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DIE GOD WAT DIE 
WÊRELDOMSPANNENDE 
GEBED OMVAT 
 
Skriflesing:  
Mt 6: 9-13 – met byvoeging van die 
tradisionele slotwoorde Aan U 
behoort die Koninkryk en die krag 
en die heerlikheid tot in ewigheid. 
Amen. 
Hebr 10: 19-23 
 
Gebed fokus in die eerste plek op 
God self: Wie Hy is, wat Hy doen, 
en wat Hy vir ons wil sê. Gebed 
mag nooit selfsentries wees of om 
eie belang of aansien gaan nie. In 
gebed gaan dit om God, om wat Hy 
aan ons openbaar het, om wat Hy 
wil hê dat ons sal doen en hoe ons 
sal bid.  In gebed stel die bidder 
hom of haar in die eerste plek 
daaraan bloot om bewus te word 
van God en van sy heilige 

teenwoordigheid, van sy grootsheid 
en heerlikheid, van sy almag en 
krag. 
 
So is dit ook – en by uitstek so - 
met die ‘Onse Vader’. Die hele 
gebed met al sy bedes en 
voorbedes word ondervang, as’t 
ware toegevou deur ‘n 
aangrypende waarheid: Dit plaas 
ons voor die besef van Wie Hy is, 
dat ons met Hom in so ‘n 
besondere verhouding staan en 
hoe alles waarvoor ons bid, 
veranker lê in die werklikheid van 
Sy Héérskap oor die wêreld. 
 
a) Die God tot Wie ons bid 
Onse Vader wat in die hemel is 
Elkeen van hierdie drie 
sleutelwoorde laat ons iets 
verstaan van hierdie God: 
 
Vader:  

Met hierdie aanroepswoord wil 
Jesus vir sy dissipels en daarmee 
ook vir ons duidelik laat verstaan 
wie dit is met wie ons mag praat. 
Hy is nie ‘n verre, onbetrokke 
strenge en vreesaanjaende God 
wat straf en oordeel nie. Hy is ons 
nie kwaadgesind en soek nie ons 
vernietiging nie. Nee Hy staan met 
ons in die mees intieme 
verhouding, dié van ‘n getroue 
vader, van ‘n pappa. Abba- 
vertroue, kan maar vra, hoef nie 
bang te wees. 
 
Meer nog, hierdie Vader wéét wat 
ek nodig het, nog voor ek dit vra 
(Mt 6:8, 32).  
 
Selfs al kry ek nie ‘n direkte 
antwoord nie, is dit nie omdat Hy 
onverskillig is of nie wil hoor nie. 
Nee, selfs dan weet ek, Hy hoor 
altyd en Hy antwoord altyd, al is dit 
party keer op ‘n ander manier of op 
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‘n ander tyd – juis omdat Hy weet 
wat dit is wat ek eintlik nodig het. 
 
Onse Vader 
Die dissipels het saam na Jesus 
gekom om te vra hoe hulle moet 
bid.  
Ons is saam, ons is verenig in ons 
toenadering tot Hom. Eintlik is dit 
die grondslag, die vertrekpunt van 
ons gebed as gelowiges en as 
gemeente of kerk. Deur so te bid, 
bely en erken ons ons eenheid as 
sy kinders, sy gemeente, sy kerk in 
die wêreld. Deur te bid “Onse 
Vader” is ons alreeds besig om vir 
die waarheid van die Evangelie te 
getuig. 
 
In die hemel 
Naas die intieme ouer-kind 
verhouding wat met “Vader” 
uitgebeeld word, bly ons steeds 
bewus ook van sy grootsheid en 
heerlikheid. Hy is veel meer as ‘n 

aardse ouer, Hy woon in die 
hoogste hemele. Hy is almagtig, Hy 
is die Heerser oor die heelal, Sy 
troon staan verhewe bo alle aardse 
magte en kragte.  
 
Maar hierdie besef laat ons ook 
ons eie nietigheid besef. Voor 
hierdie “Vader” teenoor wie ons in 
die intiemste verhouding kan staan, 
buig ons ook as die hoë God in die 
hemel. Ons eer Hom, aanbid Hom, 
verheerlik Hom, die Allerhoogste. 
 
Die Een deur wie hierdie gebed 
moontlik gemaak word 
Hier is dit van die allergrootste 
belang om te besef dat dit Jesus 
Christus self is wat ons so leer bid. 
Sy eie naam kom nêrens in die 
gebed ter sprake nie. Hy bly op die 
agtergrond. Trouens, Hy is die 
onsigbare tussenganger en 
bemiddelaar van elke gebed. Dit is 
deur Hom dat die Vader eerste met 

ons praat, eerste vir ons na Hom 
toe trek. Deur Hom het ons vrye 
toegang tot die Vader (Heb 10). Dit 
is deur Hom dat ons die Vader 
sien, en leer ken. Dit is deur Hom 
dat ons vervul word met nuwe 
hoop, ook as alle hoop verdwyn. 
Dit is Hy wat ons ellende, pyn en 
skande op Hom neem. Dit is Hy 
wat die kwade en die bose magte 
aan eie lyf gevoel het en dit oorwin 
het – só dat ons in Hom meer as 
oorwinnaars kan wees.  
 
Christus is die waarborg van dit 
wat ons in hierdie gebed vra, Hy is 
deur sy lewe en sy sterwe die 
waarborg dat ons ‘n Vader het. Dat 
hierdie Vader aan die werk is in 
hierdie wêreld. Dat Hy besig is om 
Sy Koninkryk te bou. Daarom kan 
ons met blymoedigheid en met 
vrymoedigheid Hom ‘Onse Vader’ 
noem. 
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Die grondslag van waaruit ons bid 
Ouer Bybelvertalings se weergawe 
van die ‘Onse Vader’ eindig met 
die slotwoorde Want aan u behoort 
die Koninkryk en die krag en die 
heerlikheid. In baie nuwere 
vertalings word dit weggelaat 
omdat dit nie in die oudste 
manuskripte van die Nuwe 
Testament verskyn nie. Dit was na 
alle waarskynlikheid ‘n algemeen 
bekende liturgiese slotbede wat 
gereeld in Christelike samekomste 
gebruik is. Gelowiges sou geredelik 
ook die ‘Onse Vader’ daarmee 
afgesluit het.  
Met ander woorde, dit wat ons bid, 
bid ons omdat die Koninkryk en die 
krag en die heerlikheid aan God 
behoort, omdat Hy Here en Koning 
is, omdat aan Hom al die mag 
behoort.  
 
Hierdie Koninkryk vind gestalte in 
Jesus, die Seun van die mens. In 

Hom het die Koninkryk reeds 
aangebreek. Die bewyse daarvan 
is nou reeds sigbaar. Dit word 
verder vergestalt in sy volgelinge 
se lewe en getuienis en daarom sê 
Hy vir hulle: Die Koninkryk kom nie 
met sigbare tekens nie… dit is hier 
by (binne in) julle (Lk 17:21). En, 
wanneer die dag van sy koms daar 
is, wanneer Hy eendag weer 
verskyn, sal ons dit in sy volheid 
sien (Lk 17:24). 
 
Hierdie koninkryk is dus ‘n reeds 
vervulde realiteit (binne in julle). En 
terselfdertyd is dit iets wat 
voortdurend in vervulling gaan 
(blindes...lammes… armes…). En 
uiteindelik, wanneer Hy weer kom, 
sal dit in sy volheid waar word.  
 
 
Vir voorbidding: 

Vir ons eenheid en samehorigheid 
as gemeente, as kinders van 
dieselfde Vader. 
Vir ‘n dieper besef van wie en wat 
ons hemelse Vader is 
Vir ‘n dieper belewenis van 
aanbidding en van gebed 
Vir ons eredienste 
Dat ouers vir hulle kinders waarlik 
ouers sal wees 
Dat kinders hulle ouers sal leer ken 
en eer as ware, liefdevolle ouers 
wat vir hulle omgee en na die beste 
van hulle vermoë vir hulle sorg 


