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Les 27 
“Vader, Ek Wil" 

of, DIE HOËPRIESTERLIKE GEBED 
 
“Vader, Ek wil dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook saam met My sal wees" - Johannes 
17:24. 
 
In Sy afskeidswoorde gee Jesus aan Sy dissipels 'n volle openbaring van die Nuwe Lewe soos dit 
sou wees, as die Koninkryk van God met krag gekom het. Hul roeping en hul saligheid sou hulle 
vind in die inwoning van die Heilige Gees, in vereniging met Hom, dié hemelse Wynstok, in hul 
uitgaan om vir Hom te getuig en te ly. Tydens die verkondiging aangaande die toekomstige nuwe 
lewe, het die Here herhaaldelik die uitdruklikste verklarings gemaak omtrent die onbeperkte krag 
van die gebed. En nou gaan Hy aan die slot van Sy afskeidsrede self oor tot gebed. Om die dissipels 
die vreugde te laat smaak van te weet hoedanig Sy voorbidding vir hulle in die hemel, as hul 
Hoëpriester sou wees, gee Hy hulle die kosbare erfenis: van Sy gebed tot die Vader. Hy doen dit 
omdat hulle en ons as priesters aan Sy voorbidding moet deelneem, sodat hulle en ons kan weet 
hoe om hierdie heilige werk te verrig. Ons het in die afskeidsrede leer verstaan hoedat hierdie 
verstommende gebedsbeloftes nie vir ons eie voordeel gegee is nie, maar in belang van die Here 
en Sy Koninkryk; en dit is alleen die Here Self wat ons kan leer wat die gebed in Sy Naam moet 
wees en hoe om dit te verkry. Ons het verstaan dat om in Sy Naam te bid beteken om in volkome 
vereniging met Hom te bid. Die Hoëpriesterlike gebed omvat alles en sal ons alles leer wat gebed 
in die Naam van Jesus mag vra en verwag. 
 
Hierdie gebed word gewoonlik in drie dele verdeel. Ons Here bid eers vir Homself (v. 1-5), dan vir 
Sy dissipels (6-19), en eindelik vir al die gelowiges oor al die eeue (20-26). Die volgeling van Jesus, 
wat hom oorgee tot die heilige werk van voorbidding, en wat wil probeer sien hoeveel seën hy vir 
sy omgewing in die Naam van Jesus kan afbid sal hom in alle nederigheid deur die Heilige Gees laat 
lei om van hierdie wonderlike gebed, as een van die belangrikste lesse in die skool van gebed, 'n 
studie te maak. 
 
In die eerste plek bid Jesus vir Homself, dat Hy verheerlik mag word, sodat Hy die Vader kan 
verheerlik.  ”Vader, verheerlik U Seun ... En nou, Vader, verheerlik My by Uself..." (Joh. 17:1, 5). Hy 
voer dan die gronde aan waarop Sy gebed berus. Tussen Hom en die Vader was daar in die hemel 
'n heilige ooreenkoms gesluit. Die Vader het Hom mag oor alle vlees, as die beloning vir Sy werk, 
beloof: Hy het die werk verrig, Hy het die Vader verheerlik, en nou is die een doel wat Hy voor oë 
het, om Hom nog verder te verheerlik. Met die grootste vrymoedigheid durf Hy bid dat die Vader 
Hom moet verheerlik, sodat Hy nou alles wat Hy onderneem het om te doen, vir Sy volk kan wees 
en doen. 
 
Dissipel van Jesus, hier is u eerste les in die beoefening van u werk van priesterlike voorbidding 
wat u deur die voorbeeld van u grote Hoëpriester moet leer. Om in die Naam van Jesus te bid, 
beteken om in vereniging en in harmonie met Hom te bid. Soos die Seun Sy gebed begin het deur 
Sy verhouding tot die Vader duidelik te maak, deur Hom op Sy werk en Sy gehoorsaamheid, en Sy 
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begeerte om die Vader te verheerlik, te beroep, so moet u ook doen. Nader tot God en verskyn 
voor Hom in Christus. Beroep u op die werk wat Christus voltooi het. Sê dat u uself volkome 
daarmee verenig, dat u daarop vertrou en daarin leef en daarvolgens wandel. Sê dat u uself ook 
oorgegee het om die werk te voltooi wat die Vader u gegee het om te doen, en om enkel en alleen 
vir Sy verheerliking te lewe. En bid dan met vaste vertroue dat die Seun in u verheerlik mag word. 
Dit is om in die Naam, in die woorde self, in die Gees van Jesus en in vereniging met Jesus Self, te 
bid. Hierdie soort gebed besit krag. As u saam met Jesus die Vader verheerlik, sal die Vader Jesus 
verheerlik deur te doen wat u in Sy Naam vra. Dit is net, wanneer u persoonlike verhouding op 
hierdie punt, soos dié van Christus, met God rein is, wanneer u Hom verheerlik en alles tot Sy 
verheerliking wil doen, soos Christus, dat u krag sal hê om vir andere in te tree by God. 
 
Daarna bid ons Here Jesus vir Sy dissipel kring. Hy praat van hulle as diegene wat die Vader Hom 
gegee het. Hul hoofkenmerk was dat hulle Sy woord aangeneem het. Hy sê dat Hy hulle die wêreld 
ingestuur het om Sy plek in te neem. En Hy vra twee dinge vir hulle: dat die Vader hulle teen die 
bose moet bewaar, en hulle deur Sy Woord moet heilig, omdat Hy Homself vir hulle heilig. 
 
Soos ons Here, het elke gelowige voorbidder sy eie onmiddellike kring vir wie hy eerste bid. Ouers 
het hul kinders, onderwysers hul leerlinge, leraars hul gemeentes, alle werkers hul eie sorg, en alle 
gelowiges hulle wie se sorg so na aan hul harte lê. Dit is van groot belang dat voorbidding 
persoonlik, op die punt af en definitief moet wees. En ons eerste gebed moet altyd wees dat hulle 
die Woord van God mag aanneem. Hierdie gebed sal egter nie groot krag hê as ek nie met die 
Here Jesus kan sê: “Ek het hulle U Woord gegee" - dit gee ons vryheid en krag in ons voorbidding 
vir siele. U moet nie net vir hulle bid nie, u moet ook met hulle praat. En as hulle die Woord van 
God aangeneem het moet u baie bid dat hulle teen die Bose bewaar mag word, en dat hulle deur 
die Woord geheilig mag word. In plaas van te twyfel, of te oordeel, of toe te laat dat hulle sal val, 
laat ons liewer vir ons kring bid: “Vader bewaar hulle in U waarheid." Gebed in die Naam van Jesus 
het groot krag: “Wat julle ook wil hê, dit sal vir julle gedoen word." 
 
Dan volg ons Here se gebed vir 'n nog wyer kring:  “Maar Ek bid die vir hulle alleen nie, maar ook 
vir die wat deur hulle woord in My sal glo" (Joh. 17:20). Sy priesterlike hart strek uit oor alle tye en 
plekke, en Hy bid dat almal wat aan Hom behoort oral een mag wees, dat hulle daardeur aan die 
wêreld die bewys kan lewer dat Sy sending Goddelik was, en dat hulle eenmaal vir altyd met Hom 
sal wees en in Sy heerlikheid sal deel, en “sodat die liefde waarmee U My liefgehad het, in hulle 
kan wees, en Ek in hulle" (Joh. 17:26). 
 
Die ware voorbidder kan homself nie net tot sy eie kring beperk nie: hy bid vir die ganse Kerk en 
vir sy verskillende vertakkinge. Hy bid veral vir die eenheid van Gees en liefde. Hy bid dat die Kerk 
een met Christus mag wees, om so 'n getuie in die wêreld te wees dat Christus, wat so 'n 
wonderwerk verrig het dat liefde oor selfsug en skeidsmure triomfeer, in der waarheid die Seun 
van God is wat uit die hemel gekom het. Elke gelowige behoort baie te bid dat die eenheid van die 
Kerk, nie in uiterlike organisasie nie, maar in gees en in waarheid, geopenbaar mag word. 
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Genoeg sover wat die inhoud van die gebed betref. Laat ons nou let op die wyse waarop die gebed 
gedoen is. Jesus sê:  “Vader, Ek wil!" Op grond van Sy reg as Seun, en die Vader se belofte aan 
Hom, en Sy voltooide werk, mag Hy dit doen. Die Vader het vir Hom gesê: “Eis van My en Ek sal vir 
U gee." (Psalm 2). Hy het eenvoudig gebruik gemaak van die Vader se belofte. Jesus het ons 'n 
soortgelyke belofte gegee:  “Wat julle ook al wil hê, sal vir julle gedoen word." Hy vra my om in Sy 
Naam te sê wat ek wil hê. As die gelowige in Hom bly, in 'n lewende vereniging met Hom waarin 
die mens niks en Christus alles is, dan het hy die vryheid om daardie woord van sy Hoëpriester op 
te neem, en in antwoord op die vraag: "Wat wil jy hê?" te sê: "Ek wil alles hê wat U beloof het."  
 
Dit is niks ander as ware geloof nie. So eer ons God deur verseker te wees dat so 'n vertroue, om 
te sê wat ek wil, inderdaad vir Hom aanneemlik sal wees. By die eerste oogopslag deins ons terug 
vir hierdie uitdrukking. Ons het nóg die vrymoedigheid nóg die krag om so te praat. Dit is 'n woord 
waartoe alleen, in die mees volkome versaking van ons wil aan dié van die Here, genade gegee 
word; waartoe egter genade verseker gegee word aan elkeen wat in die gemeenskap met sy Vader 
daartoe voorberei is. Hy wat sy wil geheel en al aan die Here oorgee sal dit weer, vernuwe en met 
goddelike krag versterk, terug ontvang. "Vader, Ek wil" is die grondtoon van die ewigdurende, 
altyd werksame, voorbidding van ons Here in die hemel wat alles vermag. Dit is slegs wanneer ons 
met Hom verenig is dat ons gebed groot krag sal hê. As ons maar net in Hom bly, in Hom leef en 
wandel, en in Sy Naam alles doen; as ons maar net na Hom wil kom met elke afsonderlike versoek, 
getoets en aangeraak deur Sy Woord en Gees, en dit wil werp in die magtige stroom van 
voorbidding wat van Hom af opgaan, om aan die Vader voorgelê te word; dan sal ons die volle 
vertroue hê dat ons alles wat ons vra ontvang; want die Gees self sal die woorde, "Vader, Ek wil" 
in ons inblaas. Ons sal onsself in Hom verloor en niks word nie, om uit te vind dat ons in ons 
onmag mag en groot gebedskrag besit. 
 
Dissipels van Jesus, geroepe om aan Jesus in Sy Hoëpriesterlike voorbidding gelyk te wees, 
wanneer sal u ontwaak tot die heerlikheid - wat alle verstand te bowe gaan - van hierdie 
bestemming van ons om by God vir die verloregaande wêreld, met die krag wat ons verkry 
wat ons wil hê, te pleit. O, wanneer sal ons die traagheid afskud, wat gekleed is met die skyn van 
nederig wees, en onsself geheel en al aan God se Gees oorgee, dat Hy ons wil met lig en krag mag 
vul om te ken, en te neem, en te besit alles wat ons God gereed is om te gee aan 'n wil wat Hom 
daarvoor sal aangryp? 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
O, my dierbare Hoëpriester! Wie is ek dat U my uitnooi om met U in U voorbidding, wat groot krag 
het, te deel! En waarom, O my Here, is ek so traag van hart om hierdie wonderlike voorreg 
waartoe U U kerk verlos het, te verstaan, te glo, en te beoefen! O Here, gee my genade sodat 
hierdie voorbidding om sonder ophou te bid, totdat die seën van die Hemel op my hele omgewing 
mag neerdaal in 'n toenemende mate, my lewenstaak mag word. 
 
Geseënde Here, ek kom nou om hierdie roeping van my te aanvaar. Hiervoor sal ek alles versaak 
en U volg. In U hande gee ek gelowig my hele wese oor; vorm my, voed my op, inspireer my om 
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een van die lede van U gebed-weermag te wees, stryders wat waak en worstel in die gebed, deel 
van Israel, prinse van God, wat krag het en veel vermag. Neem besit van my hart en vul dit met die 
een begeerte, om God te verheerlik deur die insameling, heiliging en vereniging van hulle wat die 
Vader U gegee het. Neem my verstand en laat al my aandag daaraan gewy word om te weet waar 
ek deur my gebed seën kan bewerkstellig. Neem my geheel en al en bekwaam my om as 'n 
priester altyd voor God te staan en in Sy Naam seën te versprei. 
 
Geseënde Here, laat dit ook hier, soos in die hele geestelike lewe die geval is, U alles en ek niks. En 
laat my ondervinding ook in hierdie verband wees dat hy wat niks vir homself hou en soek nie, 
alles ontvang, tot selfs die wonderlike genade om, met U, U ewigdurende bediening van die 
voorbidding te deel. Amen. 
 


