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TEMA 7: 
‘N GEBED VIR DIE BIDDER 
Skriflesing : 
Joh 17: 9-23 
Ef 3: 16-19 (word aan die einde 
van de preek gelees) 
 
Ons het hierdie week stilgestaan 
by die ‘gebed wat die wêreld 
omspan’. Ons het ontdek dat 
hierdie gebed gegrondves is in die 
Heerskap van ons Hemelse Vader 
en die werklikheid van sy 
Koninkryk, krag en heerlikheid. 
 
In elkeen van die bedes het ons 
iets geleer van hoe ons moet bid, 
sodat God geëer sal word en sy 
koninkryk sal kom. Ons het geleer 
hoe God wil dat ons vir onsself en 
vir die wêreld sal bid – vir ons en 
ander se nood en behoeftes, vir 
vergifnis en vir verlossing van die 
magte van die bose. Ons het 
ontdek dat hierdie gebed eintlik net 

gebid kan word wanneer ons 
saam, dus as een 
geloofsgemeenskap hierdie Vader 
wat ons Vader is, aanroep. 
 
Maar nou kom daar nog ‘n 
verrassing. Wie hierdie gebed bid, 
en dit bid met die besef van ons eie 
onmag en onwaardigheid om sulke 
dinge te kan of mag vra, kry die 
versekering: Ook vir ons wat bid, 
word gebid, op ‘n baie besondere 
manier. Daarom ons tema: ‘n 
Gebed vir die bidder.  Ons het pas 
uit Joh 17 een so ‘n gebed gelees. 
Later gaan ons na nog een uit Ef 3 
luister. En daar is nog vele meer 
sulke voorbeelde in die Bybel.  
 
Uit hierdie twee Skrifgedeeltes wil 
ons enkele breë lyne trek om 
daarmee iets te ontdek van die 
wonderlike waarheid: Vir ons wat 
bid, word ook gebid. 
 

1. Die eerste gebed: 
Ek bid vir hulle… en ook vir dié wat 
deur hulle woorde tot geloof sal 
kom (Joh17: 9, 20) 
Ons ken hierdie gebed as Christus 
se hoëpriesterlike gebed. Enkele 
ure voor sy gevangeneming en 
kruisiging bid Jesus sy 
afskeidsgebed vir sy dissipels. 
Daarin het Hy deurgedring tot die 
mees basiese en wesenlike sake 
wat die voortgang van sy 
volgelinge en van sy kerk sou raak. 
 
In hierdie gebed sien ons twee 
kante.  
 
a)  Aan die een kant verklaar Jesus 
wat Hy alles vir sy volgelinge 
gedoen het: 
Ons kan net opnoem: 

• Hy is deur die Vader gestuur 
en sy volgelinge weet dit 

• Hy het volmag ontvang om 
aan almal wat die Vader 
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hom gegee het, die ewige 
lewe te gee 

• Hy het die Vader se Naam 
aan sy volgelinge bekend 
gemaak 

• Hulle behoort aan God die 
Vader en dus ook aan Hom 

• Hulle het gevolglik sy Woord 
ter harte geneem 

• Hulle weet dat alles wat God 
aan Christus gegee het, van 
Hom af kom 

• Hy word deur hulle 
verheerlik 

• Hy het sy Woord aan hulle 
gegee 

• Hulle weet dat Hy hulle na 
die wêreld toe stuur 

• Daarom wy Hy homself aan 
God toe ter wille van hulle 

• Die heerlikheid wat God aan 
Hom gegee het, gee Hy ook 
aan hulle 

 

b) Met hierdie verklaring van Jesus 
as grondslag hoor ons dan hoe 
dringend Hy vir ons, vir sy 
volgelinge, sy gemeente, sy kerk 
bid: 
 
Kom ons kyk na van hierdie bedes: 
 
i) Dat hulle bewaar sal 
word (11, 15) 
Hy bid dat ons bewaar sal word 
van magte wat ons uitmekaar kan 
jaag, maar ook dat ons bewaar sal 
word van die Bose. Jesus het 
geweet watter gevare daar vir sy 
groepie volgelinge skuil, gevare 
van binne (onenigheid en twis) 
maar ook gevare van buite (die 
teenkanting van Satan en sy bose 
intensies om die gemeente 
uitmekaar te jaag, te vervolg, te 
vernietig). Maar omdat Christus 
self vir sy kerk intree, kan ons 
saam met Maarten Luther dit 
uitjubel: ‘n Vaste burg is onse God, 

Sy volk se veil’ge hoede. Hou 
Christus self sy kerk in stand, 
vergeefs die hel se woede. 
 
ii) Dat hulle sy  blydskap in 
al sy volheid in hulle kan hê  (13).  
Blydskap, selfs wanneer hulle 
Meester ‘n vloekdood sterf, 
blydskap wanneer die wêreld hulle 
haat (14), en hulle vervolging en 
gevangenskap beleef, blydskap 
wanneer hulle vervloek en beledig 
word en allerlei leuens teen hulle 
opgestel word. Daarom ook kan 
Paulus ook uit die tronk uit skryf: 
Wees altyd bly in die Here (Fil 4:2). 
 
iii) Dat hulle aan God 
toegewy sal wees deur die 
waarheid (17)  
 Dit is juis kennis van die waarheid 
wat gelowiges aan Hom bind. En 
wanneer Jesus byvoeg, U woord is 
die waarheid, bedoel Hy veel meer 
as maar net die geskrewe Woord 
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van God wat ons as die Bybel ken. 
Want Hy self was die Woord, van 
die begin af daar, van die begin af 
by God, van die begin af self God. 
(Joh 1:1ev). Jesus praat dus in vs 
17 van die diepste grond en 
beginsel van alles, van alle kennis, 
van alle verstaan van die 
werklikheid en van dit wat bestaan. 
Wie iets van hierdie waarheid 
begryp, verstaan iets van die 
Goddelike en sal nie anders kan as 
om aan Hom toegewy te wees nie. 
 
iv) Dat hulle een sal wees 
(11, 21, 22, 23, 26). 
Hierdie bede vorm ongetwyfeld die 
diepgang en hoogtepunt van Jesus 
se hoëpriesterlike gebed. Nie 
minder nie as vyf keer herhaal Hy 
dit. Vier maal deur te bid dat hulle 
één sal wees en die laaste keer dat 
die liefde wat God aan Hom bewys 
het, ook in hulle sal wees – liefde 

dus, wat hulle sal saambind en een 
sal maak. 
 
 Ons eenheid en ons een wees in 
Christus. Waarom is dit so 
belangrik? Waarom worstel die 
kerk so baie met eenheid? 
Waarom is dit die een ding wat ons 
weer en weer mee gekonfronteer 
word as gelowiges en as kerk? 
Waarom is dit die een ding 
waaroor die kerk telkens weer in 
skaamte haar gebreke moet bely?  
In Joh 17 word sekere basiese 
redes uitgespel waarom eenwees 
so belangrik is: 
 

• Omdat eenheid met mekaar 
‘n weerspieëling is van ons 
een wees met God en van 
ons beleef van die eenheid 
tussen die Vader en Sy 
Seun (11, 22). Daarsonder 
kom ons eenheid met God 
self in die gedrang, 

daarsonder kan ons 
verhouding met God ook nie 
volmaak wees nie. 
Daarsonder word ook ons 
aanroep van God as ‘Onse 
Vader” ‘n hol klank, selfs ‘n 
huigelwoord. 

• Omdat eenheid ‘n waarborg 
bied vir ons behoud en 
bewaring  as gelowiges en 
as kerk (11). Toe die vroeë 
kerk tot stand gekom het, 
was die een ding waaroor 
die ongelowiges hulle 
verwonder het, juis die 
eenheid en liefde tussen 
mense van soveel 
verskillende stande, kulture, 
tale en rasse “Kyk hoe lief 
het hulle mekaar!” het hulle 
uitgeroep. Dit was hierdie 
liefde wat hulle in staat 
gestel het om die aanslae 
van die bose te weerstaan 
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en om getrou te bly aan 
Christus en sy kerk.  

• Omdat dit belangrik is om te 
weet dat alle gelowiges van 
oor die hele wêreld  heen  
een is en een moet wees  
(20, 21). By voorbaat bid 
Jesus dit, wetende dat 
wanneer ander ook by die 
groep van gelowiges gaan 
aansluit, die verskeidenheid 
ook die gevaar van 
geskeidenheid sal kan 
inhou. Reeds vroeg in die 
boek Handelinge ontdek ons 
hoe wesenlik hierdie gevaar 
was. 

• Omdat eenheid, meer as 
enigiets anders die 
bevestiging is van die 
waarheid van die 
Evangelie. Daarom, 
wanneer Jesus bid dat sy 
volgelinge een sal wees, is 
dit sodat die wêreld sal sien, 

en sal glo, ja sal weet dat 
God vir Christus na die 
wêreld gestuur het en dat Hy 
sy kinders liefhet netsoos 
wat Hy sy Seun, Jesus 
Christus liefhet. Hiermee 
word die getuieniskrag van 
die evangelie gemaak of 
gebreek. Die eenheid en 
liefde van God se kinders 
word ‘n getuienis van die 
versoenende en 
saambindende krag van die 
Evangelie. In die 
geskiedenis van die vroeë 
kerk leer ons dat dit een van 
die redes was waarom ander 
by hulle wou aansluit. 
Eenheid word in sigself ‘n 
stuk lewende getuienis 
teenoor die wêreld. En 
wanneer dit ontbreek, 
verswak die kerk se 
getuienis, word die waarheid 
van die evangelie in 

werklikheid verloën en 
verloor die Christelike 
boodskap sy 
geloofwaardigheid. 

 
2. Die tweede gebed 
Daarom kniel ek in gebed voor 
die Vader…ek bid vir julle (Ef 
3:14) 
Die tweede gebed wat ons vandag 
na kyk, is Paulus se gebed vir die 
gemeente in Efese. 
Dit begin met “Daarom”. Letterlik 
staan daar ‘Met hierdie as 
gegewe’. Daarmee verwys hy na 
wat hy in die voorafgaande 
hoofstukke geskryf het: 

a) Alle gelowiges uit sowel 
die Jodendom as uit al die 
ander volkere is nou een 
in Christus. Die vyandskap 
is weggeneem, die 
middelmuur van skeiding 
afgebreek, almal is tot een 
nuwe mensheid versoen, 
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tot een liggaam verenig. 
Almal is dus lede van die 
een huisgesin van God, 
saamgevoeg in een 
gebou, met een 
fondament, waarvan 
Christus as die hoeksteen 
almal wat deel is van 
hierdie gebou saambind 
as ‘n eenheid (Ef 2: 11-
23).  

b) Daaruit volg die 
geheimenis wat Paulus 
aan die gelowiges uit 
ander volke bekend wil 
maak: Almal, Jode sowel 
as nie-Jode maak saam 
deel uit van die nuwe volk 
van God, is lede van die 
één liggaam van Christus, 
wat sáám deel in al die 
beloftes van God. Die 
onpeilbare rykdom van 
Christus word dus aan die 
heidennasies verkondig. 

Hulle ontdek hoedat God 
die ryke (letterlik 
“veelkleurige”) 
verskeidenheid van Sy 
wysheid deur Sy kerk 
bekend gemaak het. En 
dat dit “elke mag en 
gesag”, ja, ook al die bose 
magte van hierdie wêreld 
waarvan ons in die Onse 
Vader bid om verlos te 
word, aan die kaak stel. 
En, sluit Paulus hierdie 
gedeelte af, daarom kan 
ons met vrymoedigheid en 
vertroue na God kom. (Ef 
3:1-13). 

 
Dit is die “daarom” van Ef 3:14, die 
gegewe waarop hy dan sy gebed 
vir die gemeente uitstort. En met 
hierdie gebed sluit ons af: 
(Lees Ef 3:16-19 as slot van die 
preek) 
AMEN 

 


