterf en 
geheel en al in Christus leef. Die Christelike lewe is dan nie meer ‘n tevergeefse stryd om reg te 
lewe nie, maar 'n berusting in Christus wat in Hom as ons lewe, krag vind om die stryd te stry en 
die oorwinning van die geloof te behaal. Dit is veral so met betrekking tot die gebedslewe. 
Aangesien gebed ook enkel en alleen onder die wet van die geloof staan, en gesien word in die lig 
van die volheid en algenoegsaamheid wat daar in Jesus is, begryp die gelowige dat gebed nou nie 
meer met spanning en kommervolle angs gepaard hoef te gaan nie. Dit is veel eerder 'n 
ondervinding van wat Christus vir en in hom wil doen – ‘n deelname aan daardie lewe van 
Christus, wat, net soos op aarde so ook in die hemel, altyd tot die Vader as 'n gebed opstyg. En hy 
begin te bid, deur nie net op die verdienstes van Christus te reken nie, of op die voorbidding 
waardeur ons onwaardige gebede aanneemliker gemaak word nie, maar op daardie intieme 
vereniging op grond waarvan Hy in ons en ons in Hom bid. (Sien die aantekening van Beck van 
Tubingen oor die verskil wat daar bestaan tussen Christus as Voorspraak of Voorbidder wat 
buitekant ons staan, en die Christus wat in ons is, waar ons in Hom bly en Hy in ons, en waar die 
Heilige Gees ons vereniging met Hom volmaak maak, sodat ons self direk tot die Vader in Sy Naam 
kan gaan.) 
 
Die hele verlossing is Christus Self; Hy het Homself aan ons gegee; Hy Self leef in ons. Omdat Hy 
bid, bid ons ook. Soos Sy dissipels, toe hulle Jesus sien bid, gevra het om deel te hê in die gebed, 
soos Hy dit geken het, so weet ons ook, noudat ons Hom as Voorbidder op die troon aanskou, dat 
Hy ons deel laat hê om een met Homself te word in die gebed. Die gesig van Jesus as Voorbidder 
gee ons krag om in Sy Naam te bid. Aan Christus behoort alle reg en krag van die gebed. Hy laat 
ons deel hê aan Sy voorbidding. 
 
Hoe duidelik kom dit uit in die laaste aand van Sy lewe. In Sy Hoë-Priesterlike gebed (Johannes 17) 
toon Hy ons hoe Hy bid en wat Hy die Vader moes vra, en wat Hy sal bid wanneer Hy opgevaar het 
na die hemel. En tog het Hy in Sy afskeidswoorde so herhaaldelik Sy heengaan na die Vader 
verbind met sy dissipels nuwe lewe van gebed. Uiteindelik sou die twee verbind word: Sy aanvang 
van die werk van Sy ewige voorbidding sou die aanvang en die krag van hul gebedslewe in Sy 
Naam wees.  
 
Om dit te verstaan is dit nodig om in die eerste plek aan Sy voorbidding te dink. “Hy leef altyd om 
in te tree." Die taak van Christus op aarde as Priester was slegs 'n begin. As Aaron het Hy Sy bloed 
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gestort, as Melgisedek leef Hy nou agter die gordyn om Sy werk voort te sit, volgens die krag van 
die ewige lewe. Soos Melgisedek heerliker as Aaron is, so is dit in die bediening van die 
voorbidding dat die ware krag en heerlikheid van die versoening geopenbaar word. ”Christus is dit 
wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook 
vir ons intree" (Rom.8:34). 
 
Daardie voorbidding is 'n kragtige werklikheid, 'n werk wat absoluut noodsaaklik is, en waarsonder 
die voortdurende toepassing van die verlossing nie kan plaasvind nie. By die vleeswording en 
opstanding van Jesus het die wonderlike versoening plaasgevind, waardeur die mens deelgenoot 
geword het van die goddelike lewe en seën. Sonder die voortdurende beoefening van Sy goddelike 
mag deur die Hoof in die hemel, kan die ware persoonlike toe-eiening van hierdie versoening in 
elkeen van Sy lede hieronder nie plaasvind nie. By alle bekering en heiligmaking, by elke 
oorwinning oor sonde en die wêreld, is daar 'n werklike beoefening van die krag van Hom wat 
magtig is om te verlos. Hierdie beoefening van Sy krag geskied alleen deur Sy gebed: Hy bid tot die 
Vader en ontvang van die Vader. “Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God 
gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree" (Hebr. 7:25). Daar is geen behoefte van Sy 
volgelinge wat Jesus nie van God deur Sy voorbidding kan verkry nie. Sy middelaarskap op die 
troon is net so werklik en onmisbaar as wat dit aan die kruis was. Niks vind sonder Sy voorbidding 
plaas nie. Hieraan bestee Hy al Sy tyd en kragte, en hiermee hou Hy Hom voortdurend besig aan 
die regterhand van die Vader. 
 
Ons deel nie net aan die voordele verbonde aan hierdie werk van Hom nie, maar ook aan die werk 
self. Die liggaam en sy lede is een:  “Die hoof kan nie vir die voete sê: ek het julle nie nodig nie" (1 
Kor. 12:21). Ons deel alles wat Hy is en wat Hy besit, met Jesus:  “En Ek het hulle die heerlikheid 
gegee wat U My gegee het" (Joh. 17:22). Ons is deelgenote van Sy lewe, Sy geregtigheid en Sy 
werk, en so deel ons ook met Hom Sy voorbidding; dit is 'n werk wat Hy nie sonder ons verrig nie. 
 
Ons doen dit omdat ons deelgenote van Sy lewe is:  Christus is ons lewe;  “Ek leef nie meer nie 
maar Christus leef in my" (Gal. 2:20). Die lewe in Hom en in ons is een en dieselfde lewe. Sy lewe in 
die hemel is 'n voortdurende gebedslewe - 'n lewe wat sonder ophou tot God bid en ontvang. Dit 
is nie asof daar twee strome van gebed, een van Hom en een van Sy gelowiges, opstyg nie. Nee, 
maar die wesenlike lewensvereniging bring ook 'n gebeds-vereniging mee; wat Hy bid gaan deur 
ons en wat ons bid gaan deur Hom. Hy is die engel met die goue komme vol reukwerk: “En baie 
reukwerk is aan hom gegee" die geheim van die gebed wat aanneemlik is, ”om dit met die gebede 
van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê" (Openb. 8:3). Ons leef en bly in Hom, die 
Voorbidder by uitnemendheid. 
 
Die Eniggeborene is die enigste Persoon wat die reg besit om te bid. Aan Hom alleen was dit gesê:  
“Vra en dit sal vir U gegee word." Soos in alle ander dinge die volheid in Hom woon, so ook die 
volheid van die gebed - Hy alleen besit die gebedskrag. En net soos die geestelike lewe se groei 
bestaan in 'n duideliker besef dat al die skatte in Hom is, en dat ons ook in Hom is om elke oomblik 
te ontvang wat ons in Hom besit, genade op genade, so is dit ook met die gebedslewe gesteld. Ons 
geloof in die voorbidding van Jesus moet nie net daarin bestaan dat Hy in ons plek bid, wanneer 
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ons nie bid of nie kan bid nie, maar dat Hy, as die Begin van ons lewe en ons geloof, ons trek om in 
harmonie met Homself te bid. Ook in hierdie opsig moet ons gebed 'n werk van geloof wees, dat 
aangesien ons weet dat Jesus Sy hele lewe in ons uitstort, so is dit ook deur Hom alleen, as gevolg 
van Sy lewe van gebed, dat ons kan bid. 
 
Vir menige gelowige was dit 'n nuwe tydstip in sy geestelike lewe, toe hy tot die ontdekking gekom 
het hoe waaragtig en algeheel Christus sy lewe was, en vir hom borg staan dat hy getrou en 
gehoorsaam sou bly. Van toe af het hy eers begin om 'n geloofslewe te lei. Die ontdekking dat 
Christus ook vir ons gebedslewe borgstaan is nie minder nie. Hy, die middelpunt en beliggaming 
van alle gebed, dra Homself deur middel van die Heilige Gees aan Sy volk oor. “Hy leef altyd om in 
te tree" as die Hoof van die liggaam, as die Leier op daardie nuwe en lewende weg, wat Hy geopen 
het as die Begin en Voleinder van ons geloof. In alles voorsien Hy vir die lewe van Sy verlostes deur 
Sy eie lewe in hulle te gee. Hy sorg vir hul gebedslewe, deur hulle in Sy hemelse gebedslewe op te 
neem, en deur Sy gebedslewe aan hulle te gee en in hulle in stand te hou. “Ek het vir jou gebid, dat 
jou geloof nie ophou nie" (Lukas 22:32). Ons geloof en gelowige gebed is in Syne gewortel. Dit is 
“as julle in My bly," die ewiglewende Voorbidder “en met My en in My bid," “vra net wat julle wil 
hê, en dit sal vir julle gedoen word." 
 
Die gedagte aan ons gemeenskap in die voorbidding van Jesus, herinner ons aan wat Hy ons 
meermale geleer het, hoedat al hierdie wonderlike gebedsbeloftes tot hul doel en regverdiging het 
die verheerliking van God deur die openbaring van Sy Koninkryk en die redding van sondaars. 
Solank as wat ons alleen, of hoofsaaklik vir onsself bid, sal die belofte van daardie laaste woorde 
vir ons 'n verseëlde boek bly. Dit is vir die vrugdraende lote van die Wynstok; dit is vir die dissipels 
wat in die wêreld gestuur is, soos die Vader Hom gestuur het, om vir verloregaande mense te 
lewe; dit is vir Sy getroue diensknegte en intieme vriende wat die werk wat Hy agtergelaat het, 
opneem, wat net soos hul Here sterf soos die graankorrel om te vermenigvuldig - dit is vir húlle 
wat die beloftes gegee is. Laat elkeen van ons uitvind wat die werk en wie die siele is vir wie ek 
spesiaal geroep word om in te tree. Laat ons voorbidding vir hulle die lewe van gemeenskap met 
God vir ons wees, en ons sal ontdek dat die beloftes vir krag in die gebed nie net vir ons waar word 
nie, maar ons sal dan eers begin besef hoedat ons in Sy eie vreugde om mense te seën en te red, 
sal deel, as ons in Christus en Hy in ons bly. 
 
O wonderlike voorbidding van ons geseënde Here Jesus, waaraan ons nie alleen alles te danke het 
nie, maar waarin ons kan deelneem as aktiewe deelgenote en medewerkers! Nou verstaan ons 
wat dit beteken om in die Naam van Jesus te bid, en waarom dit so 'n krag besit. In Sy Naam, in Sy 
Gees, in Homself, in volmaakte vereniging met Hom. O wonderbare, altyd werksame en kragtigste 
voorbidding van die Mens Christus Jesus! Wanneer sal ons geheel en al daarin opgeneem word, en 
altyd daarin bid? 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
Dierbare Here Jesus! In ootmoedige aanbidding buig ek my nogmaals voor U neer. U hele 
verlossingswerk bestaan nou in gebed. Dit waarmee U nou besig is, wat U in stand hou en kan 
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meedeel, wat U kosbare bloed gekoop het, is net in die gebed. U leef altyd om te bid. En omdat 
ons in U is en in U bly, is die onmiddellike toegang tot die Vader altyd vir ons oop, kan ons lewe 
een aanhoudende gebed wees, en is die antwoord op ons gebed verseker. 
 
Geseënde Here! U het U gelowiges uitgenooi om U medewerkers in ‘n lewe van gebed te wees. U 
het Uself met U volk verenig en laat hulle as U liggaam deel hê in daardie bediening van die 
voorbidding, waardeur die wêreld alleen gevul kan word met die vrug van U verlossing en die 
heerlikheid van die Vader. Ek kom tot U met meer vrymoedigheid as ooit, my Here, en ek smeek U: 
Leer my bid. U lewe is gebed en U lewe is myne. Here! Leer my om in U en soos U te bid. En, O my 
Here! laat ek veral weet, dat, soos U vir U dissipels belowe het, U in die Vader en ek in U, en U in 
my is. Laat my hele lewe deur die verenigende krag van die Heilige Gees, in U en U voorbidding 
bly, sodat my gebed sy weerklank mag wees, en die Vader my in U en vir U in my mag hoor. Here 
Jesus! Laat U gemoed in alle opsigte myne wees, en my lewe in alle opsigte in U wees. So sal ek 
dan gereed wees om die kanaal te wees waardeur U voorbidding sy seën op die wêreld uitgiet. 
Amen. 
 

AANTEKENING 
Die nuwe tydperk van gebed in die Naam van Jesus word deur Christus aangedui as die tyd van die 
uitstorting van die Gees, waarin die dissipels 'n meer geopenbaarde begrip aangaande die 
verlossingsplan verkry, en waarin hulle net so duidelik bewus word van hul eenheid met Jesus as 
van Sy eenheid met die Vader. Hul gebed in die Naam van Jesus is nou direk tot die Vader Self. “Ek 
sê nie dat Ek vir julle sal bid nie, want die Vader Self het julle lief,” sê Jesus; terwyl Hy voorheen 
gesê het van die tyd voor die koms van die Gees: “Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander 
Trooster stuur.” Die hoofgedagte in hierdie gebed is die insig in ons vereniging met God in 
Christus, waarin die lewende band tussen God en ons van weerskante is (Joh. 17:23). “Ek in hulle 
en hulle in My,” sodat ons in Jesus die Vader met ons verenig sien, en onsself met die Vader 
verenig. Jesus Christus moes aan ons geopenbaar word, nie net deur die waarheid in ons gemoed 
nie, maar in ons diepste persoonlike bewussyn as die lewende persoonlike versoening, as Hy in 
Wie die Vaderskap van God en die Vaderliefde volkome met die menslike natuur en dit weer met 
God verenig is. Die middelaarskap van Christus word nie deur hierdie onmiddellike toegang tot 
God opsy gesit nie; dit word egter nie meer beskou as iets van buite af wat buitekant ons bestaan 
nie, maar as 'n ware lewende geestelike bestaan in ons, sodat die Christus vir ons, die Middelaar, 
in werklikheid die Christus in ons geword het. 
 
As die bewustheid van hierdie eenheid tussen God en ons in Christus nog ontbreek, of verdoof is 
deur die gevoel van skuld, dan sien die gelowige op na ons Here as die Voorspraak, wat vir ons bid 
by die Vader. (Vergelyk Joh. 16:26 met 16:16, 17; Luk. 22:32; 1 Joh. 2:1). Om Christus op hierdie 
manier in gebed as Voorspraak te beskou, is volgens Johannes 16:25 nie heeltemal dieselfde as die 
gebed in Sy Naam nie. Die voorspraak van Christus is bedoel om ons te bring tot daardie innerlike 
lewensvereniging met Hom en met die Vader in Hom, op grond waarvan Christus die Persoon is 
met Wie God in 'n onmiddellike verhouding tree en Homself met ons verenig, en in Wie ons onder 
alle omstandighede met God in 'n onmiddellike verhouding tree. Net so bestaan die gebed in die 
Naam van Jesus nie uit ons gebed wat tot Sy beskikking is nie: so het die dissipels altyddeur gebid 
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sedert Hy hulle die “Onse Vader” gegee het, en tog sê Hy “Tot nou toe het julle nie in My Naam 
gevra nie.” Net wanneer die middelaarskap van Christus, deur die inwoning van die Heilige Gees, 
lewe en krag in ons geword het, en Sy gemoed, soos dit uiting gevind het in Sy Woord en werk, 
besit geneem het van ons persoonlike bewussyn en wil en die gevul het, sodat ons die Here Jesus 
in ons het, in geloof en liefde, as die Versoener wat ons werklik een met God gemaak het; dan 
alleen het Sy Naam, wat Sy natuur en Sy werk insluit, waarheid en krag in ons (nie net vir ons nie) 
geword, en het ons in die Naam van Jesus vrye en direkte toegang tot die Vader en sal ons sekerlik 
verhoor word. Gebed in die Naam van Jesus is die vryheid van die Seun met die Vader, net soos 
Jesus dit as die Eersgeborene gehad het. Ons bid in die plek van Jesus, nie asof ons onsself in Sy 
plek kan stel nie, maar in sovêr as ons in Hom en Hy in ons is. Ons gaan direk tot die Vader, maar 
net soos die Vader in Christus is, en nie asof Hy apart van Christus was nie. Dus sal dit tevergeefs 
wees om te dink dat 'n formule soos “ter wille van U geliefde Seun,” krag sal hê, as die innerlike 
mens nie in Christus leef en Hom nie as die Lewende Christus besit nie, of as Sy waarheid en lewe 
nog nie die lewe van ons eie siel geword het nie". - Chritsliche Ethik, von Dr. I. T.Beck, Tubingen ii. 
39. 


