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Les 31 
“Bid sonder ophou" 

of, ‘n LEWE VAN GEBED 
 
“Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar" - 1 Thess. 5:16, 17, 18. 
 
Die Here Jesus het die gelykenis van die weduwee en die onregverdige regter vertel met die doel 
om ons te leer om altyddeur te bid en nie te verslap nie. Sy oogmerk was die volharding waarmee 
‘n mens vir 'n bepaalde saak moet bid. Hy wek ons op tot 'n geloof wat die Here nie sal laat gaan 
voordat die begeerde seën ontvang is nie. Die woorde uit die Sendbriewe, wat ons hier oordink, 
sluit dit ook in maar sê nog iets meer. Hulle wys ons daarop dat die hele lewe 'n lewe van gebed 
moet wees. Ons hele siel moet so vervul wees met 'n verlange na God, na Sy eer en Sy ryk, en 
moet daarby vertrou dat Hy Sy kinders se geroep verhoor, sodat elke geleentheid, elke 
ontmoeting en elke behoefte onwillekeurig aanleiding tot gebed sal gee. Dit is iets meer as die 
vrome gesindheid waarin iemand gedurig van God se teenwoordigheid bewus is: Ons hele bestaan 
moet waarlik wees in gelykvormigheid aan Hom wat altyddeur leef om te bid, 'n lewe van 
volhardende gebed vir die openbaring en verheerliking van God op aarde rondom en in ons. 
 
Aan die slot van ons oordenkinge sal dit vir ons nie moeilik wees om te sê wat nodig is vir so 'n 
lewe van volhardende gebed nie. Die eerste is ongetwyfeld 'n hart en 'n lewe wat volkome aan die 
eer van God en Sy koninkryk gewy is. Hy wat soek om sonder ophou te bid omdat hy baie vroom 
en goed wil wees, sal nooit 'n lewe van volhardende gebed deelagtig word nie. Deur onsself te 
vergeet en oor te gee om vir God en Sy eer alleen te lewe, word ons hart verruim, en word ons 
geleer om alles te beskou in die lig van God en Sy wil, en sal ons instinktief in alles rondom ons die 
behoefte aan God se hulp en seën beleef en dit as 'n geleentheid beskou om God te kan 
verheerlik. Omdat alles geweeg en getoets word aan die een saak wat die hart vervul - die eer van 
God en omdat die siel geleer word dat net dit wat uit God is wat werklik tot Hom kan opklim, is die 
totale lewe 'n innige roep tot God om Sy krag en Sy liefde te toon en Homself te verheerlik. Die 
gelowige ontwaak tot die besef dat hy een van die wagters op Sions mure is, een van hulle wat die 
Here herinner aan sy beloftes, wie se gebed waarlik die Koning in die hemel bereik en beweeg om 
te doen wat anders nie sou gedoen word nie. Hy verstaan wat 'n werklikheid Paulus se vermaning 
was toe hy gesê het: “Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid in die Gees bid, 
en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges" (Efesiërs 6:18); en, 
“volhard in die gebed...en bid tegelykertyd ook vir ons" (Kol. 4:2, 3). Dit is die wagters op die mure 
van Jerusalem “wat gedurigdeur die hele dag en die hele nag nie sal swyg nie.." (Jesaja 62:6). Om 
onsself te vergeet, om vir God en Sy Koninkryk onder die mense te lewe, sal die weg wees waarop 
ons sal leer om te bid sonder ophou. 
 
Hierdie lewe wat aan God gewy is, moet gepaard gaan die vaste vertroue dat dit help om te bid en 
dat ons gebede verhoor word. Ons het gesien hoedat ons Here Jesus op niks anders so aangedring 
het in Sy lesse oor gebed nie, as op geloof in die Vader as 'n God wat verseker doen wat ons vra.  
“Bid en julle sal ontvang"; reken met vertroue op 'n antwoord, is by Hom die eerste en die laaste 
in die leer omtrent gebed (Sien Matt. 7:8 en Joh. 16:24). Namate hierdie geloof van ons besit 
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neem, en ons weet dat God ons altyd verhoor, wend ons siel Hom geheel en al tot God, en ons 
lewe word 'n lewe van gebed. Ons sien dus dat die Here tyd nodig het en tyd neem, omdat ons 
almal skepsels is wat onderworpe is aan die wet van groei en ontwikkeling. Maar omdat ons weet 
dat nie een enkele gelowige gebed verlore kan gaan nie, en dat daar soms 'n behoefte aan 'n 
opeenhoping van gebed is, en dat volhardende gebed onweerstaanbaar is, word gebed die stille, 
aanhoudende uitlewe van 'n lewe van begeertes en geloof in die teenwoordigheid van ons God. O 
laat ons tog nie langer deur ons redeneringe sulke openlike en sekere beloftes van die lewende 
God beperk en verswak nie, om hulle van hul krag, en vir ons, van die wonderlike vertroue wat 
hulle bedoel was om by ons in te boesem, te beroof nie. Die fout lê nie by God, nie by Sy verborge 
wil nie, en ook nie in die beperkinge van Sy beloftes nie, maar by onsself. Ons is nie wat ons 
behoort te wees om die belofte deelagtig te word nie. 
 
Laat ons ons hele hart oopstel vir God se beloftes in al hul eenvoud en waarheid: hulle sal ons 
deursoek en verneder; hulle sal ons ophef en ons bly en sterk maak. En vir die geloof wat weet dat 
dit verkry wat dit vra, is gebed nie 'n las nie maar 'n vreugde en 'n juiglied; dit word 'n 
noodsaaklike behoefte en 'n tweede natuur. 
 
Hierdie vereniging van sterk verlange met vaste vertroue is niks anders as die lewe van die Heilige 
Gees in ons nie. Die Heilige Gees woon in ons, versteek Homself in die dieptes van ons wese, en 
wek die begeerte tot die Onsienlike en Goddelike, ja tot God self, op - nou met onuitspreeklike 
versugtinge, dan weer met duidelike en bewuste vertroue; nou met 'n bepaalde begeerte na die 
diepere openbaring van Christus aan onsself, dan weer met die belange van iemand anders of van 
'n bepaalde werk, die Kerk of die wêreld. Ja dit is maar gedurig deur die Heilige Gees wat ons harte 
na God laat smag en dat Sy wese bekend gemaak en Hy verheerlik mag word. Waar die kind van 
God waarlik in die Gees leef en wandel, en nie tevrede is om vleeslik te bly nie, maar verlang om 
geestelik te wees, sodat hy in alle opsigte 'n geskikte instrument kan wees deur wie die Gees van 
God die geleentheid kan kry om die lewe van Christus en vir Christus self te openbaar, daar sal 
hierdie dors na God en Sy gawe 'n vanselfsprekendheid word.  Omdat dit die Gees van Christus is 
wat in ons bid moet ons gebed verhoor word; en omdat dit ons is wat in die Gees bid, is daar 
behoefte aan tyd en geduld, en gedurige herhaling van die gebed, totdat elke hindernis oorwin is 
en die ooreenstemming tussen God se Gees en ons gees volkome is. 
 
Die vernaamste ding wat ons egter vir so 'n lewe van volhardende gebed nodig het, is om te weet 
dat dit Jesus is wat ons leer bid. Ons het iets begin verstaan van Sy leer. Dit is nie die mededeling 
van nuwe gedagtes of perspektiewe nie, nie die ontdekking van tekortkominge of dwalinge nie, 
nie die opwek van begeertes en geloof nie - hoe belangrik dit alles ook al mag wees - maar die 
opname in die gemeenskap van Sy eie gebedslewe voor die Vader - hierdeur leer Jesus ons eintlik. 
Dit was die sien van die biddende Jesus wat die dissipels laat verlang het om geleer te word om te 
bid. Dit is die geloof van die altyddeur biddende Jesus, wat alleen die reg het om te bid, wat ons 
leer om waarlik te bid. Ons weet waarom: Hy wat bid is beide ons Hoof en ons Lewe. Alles wat Hy 
het behoort aan ons en word vir ons gegee sodra ons onsself geheel en al aan Hom gee. Deur Sy 
bloed lei Hy ons in tot God se onmiddellike teenwoordigheid. Die geestelike heiligdom is ons 
woning, daar is ons vaste verblyf. En Hy wat so naby God leef, en weet dat Hy naby gebring is om 
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hulle wat te ver is te seën, kan nie anders doen as om te bid nie. Christus maak ons deelgenote 
van Sy gebedskrag en Sy gebedslewe. Ons verstaan dus dat ons ware doel en strewe nie moet 
wees om baie te werk nie, en net genoeg gebed moet hê om die werk aan die gang te hou nie, 
maar om baie te bid en dan genoeg te werk sodat die krag en seën, wat deur die gebed verkry 
word, deur ons tot andere kan vloei. Dit is Christus wat altyd leef om vir ons in te tree wat verlos 
en regeer. Hy deel Sy gebedslewe aan ons mee, en Hy hou dit staande as ons Hom vertrou. Hy is 
die waarborg vir ons volhardende gebed. Ja, Christus leer ons bid deur aan ons te toon hoe Hy dit 
doen, hoe Hy dit vir en in ons doen, en deur ons te lei om dit in en soos Hy te doen. Christus is 
alles, die lewe en ook die krag vir 'n nimmereindigende gebedslewe. 
 
Dit is die sien hiervan, die aanskoue van die altyddeur biddende Christus as ons lewe, wat ons  
instaat stel om te bid sonder ophou. Omdat Hy Sy priesterskap volbring in die vreugde en die krag 
van daardie opstandingslewe, wat nie verslap of moeg word nie, en nooit vergaan nie. En omdat 
Sy lewe ons lewe is, daarom word die volhardende gebed niks minder as die lewensvreugde van 
die hemel nie. Soos die apostel sê: “Wees altyddeur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles 
dankbaar" (1 Thess. 5:16, 17, 18). Deurdat ons gedra word deur die nimmereindigende vreugde 
aan die een kant en die nimmereindigende danksegging aan die ander kant, is die volhardende 
gebed die openbaring van die krag van die ewige lewe, waar Jesus altyd bid. Die vereniging tussen 
die Wynstok en die loot is in der waarheid eenwording in gebed. Die hoogste gelykvormigheid aan 
Christus, die heerlikste ondervinding van Sy lewenskrag, is dat ons deelneem aan Sy bediening van 
die voorbidding: Hy en ons leef om altyddeur te bid. In die ondervinding van ons vereniging met 
Hom, word die “gebed sonder ophou" 'n moontlikheid, 'n werklikheid, ja, die heiligste en 
geseëndste deel van ons heilige en heerlike gemeenskap met God. Ons verblyf is in die binneste 
heiligdom, in die teenwoordigheid van die Vader. Wat die Vader sê, dit doen ons; en wat die Seun 
sê, doen die Vader. Die volhardende gebed is die aardse openbaring van die hemel wat tot ons 
neergedaal het, die voorsmaak van die lewe waar hulle nie dag of nag rus nie, maar gedurigdeur 
die lied van danksegging en aanbidding aanhef. 
 

HERE, LEER ONS BID 
 

O my Vader! Uit die diepte van my hart loof en dank ek U vir hierdie wonderlike lewe van 
onafgebroke gebed, onafgebroke gemeenskap, nimmereindigende gebedsverhorings, en gedurige 
ondervinding van my eenheid met Hom wat altyd leef om in te tree by die Vader. O, my God, 
bewaar my om as U priester altyd in U teenwoordigheid so te woon, dat gebed die onwillekeurige 
uitdrukking van my omgang met U mag wees. 
 
Dierbare Heiland! Uit die diepte van my siel loof en prys ek U dat U uit die hemel neergedaal het 
om my nood en behoeftes met my te deel, sodat ek met U aan U allesvermoënde voorbidding kan 
deelhê. Ook dank ek U dat U my opgeneem het in die skool van gebed om my die heerlikheid en 
die krag van 'n lewe van gebed te leer. En bo alles, dank ek U dat U my opgeneem het in die 
gemeenskap van U lewe van voorbidding, dat U seëninge ook deur my mag vloei tot ander. 
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O Heilige Gees! Met diepe eerbied dank ek U vir U werk in my. Dit is deur U dat ek opgehef word 
om deel te hê aan die omgang tussen die Vader en die Seun, en dat ek  kan intree tot die 
gemeenskap van die lewe en liefde van die Heilige Drie-eenheid. O Gees van God! Volbring U werk 
in my en maak my volkome een met Christus, my Voorbidder. Laat U onafgebroke inwoning my 
lewe 'n lewe van onafgebroke voorbidding maak. Laat my lewe 'n lewe van onafgebroke 
verheerliking van die Vader, en van seën vir almal rondom my word. Amen. 
 
 


