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Les 29 
“As ons vra volgens Sy Wil" 

of, ONS VRYMOEDIGHEID IN GEBED 
 
“En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens 
Sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes 
verkry wat ons van Hom gevra het" -  1 Johannes 5:14, 15. 
 
Een van die grootste hindernisse waardeur God se kinders van geloofsgebed teruggehou word, is 
seker dit: Hulle weet nie of dit wat hulle begeer werklik in ooreenstemming met God se wil is nie. 
Solank as wat hulle hieromtrent in onsekerheid verkeer, het hulle nie die vrymoedigheid om met 
die versekering te bid dat hulle verhoor sal word nie. Baie gou begin hulle dink, dat as hulle 
eenmaal hul begeertes by God bekend gemaak het en Hy hulle nie verhoor het nie, hulle dit dan 
maar aan God moet oorlaat om te handel na Sy goeddunke. Die woorde van Johannes ”dat Hy ons 
verhoor as ons iets vra volgens Sy wil" ontneem hulle alle sekerheid omtrent die verhoring van hul 
gebede, omdat hulle nie sekerheid kan hê wat God se wil werklik is nie. Hulle dink aan God se wil 
as verborge raad, en hoe sou die mens dan tog instaat wees om deur te dring tot wat werklik die 
doel van die alwyse God mag wees ? 
 
En tog is dit net die teenoorgestelde van wat Johannes hier geskryf het. Hy wou ons opwek tot 
vrymoedigheid, tot vertroue, tot volle versekering van geloof in gebed. Hy sê: “ Dit is die 
vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het" dat ons kan sê: U weet en ek weet dat ek volgens U wil 
bid, en ek weet U verhoor my. “Dit is die vrymoedigheid, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens 
Sy wil." Vir hierdie rede voeg hy onmiddellik by: “En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons 
dat wat ons ook al vra," deur hierdie geloof “ons die bedes verkry," dat ons nou terwyl ons bid “die 
bedes" verkry, die juiste dinge “wat ons van Hom vra." Johannes veronderstel dat ons, wanneer 
ons bid, eers sal uitvind of ons gebede volgens God se wil is. Hulle mag volgens God se wil wees en 
tog nie onmiddellik, of sonder die volhardende gelowige gebed, verhoor word nie. Dit is om ons 
vrymoedigheid te gee om so te volhard en sterk in die geloof te wees, dat Hy ons vertel dat dit ons 
vrymoedigheid of vertroue in die gebed gee as ons vra volgens Sy wil, dan verhoor Hy ons. Dit is 
duidelik dat, as daar enige onsekerheid by ons bestaan of ons bedes volgens Sy wil is, ons dan nie 
die heerlikheid sal smaak van die woorde “Ons weet dat ons die bedes verkry wat ons van Hom 
gevra het" nie. 
 
Maar dit is nou juis die moeilikheid. Menige gelowige sê: “Ek weet nie of dit wat ek begeer volgens 
die wil van God is nie. God se wil is tog Sy verborge raad. Dit is onmoontlik vir my om te weet of Hy 
nie miskien iets anders beter vir my het as wat ek begeer nie, en of Hy nie miskien redes mag hê 
waarom Hy die dinge wat ek vra weerhou nie." Mens voel sommer dadelik dat met sulke gedagtes 
daar nie sprake kan wees van die geloofsgebed waarvan Hy sê “sal hê alles wat hy vra" nie. Die 
gebed van onderworpenheid, en van vertroue in God se wysheid mag daar wees, maar nie die 
geloofsgebed nie. Die groot fout wat hier begaan word, is dat God se kinders nie werklik glo dat dit 
moontlik is om God se wil te ken nie. Of as hulle dit glo, neem hulle nie die tyd of moeite om uit te 
vind wat Sy wil is nie. Dit is nodig vir ons om duidelik te sien in watter opsig dit is dat die Vader Sy 
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wagtende, leergierige kind lei om te weet dat sy bede volgens Sy wil is (Sien Nota). Deur God se 
Woord op te neem en in ons hart, lewe en wil te bewaar, en deur die Heilige Gees as die 
inwonende Gees aan te neem en ons deur Hom te laat lei, sal ons leer om te weet of ons bedes 
volgens Sy wil is. Deur die Woord. Daar is 'n verborge wil van God wat ons dikwels vrees in stryd 
met ons gebede mag wees. Dit is nie met hierdie verborge wil van God nie, maar met Sy wil, soos 
in Sy Woord geopenbaar, waarmee ons te doen het. Ons opvattings wat die verborge wil mag 
beskik het, en van hoe dit die verhoring van ons gebede onmoontlik mag maak, is in die meeste 
gevalle baie foutief. Die kinderlike geloof aangaande wat Hy gewillig is om vir Sy kinders te doen, 
hou hom eenvoudig aan die Vader se versekering, dat dit Sy wil is om die gebed te verhoor, en te 
doen wat geloof in Sy Woord begeer en aangryp.  
 
In die Woord het die Vader, by wyse van algemene beloftes, die groot beginsels van Sy wil vir Sy 
volk geopenbaar. Die kind moet die belofte neem en dit toepas op die besondere omstandighede 
in die lewe van Christus waarop dit betrekking het. Wat hy ookal binne die perke van daardie 
geopenbaarde wil vra, kan hy weet is volgens die wil van God, en mag hy met vertroue verwag om 
te verkry. God het ons in Sy Woord die openbaring gegee van Sy wil en doel met ons, met Sy volk 
en met die wêreld; en Hy gee ons die kosbaarste beloftes van die genade en krag waarmee Hy 
deur Sy volk Sy planne sal uitvoer en Sy werk sal doen. Namate ons geloof sterk is en ons die 
vrymoedigheid het om die vervulling van die algemene belofte in 'n besondere geval toe te eien, 
kan ons die versekering hê dat ons gebede verhoor word, en dat hulle volgens God se wil is. Neem 
byvoorbeeld die woorde van Johannes in die vers wat volg op ons teks: “As iemand sy broeder 'n 
sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, dan moet hy bid, en Hy sal hom die lewe gee" (1 Joh. 
5:16). Dit is die algemene belofte, en die gelowige wat op grond van hierdie belofte pleit, bid 
volgens die wil van God; en Johannes gee hom vrymoedigheid om te weet dat hy die bede wat hy 
vra, ontvang. 
 
Die openbaring van God se wil is egter geestelik en kan alleen geestelik onderskei word. Ons kan 
dit nie sommer as 'n saak van logika beskou en verklaar nie: God het dit gesê, dus moet ek dit hê. 
Ook het alle gelowiges nie dieselfde gawe of roeping nie. Terwyl die algemene wil, soos in die 
belofte geopenbaar, vir almal dieselfde is, is daar vir elkeen 'n verskillende besondere wil volgens 
God se bedoeling.  
 
Nota. Sien hoe dit geillustreer word in die uittreksels van George Müller wat aan die 
einde van die boek gegee sal word. 
 
En die Christelike wysheid bestaan daarin dat die besondere wil van God vir elkeen van ons, geken 
kan word volgens die mate van genade wat aan ons gegee is, en dat so in die gebed gevra kan 
word net wat God vir elkeen voorberei en moontlik gemaak het. Die Heilige Gees woon in ons om 
die wysheid aan ons te skenk; en die leiding van die Heilige Gees word ons gegee om die 
algemene beloftes op ons besondere persoonlike behoeftes persoonlik te kan toepas. 
 
Menigeen verstaan hierdie leer van die vereniging tussen die Woord en die Gees nie, met die 
gevolg dat daar 'n tweevoudige probleem bestaan om te weet wat God se wil mag wees. Sommige 
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soek die wil van God in 'n innerlike gevoel of oortuiging en begeer dat die Gees hulle sonder die 
Woord moet lei. Andere soek dit weer in die Woord sonder die lewende leiding van die Heilige 
Gees. Die twee moet verenig word: slegs in die Woord, slegs in die Gees maar in albei verseker, 
kan ons leer wat die wil van God is en kan ons leer om daarvolgens te bid. Die Woord en die Gees 
moet mekaar in die hart ontmoet, en dit is alleen deur hulle inwoning dat ons hul leiding kan 
ondervind. Die Woord moet in ons woon en bly – my hart en lewe moet dag vir dag onder sy 
invloed staan. Die lewendmaking van die Woord deur die Gees kom nie van buite nie maar van 
binne. Net hy wat homself met sy hele lewe oorgee aan die opperheerskappy van die Woord en 
die wil van God, kan verwag om in besondere gevalle te onderskei wat daardie Woord en wil hom 
toelaat om met alle vrymoedigheid te vra. En soos dit die geval met die Woord is, so is dit ook in 
die geval met die Gees - as ek die leiding van die Gees in my gebed verlang om my te verseker wat 
God se wil is, dan moet my hele lewe aan daardie leiding oorgegee wees. Op hierdie wyse alleen 
kan verstand en hart geestelik word en instaat gestel word om die heilige wil van God te ken. Hy 
wat deur Woord en Gees in die wil van God lewe deur dit te doen, is die persoon wat sal weet om 
te bid volgens daardie wil met die versekering dat Hy ons verhoor. 
 
As Christene maar kon besef watter onberekenbare skade hulle hulself berokken deur te dink dat, 
omdat hul gebed miskien nie volgens die wil van God is nie, daarom moet hulle maar tevrede 
wees sonder 'n antwoord. God se Woord vertel ons dat die groot rede vir ons onverhoorde 
gebede is omdat ons nie reg bid nie:  “Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid" (Jak. 
4:3). Die Vader sê dat die rede waarom Hy ons gebed nie verhoor nie, geleë is in die feit dat daar 
iets verkeerd is met ons manier van bid. Hy wil ons leer om dit uit te vind en dit te bely, en wil ons 
opvoed om opreg te glo en met krag te bid. Sy doel kan Hy alleen bereik deur ons te laat insien dat 
ons te blameer is vir die weerhou van die antwoord. Ons doel, of ons geloof, of ons lewe is nie wat 
dit behoort te wees nie. Hierdie doel van God word verydel solank as wat ons tevrede is om te sê: 
Miskien is dit omdat my gebed nie volgens Sy wil is nie dat Hy my nie verhoor nie. Laat ons tog nie 
langer die skuld van ons onverhoorde gebede op die verborge wil van God pak nie, maar op ons 
verkeerde manier van bid. Laat die woorde: “Julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid," die 
soeklig van die Here wees wat ons hart en lewe deursoek om te toon dat ons waarlik diegene is 
aan wie Christus Sy beloftes vir gebedsverhoring gegee het. Laat ons glo dat ons kan weet of ons 
gebed volgens die wil van God is. Laat ons ons hart oorgee aan die Woord van die Vader sodat dit 
daarin ryklik kan woon, en sodat die Woord van Christus in ons kan bly. Laat ons dag na dag gesalf 
word met die salwing wat ons alle dinge leer. Laat ons ons onvoor-waardelik oorgee aan die 
Heilige Gees waar Hy ons leer om in Christus te bly en in die teenwoordigheid van die Vader te 
vertoef, dan sal ons baie gou verstaan hoedat die Vader se liefde verlang dat die kind Sy wil moet 
ken, en met die vertroue dat daardie wil alles insluit wat Sy mag en liefde beloof het om te doen, 
ook moet weet dat Hy die versoeke wat ons tot Hom rig, verhoor. “En dit is die vrymoedigheid wat 
ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens Sy wil" (1 Joh. 5:14). 
 



Met Christus in die skool van gebed, deur Andrew Murray.   Gefasiliteer deur Jerigo Mure Int. Netwerk. 
 

HERE, LEER ONS BID 
 
Dierbare Meester, ek dank U met my hele hart vir hierdie heerlike les, dat die weg wat lei tot 'n 
lewe vol van verhoringe van gebed, geleë is op die weg van die wil van God. Here, leer my hierdie 
geseënde wil te ken deur dit uit te lewe, lief te hê en altyd te doen. So sal ek leer om gebede op te 
stuur wat volgens U wil is, en sal ek, in hul ooreenstemming met God se wil, my vrymoedigheid 
vind om te bid en met vertroue die antwoord aan te neem. 
 
Vader, dit is U wil dat U kind die vreugde van U teenwoordigheid en seën sal geniet. Dit is U wil 
dat alles in die lewe van U kind in ooreenstemming met U wil sal wees, en dat die Heilige Gees dit 
in hom sal werk. Dit is U wil dat U kind elke dag spesifieke antwoorde op gebed sal ondervind, om 
in die lewende gemeenskap van sy Vader te bly. Dit is U wil dat U Naam in en deur U kinders 
verheerlik sal word, en dat dit so sal wees in hulle wat U vertrou. O my Vader, laat U wil my 
vertroue wees in alles wat ek vra. 
 
Dierbare Verlosser, leer my om in die heerlikheid van hierdie wil te glo. Daardie wil is die ewige 
liefde wat met goddelike krag sy doel uitwerk in elke menslike wil wat aan hom oorgegee is. Here, 
leer my hierdie les. U kan my laat insien hoedat elke belofte en elke bevel in die Woord waarlik die 
wil van God is, en die vervulling daarvan deur God self verseker word. Laat die wil van God vir my 
die vaste rots word waarop my gebed en my versekering van 'n antwoord altyd kan rus. Amen. 
 

AANTEKENING 
 
Omtrent die wil van God heers daar dikwels groot verwarring. Mense dink dat wat God wil 
noodwendig moet plaasvind. Dit is geensins die geval nie. Baie van die seën wat God vir Sy volk 
begeer geniet hulle nooit nie. Hy begeer dit baie ernstig vir hulle, maar hulle begeer dit nie, en 
gevolglik ondervind hulle dit nie. Dit is die groot verborgenheid van die skepping van die mens met 
'n vrye wil, en ook van die vernuwing van sy wil in verlossing, dat God die uitvoering van Sy wil in 
hierdie opsig afhanklik van die wil van die mens gemaak het. Van die wil van God soos geopenbaar 
in Sy beloftes sal net soveel in vervulling tree as wat ons geloof aanvaar. Gebed is die krag 
waardeur dit tot stand kom wat anders nie sou plaasgevind het nie. En geloof is die krag waardeur 
beslis word hoeveel van God se wil in ons gedoen sal word. As God eers aan 'n siel geopenbaar het 
wat Hy gewillig is om te doen, dan rus die verantwoordelikheid vir die uitvoering van daardie wil 
met die siel. 
 
Sommige is bevrees dat hierdeur te veel mag aan die mens gegee word. Maar alle krag word in die 
hande van die mens in Christus gestel. Die sleutel van alle gebed en alle mag is Syne, en as ons leer 
verstaan dat Hy net so een met ons as met die Vader is, en dat ons ook net so met Hom soos Hy 
met die Vader is, sal ons sien hoe natuurlik en reg en veilig dit is dat sulke mag aan diegene 
verleen word wat in Hom bly soos Hy in die Vader bly. Dit is Christus, die Seun, wat die reg besit 
om te vra net wat Hy wil: dit is deurdat ons in Hom en Hy in ons bly, dat Sy Gees ons lei in wat Hy 
wil vra en dat Hy dit deur ons verkry. Ons bid in Sy Naam: die gebede is ons s'n en net so werklik 
ook Syne. 
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Ander mense vrees weer dat om te glo dat die gebed so 'n krag het, meebring dat God se mag, 
vryheid, en liefde beperk word. As ons maar kon besef hoedat ons Sy vryheid en liefde deur ons 
gebede en ons geloof beperk deur Hom nie toe te laat om op die enigste wyse wat Hy verkies het, 
te handel nie - noudat Hy ons in Sy gemeenskap opgeneem het! 'n Broer in die bediening het 
eenmaal, toe ons oor hierdie onderwerp gepraat het, gevra of daar nie gevaar bestaan dat ons sal 
dink dat ons liefde vir siele en ons verlange dat hulle geseën moet word, God se liefde en Sy 
bereidwilligheid om hulle te seën, moet beweeg nie. Ons het net by 'n paar groot waterpype 
verbygestap wat die water oor heuwel en deur dale vervoer het uit 'n groot bergstroom na 'n stad 
op 'n taamlike afstand geleë. "Kyk net na hierdie pype," was die antwoord, “hulle het nie die water 
gewillig gemaak om langs die heuwels af te vloei nie, ook het hulle nie die mag verleen om seën en 
verkwikking te bring nie: dit is die water se natuur self. Al wat die pype kon doen was om te besluit 
oor die rigting waarlangs die water moes vloei; deur die pype het die inwoners van die stad gesê 
dat hulle die seën daar wil hê. So is dit ook in die natuur van God self geleë om lief te hê en te 
seën." Sy liefde verlang immers om af te kom met Sy lewendmakende en verkwikkende strome; 
maar Hy het dit aan die gebed oorgelaat om te bepaal waar die seën moet kom. Aan Sy gelowige 
volk het Hy dit opgedra om die lewende water na die woestyngedeeltes te bring: die wil van God is 
afhanklik van die wil van die mens om te sê waar die seën moet neerdaal. Dit is die heerlikheid van 
Sy gelowiges. "En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets 
vra volgens Sy wil. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons 
die bedes verkry wat ons van Hom gevra het" (1 Joh. 5:14, 15). 


