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Les 28 
“Vader, nie wat Ek wil nie" 

of, DIE OFFER OP DIE ALTAAR 
 
“En Hy sê: Abba, Vader, alle dinge is vir U moontlik; neem hierdie beker van My weg; nogtans nie 
wat Ek wil nie, maar wat U wil" - Markus 14:36. 
 
Wat 'n kontras binne enkele ure! Wat 'n oorgang van daardie stille verhewendheid wat ons in die 
woorde “Hy het Sy oë opgehef en gesê: Vader, Ek wil” vind, tot die geheimsinnige “En Hy het 'n 
bietjie verder gegaan en op Sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat 
hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil" (Joh. 17:24, Mark. 
14:36). In die een geval sien ons die Hoëpriester agter die gordyn besig met Sy alles vermoënde 
voorbidding; in die ander geval die offer op die altaar wat Hom oorgee om geslag te word, sodat 
Hy die gordyn kan skeur waardeur ons tot die Vader kan gaan. Die Hoëpriesterlike gebed “Vader, 
Ek wil" gaan in volgorde van tyd wel die “Vader, nie soos Ek wil nie" vooraf, tog dit was slegs by 
voorbaat om aan te toon hoedanig die voorbidding sou wees nadat die offer gebring is. In 
werklikheid het die gebed voor die troon “Vader, Ek wil," sy oorsprong en krag te danke aan die 
gebed by die altaar “Vader, nie soos Ek wil nie." Dit is deurdat Hy Sy wil in Getsémané so volkome 
aan die Vader oorgegee het, dat die Hoëpriester op die troon die mag besit om te vra net wat Hy 
wil, en die reg het om Sy gelowiges ook in daardie mag te laat deel, en dat hulle ook kan vra net 
wat hulle wil. 
 
Hierdie les van Getsémané is een van die heiligste en kosbaarste lesse vir almal wat in die skool 
van Jesus wil leer bid. Vir die oppervlakkige leerling mag dit lyk asof dit hom alle moed om in die 
geloof te bid ontneem. As selfs die ernstigste gebed van die Seun nie verhoor was nie, as selfs die 
Geliefde moes sê:  “Nie soos Ek wil nie", hoeveel te meer moet ons nie so sê nie? So skyn dit dan 
asof die beloftes, wat die Here Jesus net 'n paar uur vantevore gegee het  “Wat julle ook al mag 
vra," “Wat julle ook al wil hê " nie letterlik bedoel was nie. 'n Dieper insig in die betekenis van 
Getsémané sal ons egter leer dat ons juis hier die sekere grond vir 'n ope weg tot die versekering 
van gebedsverhoring het. Laat ons met eerbiedige en vererende aanbidding neerbuig, terwyl ons 
hierdie asemrowende groot toneel aanskou - die Seun van God besig om in die stof voor God, met 
smekinge en trane, te verskyn, en nogtans nie verkry wat Hy vra nie. Hy Self is ons Leermeester en 
sal die verborgenheid van Sy heilige offer, soos in hierdie gebed geopenbaar, aan ons ontvou. 
 
Om hierdie gebed te verstaan moet ons die groot onderskeid opmerk tussen wat ons Here 'n 
rukkie vantevore in die koninklike Hoëpriesterlike gebed begeer het en wat Hy hier in Sy swakheid 
vra. Daar het Hy gebid vir die verheerliking van die Vader, en van Homself en Sy gelowiges as die 
vervulling van die duidelike beloftes wat aan Hom gegee was. Hy het gevra wat Hy geweet het was 
volgens die wil van die Vader; Hy durf met vrymoedigheid sê “Vader, Ek wil."  Hier bid Hy oor iets 
waaromtrent die wil van die Vader nog nie vir Hom duidelik was nie. Vir al wat Hy geweet het kon 
dit die wil van die Vader gewees het dat Hy die beker moes drink. Hy het Sy dissipels vertel van die 
beker wat Hy moes drink; 'n bietjie later sou Hy weer sê “Die beker wat die Vader My gegee het, 
sal Ek dit nie drink nie?" (Joh. 18:11). Hiervoor het Hy in die wêreld gekom. Maar toe, in die uur 
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van ontsettende foltering wat oor Sy siel gekom het, toe die magte van die hel op Hom losgelaat 
is, en Hy die voorsmaak van die dood as die toorn van God oor die sonde begin kry het, het Sy 
menslike natuur gesidder by die gedagte dat Hy 'n vloek sou word, en die angskreet geuiter en 
begeer dat, indien God se doel sonder die beker bereik kon word, die vleeslike beker dan by Hom 
verby moes 
gaan: “Laat hierdie beker by My verbygaan." Daardie begeerte was die bewys vir die opregte 
werklikheid van Sy mensheid. Die woorde “nie soos Ek wil nie" het verhoed dat daardie begeerte 
sondig sou wees. Terwyl Hy pleit en uitroep “alle dinge is moontlik by U" en weer terugkeer om 
nog ernstiger te bid dat die beker van Hom weggeneem mag word, is  dit Sy driemaal herhaalde 
“nie soos Ek wil nie," wat die wese en waarde van Sy offer uitmaak. Hy het iets gevra waarvoor Hy 
nie kon sê: “Ek weet dit is U wil" nie. Hy het Hom op God se mag en liefde beroep en dit toe 
teruggetrek met Sy “U wil geskied." Die gebed dat die beker verby moes gaan, kon nie verhoor 
word nie. Die gebed van onderwerping, dat God se wil sou geskied, was verhoor, deur die 
oorwinning wat Hy behaal het, eers oor die vrees en daarna oor die mag van die dood. In hierdie 
verloëning van Sy wil, in die volkome oorgawe van Sy wil aan die wil van die Vader, het Sy 
gehoorsaamheid sy hoogste oorwinning behaal. Die opoffering van Sy lewe op Golgota ontleen sy 
waarde aan hierdie opoffering van Sy wil in Getsémané. Hier is dit, soos die Skrif sê dat Hy Sy 
gehoorsaamheid geleer het, en het Hy die Saligmaker geword van almal wat aan Hom gehoorsaam 
is (Heb.5:8). Omdat Hy daar in daardie gebed gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja tot die 
dood aan die kruis, daarom het God Hom uitermate verhoog, en Hom mag gegee om te vra net 
wat Hy wil (Fil.2:8). Deurdat Hy gesê het “Vader nie soos Ek wil nie" het Hy die mag ontvang om te 
sê “Vader, Ek wil." Omdat Hy in Getsémané gewillig was dat Sy wil nie sou geskied nie, het Hy die 
reg vir Sy gelowiges verseker om te kan vra net wat hulle wil. 
 
Laat ek nogtans die oneindige wondere wat Getsémané voor my oog ontvou raaksien. Eers vind 
ons daar hoedat die Vader vir Sy geliefde Seun die bitter beker van toorn aanbied. Dan sien ons 
hoedat die Seun wat altyd gehoorsaam was, terugdeins en smeek dat Hy dit nie hoef te drink nie. 
Verder merk ons op dat die Vader nie Sy Seun se versoek toestaan nie, maar nog steeds die beker 
aanbied. En eindelik sien ons hoedat die Seun Sy wil oorgee en daarin berus dat Sy wil nie sal 
geskied nie, en dan uitgaan na Golgota om die beker te drink. O, Getsémané, in jou sien ek hoedat 
my Here aan my sulke onbeperkte versekering vir gebedsverhoring kon gee. Hy het my waarborg 
verwerf deur te aanvaar dat Sy eie versoek nie toegestaan sou word nie.  
 
Dit stem ooreen met die hele verlossingsplan. Ons Here Jesus verkry vir ons altyd die 
teenoorgestelde van wat Hy moes ly. Hy was gebind dat ons vrygelaat kon word. Hy was sonde 
gemaak sodat ons geregtigheid kon word. Hy het gesterf sodat ons kon lewe. Hy was 
gewillig om nie verhoor te word nie sodat ons gebedsverhoring kon ondervind. Ja, Hy het gesê 
“Nie soos Ek wil nie" sodat Hy aan ons kon sê “As julle in My bly, sal julle vra net wat julle wil hê, en 
julle sal dit verkry" (Joh. 15:7). 
 
In Getsémané leer ons die dieptes en die krag van die woorde “As julle in My bly" reg verstaan. 
Christus is ons Hoof wat as Borg in ons plek staan, en dra wat ons moes gedra het. Ons het verdien 
om nie deur God verhoor te word nie, en dat Hy nooit na ons geroep sou luister nie. Ook dit ly 
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Christus om ons ontwil; Hy ly wat ons verdien het; vir ons sondes dra Hy die las van daardie 
onverhoorde gebed.  Maar bring Sy lyding vir my goedheid; die las wat Hy gedra het, is van my 
weggeneem; Sy verdienste het vir my die verhoring van elke gebed verwerf, as ek in Hom bly. 
 
Ja, in Hom, soos Hy in Getsémané neerbuig, moet ek bly. Hy is my Hoof wat nie net eenmaal om 
my ontwil gely het nie, maar altyd in my leef om Sy eie gesindheid ook in my te werk. Die Ewige 
Gees, deur Wie Hy Homself aan God opgeoffer het, is die Gees wat ook in my woon, en my 
deelgenoot maak van daardie selfde gehoorsaamheid en opoffering van my wil aan God. Daardie 
Gees leer my om my wil volkome aan die wil van die Vader te onderwerp, ja om dit selfs tot die 
dood toe oor te gee en in Christus daaraan dood te wees. Wat my eie gemoed en gedagtes en wil 
mag wees, selfs al is dit nie direk sondig nie, Hy leer my om dit te ontvlug en te vrees. Hy open my 
oor om met baie teerheid en bereidwilligheid te leer, te wag op wat die Vader dag na dag vir my 
wil sê en leer. Hy openbaar aan my hoedat vereniging met God se wil deur dit lief te hê, vereniging 
met God beteken; hoedat algehele oorgawe aan God se wil die Vader se eis, die Seun se 
voorbeeld, en die ware vreugde van die siel, is. Hy lei my wil om gemeenskap aan die dood en 
opstanding te hê. My wil sterf in Hom en word in Hom weer lewendig. Hy laat my wil, as 'n 
nuutgemaakte en lewend-gemaakte wil, 'n heilige insig in die volmaakte wil van God kry, 'n heilige 
vreugde smaak om dit as 'n instrument aan God se wil oor te gee, 'n heilige vryheid en krag 
ondervind om aan God se wil vas te klem vir gebedsverhoring. Ek leer om met my hele wil vir die 
belange van God en Sy Koninkryk te lewe, om die mag van daardie wil, wat gekruisig is maar weer 
opgewek is, in die natuur en in gebed, op aarde en in die hemel, by die mens en by God, te 
beoefen. Hoe meer ek my oorgee aan daardie “Vader, nie soos Ek wil nie" van Getsémané, en aan 
Hom wat dit gesê het, hoe heerliker is my toegang tot die krag van Sy “Vader, Ek wil." En die siel 
ondervind dat dit die wil is wat niks geword het sodat God se wil, wat nou deur 'n goddelike krag 
geïnspireer word om werklik te wil wat God wil, en om toe te sien wat daardie wil in die Naam van 
Christus is. 
 
O, laat ons na Christus luister waar Hy roep “As julle in My bly, sal julle vra net wat julle wil hê, en 
julle sal dit verkry" (Joh. 15:7). Om een van gemoed en gees met Hom te wees, deur alles aan die 
wil van God oor te gee, en soos Hy in gehoorsaamheid en onderworpenheid aan die Vader te 
lewe: dit is om in Hom te bly, en dit is die geheim van krag in die gebed! 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
Dierbare Here Jesus! Getsémané was die skool waar U geleer het om te bid en gehoorsaam te 
wees. Dit is nog U skool, waarheen U al U dissipels neem wat wil leer om gehoorsaam te wees en 
te bid, soos U dit gedoen het. Here, leer my bid met die geloof dat U versoening gedoen het vir en 
die oorwinning behaal het oor ons eie wil, en dat U ons waarlik genade gegee het om soos U te 
bid. 
 
O Lam van God! Ek sal U na Getsémané volg om daar een met U te word en om in U te bly, soos U 
selfs tot die dood toe U wil aan die Vader oorgegee het. Bewus van my eie swakheid, en die 
verborge mag waarmee eie-wil hom weer sal laat geld om weer sy plek op die troon in te neem, 
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eien ek in die geloof vir my U oorwinning toe. U het die oorwinning daaroor behaal en my daarvan 
verlos. Ek wil daagliks in U dood lewe, en in U lewe wil ek daagliks sterwe. Terwyl ek in U bly, laat 
my wil deur die krag van U ewige Gees, slegs die gestemde instrument wees wat gevoelig sal wees 
vir elke aanraking van die wil van God. Met my hele hart en siel sê ek saam met U en in U “Vader, 
nie soos Ek wil nie, maar soos U wil." 
 
En dan heerlike Here, open my hart, en die harte van U gelowiges, om die heerlikheid van die 
waarheid ten volle in te neem dat 'n wil wat aan God oorgegee is, 'n wil is wat deur God 
aangeneem word om gebruik te word in Sy diens, om te begeer, na te streef, te bepaal en 
dat, wat volgens God se wil is, te wil. 'n Wil wat, deur die krag van die Heilige Gees, die inwonende 
God, sy koninklike reg in gebed beoefen, in hemel en op aarde ontbind en bind, vra net wat dit wil, 
en sê dit sal geskied. 
 
O Here Jesus, leer my bid. Amen. 


