
Groot Geloof?  Goeie Gebed?

Seuntjie  kom terug van kategese.  Ma vra hom om te vertel 
waarvan hulle geleer het.  
Hy vertel van die Israeliete wat gevlug het van die Egiptenare, 
deur die woestyn, gesukkel in die sand, vasgekeer deur die see. 
Moses vat sy selfoon, bel Hoofkwartier om ingenieurs te stuur 
en ‘n brug te bou.  Hulle doen dit en die Israeliete almal veilig 
oor, maar toe hulle anderkant kom, sien hulle die Egiptenare is 
besig  om hulle  in  te  haal.   Moses  weer  op  sy  selfoon,  bel 
Hoofkwartier en sê hulle moet bomwerpers stuur om die brug 
op te blaas.  Was ook net betyds, want die Egiptenare was in 
die middel van die brug toe die bomme gegooi word – en hulle 
het almal verdrink.  Die Israeliete was verskriklik bly en het 
gejuig en gedans van vreugde!
Ma (ontsteld) vra: Is dit wat die Sondagskooljuffrou vertel het?
Nee, nie heeltemal so nie, antwoord die seuntjie, maar as ek vir 
julle vertel soos sy dit vertel het, sal julle my nooit glo nie!

So is die mens dikwels – glo nie eintlik nie.
◦ gebruik selfone, maar nie gebed nie
◦ soek hulp by Hoofkwartier, maar nie by God nie
◦ glo in tegnologie, maar nie in wonderwerke nie.
Maar die Bybel vertel van ‘n vrou wat geweet het van God en 
geloof en wonderwerke  Lees Mark. 5: 25 – 34.

Die onbekende vrou – noem nie haar naam, net haar probleem
die siek vrou – reeds 12 jaar
die arm vrou – alles bestee
die onrein vrou – bloedvloeiing, menstruasie
die eenkant vrou – nie sosiaal aanvaar nie
die onseker vrou – bang en bewe.
In haar patetiese toestand, waag sy dit tog na Jesus te gaan.
En Jesus sê:  “Jou geloof het jou gered. Gaan in vrede”(:34)



Hierdie vrou het nie geweet wat om te bid nie.  
Wat moes sy bid? - maak my gesond?

- help my met probleem saam te leef?
- verlig my finansiële en sosiale lyding?
- stuur die regte mense na my toe?
- laat my liewer sterf?

Wat bid jy in sulke omstandighede?  Wat vra jy?
Waarna smag jy?  Wat verwag jy?

Bid soms so maklik.   Dis mos eenvoudig.   Almal doen dit. 
Maak net oë toe en praat met die Here.
Totdat besef kan nie eintlik bid nie – weet nie wat en hoe nie.
◦ soos hierdie siek vrou
◦ soos baie ander siek mense
◦ soos mense vasgevang in situasies sonder oplossings
◦ soos wanneer talle vrae geen antwoorde het nie.
Here, wat moet ek bid?
Here, ek weet nie of ek kan bid nie.

Ons moet bid volgens God se wil – maar wat is Sy wil?
◦ gesond word? of lyding? of sterf (ewige lewe)?
◦ dat ek myself moet help? of dat ander my moet help?
◦ vrede maak met die situasie? of krag om dit te verander?
◦ vir reën (droogte)? of ophou reën (oorstromings)?
◦ oostewind (fietsry)? of westewind (vlieg)?
◦ sending – uitstuur na ander? of instuur na ons?
◦  wederkoms  –  gou  (nuwe  hemel  en  aarde)?  of  uitstel 
(genade)?
◦ regering – vir? of teen?
◦ vele ander voorbeelde en vraagtekens
Ons moet bid met geloof – maar watter tipe geloof?
◦ glo dat ek sal kry wat ek vra?
◦ glo dat God sal doen wat Hy wil?
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Voor hierdie vrae raak mens se woorde op,  en  jou gebede stil.
Wat en hoe moet ons bid?
Ons weet nie wat en hoe ons moet bid nie!
Maar: God weet – en Hy help ons  Lees Rom. 8: 26, 27.

Die Gees in ons, die Gees van God, help ons, staan ons by, 
pleit vir ons, volgens die wil van God

- omdat ons nie self weet wat God se wil is nie
- nie weet wat en hoe om te bid nie.

Die mees egte gebed: “Here, ek kan nie bid nie!”

Iemand wat ‘n groot geloof het kan reg en goed bid.
Groot Geloof? – Wie? Enigeen 100%?
Goeie Gebede? – Wie? Enigeen 100%?
Selfs opregte gelowiges weet nie wat en hoe om te bid nie.

Ons hoef ons egter nie daaroor te kwel of ontstel nie.
Want as ek bid, dan bid die Gees

- Hy pleit vir ons
- Hy vertaal my woorde en wense i.t.v. God se wil.

Die gevolg:
- God, wat harte deurgrond, weet wat ek wil sê en wil hê
- Hy ken my diepste nood
- geen misverstand nie.

Daarom: al weet ons nie wat en hoe om te bid nie, kan ons.
Belangrik: My gebed is steeds nodig, ek moet iets doen

- die Gees bid nie namens my nie
- die Gees staan my by (in my swakheid).

Voorwaarde vir gebed = Geloof – “… vir die gelowiges” (:27)
Sonder geloof = sonder die Gees = nuttelose gebed.
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So het die onbekende vrou na Jesus gegaan
- met geloof
- dalk nie eens groot nie (van agter, bang, bewe)
- nie met ‘n goeie gebed nie (weet nie wat en hoe nie)
- lees nie eens dat sy gebid het nie! 
- haar geskiedenis aan Hom vertel 

Sonder groot geloof en goeie gebed, het Jesus verhoor.

Soms  nodig  om  net  stil  wees  voor  die  Here,  bid  sonder 
woorde,  swak  (Rom  8:26),  net  van  agter  aan  Hom  raak 
(Mark. 5: 27).
Geloof en Gebed hang nie af van hoe groot of hoe goed nie, 
maar van ons ingesteldheid = ingestel op God.
Met die regte ingesteldheid en gesindheid
◦ gebruik nie selfone nie, maar gebed om met God te praat
◦ soek nie hulp by Hoofkwartier nie, maar by God as Vader
◦ vertrou nie net op tegnologie nie, maar verwag wonderwerke.

Ek is direk aan God verbind, 
omdat God self Hom aan my verbind

- deur die Gees wat vir ons pleit (Rom. 8: 27)
- én deur Christus wat vir ons pleit (Rom. 8: 34)

Die 3-enige God is betrokke by ons gebede
= wonder, genade, vertroue, sekuriteit.

As ek gelowig is (nie noodwendig ‘n groot geloof nie)
en ek bid (nie noodwendig ‘n goeie gebed nie)
gaan die woorde uit my hart en uit my mond “reg” na God toe, 
deur Jesus Christus en die Heilige Gees, wat vir ons pleit.

Daarom kan en mag en moet ons bid.
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