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Skriflesing: Lukas 11:1-13 

Heidelbergse Kategismus: Sondag 45 

Teks: Lukas 11:1  

Sing: Ps.73:1,12; Ps.81:12; Ps.121:1,4   

Van die gebod tot die gebed.  Broeder en suster, in Sondag 44 was daar baie skerp gevra 

of ek die Wet van die Here kan volbring? Selfs was die allerheiligste onder die sondaar 

mense ingesluit of hulle wel die Wet kan volbring?  Elke keer moes ons erken dat selfs 

die allerheiligste eintlik maar ’n geringe begin gemaak het om aan die Wet gehoorsaam te 

wees.  U en ek kan uit die besef van hoe min ons werklik aan die eis van gehoorsaamheid 

voldoen nie anders as om op ons knieë voor die Here te val en die Here te smeek om ons 

as sondaars in genade aan te sien.  Elke gebod is eintlik ’n dryfveer om tog die Here te 

vra, maak vir my U gebod, my gebed dat ek werklik deur U Wet ook nader aan Christus 

kan kom.  Christus wat my enigste troos is, in lewe en in sterwe, mag Hy vir my wat so ’n 

groot sondaar is, tog leer bid.   

      *** 

Jesus het op aarde baie gebid.  Broeder en suster, so was die dissipels ook weer ’n keer 

saam met Jesus op ’n afgesonderde plek.  Daar waar die stilte heers, daar wil Christus nie 

in ’n mistieke atmosfeer dinge beleef wat vreemd is aan die werklikheid rondom Hom 

nie. Née, ten volle bewus van die werklikhede wat rondom ons aan die gang is, het Jesus 

baie male sy siel voor sy Hemelse Vader uitgestort.  Ons kan aanvaar Jesus se dissipels 

het nie altyd presies kon hoor die woorde wat Jesus gebid het nie, tog was die dissipels 

baie diep onder die indruk van die erns en die opregtheid van Jesus se gebede.  Hulle sou 

kon agterkom dat waar Jesus bid word dit anders gedoen.  Geen mens wat nog ooit so sou 

bid nie.  Ja, die dissipels was eintlik begerig om ook die innige gebedslewe wat daar by 

hulle Leermeester was hulle eie te maak.   

 

Dit was dan ook by so ’n geleentheid waar die dissipels ’n keer vir Jesus gevra het, die 

oomblik toe Hy Self sy gebed afsluit, toe vra die dissipels- Here, leer ons bid…Om te bid 

is nie maar sommer ’n vanselfsprekendheid nie.  Dit sou ons saam met die dissipels moet 

erken, dat u en my gebede moet geweeg kan word.  Elke keer as ons bid moet dit ’n 

gebed wees wat geweeg voor God gebring moet word.   As ons die eerste vraag van die 

Kategismus mooi na luister  dan gaan dit daaroor dat ons moet weet hoe noodsaaklik is 
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dit om te bid.  Saam met die noodsaak is dit ook belangrik die vereistes wat die Here aan 

die regte gebed stel.  En hierdie noodsaak en vereistes bring ons dan ook by die inhoud 

van die regte gebed. 

      *** 

Jy mag jou lewe jouself nie indink sonder die gebed nie.  Jy wat christen is- Waarom is 

die gebed vir die Christene nodig?... Die naam christen word eintlik in die Kategismus 

baie ekonomies gebruik.  In Sondag 12 vr. 32 die eerste keer- Waarom word jy ’n 

christen genoem?-  Die antwoord het alles daarmee te make dat daar die baie noue band 

tussen Christus en ons kan wees.  Dan kom die woord christen eers weer in antw.98 na 

vore.  Waar dit gaan oor die tweede gebod dan wil die Here sy christene nie deur stomme 

beelde nie maar deur die verkondiging van die lewende Woord onderrig.  En dan kom die 

woord christen eintlik vandag maar ’n derde keer in ons belydenis voor.  Waarom is die 

gebed vir die christene noodsaaklik?  Die noue verband tussen Christus en jy as christen 

is weer waaroor dit gaan.  As christene is ons met die Gees van Christus gesalf en hierdie 

salwing raak ook ons gebedslewe. Vir jou as christen as jy werklik by Christus wil wees 

sal jy die noodsaak besef.   

 

Kan ’n gelowige hom/haar sy lewe voorstel wat dit moes wees as daar nie met God 

gepraat kon word nie.  Ons kan ons dit nie indink nie, want dit moet ons goed weet, 

broeder en suster, dit is nie God wat ons gebede nodig het nie, maar van ons kant is dit 

ons wat dit so geweldig nodig het dat ek met God moet kan praat.   Die mens het die 

gesprek met God deur sy sonde en die sondeval eintlik afgesny.  Daardie wonderlike 

geleenthede wat Adam saam met God in die tuin kon wandel en hoe wonderlik dit wat 

hulle met mekaar kon praat (Gen.3:8). Skielik sou dit moes ophou, want die sonde maak 

nie net stukkend nie, maar dit sny ook af.   

 

Daar vind nou van die kant van die mens eerder ’n gesprek met Satan plaas as wat daar 

langer met God gepraat word.  Dit is so ingrypend as God na die mens kom dan is dit ’n 

mens wat na geroep moet word- Waar is jy…?!  Hy wat die gespreksgenoot vir en met 

God kon wees, hy kruip nou weg.  Hy kan nie praat nie, wat kan hy sê, daarom bly hy 

maar stil.  Dit is ons, die mens, wat agter die ou skamele vye blaartjies skuil hou… so 
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min soos die blare hulle liggame kon bedek,  werklik net so min sou ons woorde kon vind 

om ons skuld te bedek.  Daar is niks, selfs geen woord waarmee ons dit wat ons voor God 

gedoen het kon wegpraat nie.  As die Here die mens roep- Waar is jy… broeder en suster, 

ook daarna roep die Here weer, ook vir Kain- waar is jou broer…      

 

God roep weer, God praat weer, ja God kon maar besluit het, met die mens praat Ek nie 

weer nie, dan sou God Hom eenvoudig nooit weer aan die mens hoef te gesteur het nie, 

God sou ons werklik kon doodswyg.  Kan mens jou dit indink, broeder en suster, nee 

moet nie eers probeer nie!  Watter genade dat die eerste woorde wat daar na die sondeval 

weer tot ons kom, van God afkom. Hy wat ons eerste liefgehad het, Hy praat weer…  

 

God wil met ons verder die pad loop, broeder en suster, net hierdie gedagte, God wil met 

jou verder aangaan, kan jy die voorreg besef…. Ja dan besef ons, hier het ons baie meer 

as net ’n voorreg, ons besef die noodsaak soos die Kategismus dit driedubbeld 

onderstreep-  God eis van jou dat jy moet bid, dit wat God eis is in alle opsigte die 

vernaamste van ons dankbaarheid wat God van ons eis, want sien die Kategismus nie 

net hoe ons moet bid nie, maar ook hoe God op grond van ons gebede reageer-  dink jou 

dit in- dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom met 

hartlike versugting sonder ophou daarom bid en daarvoor dank…   

      *** 

Dit is wat ons gebede so noodsaaklike en belangrik maak, broeder en suster, dat die hele 

pad wat die Kategismus tot nou toe met ons loop, loop eintlik daarop uit dat ek moet weet 

waar staan ek met God.  God het nou gewys waar staan Hy met my, maar nou die vraag 

waar staan ek met Hom.  Toe die Kategismus die Twaalf Artikels behandel het toe was 

dit alles deel van God se verbondsbeloftes aan my.  Al die dinge wat ons glo en bely is 

beloftes wat van die Here afkom.  Daarna het die Kategismus die Tien Gebooie ten volle 

met ons deurgegaan, en nog steeds is dit God wat my wys waar Hy met my wil staan. Nie 

net God se  verbonds-beloftes van die Twaalf Artikels nie, maar ook God se  verbonds-

eise van die Tien Gebooie, het saam na ons gekom.  Dit wat ons gesamentlik na moes kyk 

bring die vraag al skerper en skerper na vore, jy wat nou moet besef waar God met jou 

staan, is die vraag nou waar staan jy met God m.b.t. sy beloftes en sy eise.   
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Eerste staan in hierdie gebed die eise wat ek moet nakom- Laat U Naam geheilig 

word…laat U koninkryk kom…laat U wil geskied…, maar dieselfde gebed is ook gevul 

met die vervulling van God se beloftes…  Gee ons vandag ons daaglikse brood… 

vergeef ons, ons skulde…lei ons nie in die versoeking nie… Luther het gesê met die 

gebed kan ek die sak van God se beloftes nou ook voor God hou.   

      *** 

’n Ander aangrypende manier is om te besef die gebed is soos om aan God te offer.  Dit 

wat jy doen as jy bid is om jou siel voor die Here uit te stort. Hoe noodsaaklik tog!   

Daardie diepe innige saak, om met God te mag praat, wie bid, waarlik bid, moet iemand 

wees wat hom/ haar eintlik voor die Here leegmaak, om op enige wyse leefbaar te wees.  

Paulus het in sy eie lewe baie hiervan besef.   So het  hy ook (Paulus) ook tot in die 

hoogstes na waar God is wou klim as hy in aanbidding sou uitroep, uit U en deur U en tot 

U is alle dinge…Aan Hom die heerlikheid tot in alle ewigheid… Juis in hierdie oorgawe 

aan God dan het Paulus daardie allergrootste begeerte dat sy gebed soos ’n reukwerk vir 

God moet wees, ja in aansluiting by die aandoffers wat daar in Israel was moet daar die 

gebed na God opstyg maar die offer wat ons gebede moet wees is nie maar net ’n warm 

hart en emosionele vreugde wat my op my knieë voor God neerdruk nie, maar dit gaan 

om baie meer as net die gevoel.   

 

Dit gaan ook om die regte woorde, die inhoud van hulle gebede was juis waarmee Paulus 

die Korinthiërs mee konfronteer.  Die Korinthiërs wil nie hoor dat my verstand in my 

gebede betrokke moet wees nie. Al het die Korinthiërs op allerhande ander maniere die 

lewe van kennis wou prys het hulle die eienaardigheid in hulle gebede voorgehou dat as 

hulle bid dit dan ook maar onverstaanbare klanke mag bevat.  Hulle het hierdeur te kenne 

wou gee dat hulle dan juis uit die volheid van die Gees bid en daarom is die dinge wat 

ons belydenis juis hier aan ons gebede heel voorop stel vir hulle nie belangrik gewees nie. 

Dit het Paulus daartoe gedwing dat daar bestaan nie só iets dat jy jou maar onbeheers en 

ongekontroleerd voor die Here wil stel, jy dan eintlik jou eie gees voor die Here uitstort 

maar jy is besig om verkeerd te handel. So een bid verkeerd!  
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Daarom dat Paulus dit reguit stel, dat wanneer ek met my gees bid ek juis dan ook met 

my verstand sal bid.  Hy praat eerder dan net vyf woorde wat uit sy verstand kom, eerder 

as om duisende klanke te maak, maar hierdie duisend is nie geweeg nie, dit kom maar na 

vore uit die verrukking van sinne.  Daarom dat die Here deur Paulus ons ook oproep dat 

ons in ons verstand volwasse moet kan word.  Die verrukking van sinne sonder die 

nugtere gesonde verstand maak dat jy saam met die kinders van die bose jou kan  bevind 

wat alles behalwe in hulle verstand volwasse geword het.  As ek bid vra dit ’n volwasse 

verstand en moet ek hierin nie soos ’n kindjie wees wat vanweë entoesiasme naderhand 

so oor sy eie woorde begin struikel omdat sy verstand nie kan byhou nie.   

 

Die gevaar vir ons gebede sit nie maar net in ons verstand nie, maar nog dieper,  dit sit  in 

die boosheid van ons denke.  Die boosheid van ons denke, die boosheid van ons 

gevoelens, dit is die dinge wat in ons gebede onderdruk moet word, maar moet nie u 

verstand probeer onderdruk nie.  Laat ons in ons gebede ook wil weet wat die goeie en 

welbehaaglike en volmaakte wil van God is, wanneer hierdie reukwerk voor God 

aangesteek word.  Die Here wou nog altyd dat daar aan Hom geoffer moet word en dat ’n 

mens weet wat jy doen as jy offer.  Moet nie vreemde vuur op die Here se altaar wil bring 

nie omdat ons besef dit wat met Nadab eb Abihu gebeur het. Wie met sy gees bid maar 

ook met sy verstand bid is in aansluiting by Romeine 12 met redelike godsdiens besig.  

Laat ons eerder klein bly in die boosheid, kinders bly in die boosheid, maar wil die 

Kategismus ons in ons gebede volwasse in ons verstand  maak.    

      *** 

Moet ook nie dink soos baie ander mense dat die gebed vanself sal kom nie of die ander 

uiterste is weer die mense wat sê ons gebede is oorbodig.  Die Here weet in alle geval wat 

ek nodig het daarom het ek nie nodig om Hom daarvoor te vra nie.  ’n Kalf wat in honger 

na sy ma bulk, of ’n hond wat vanweë nood  tjank, of ’n mens wat kreun na seerkry, dit is 

miskien die dinge wat ons kan sê vanself kom, maar die gebed kom nie maar vanself nie.  

Moet ook nie maar net bid as daar nood is nie.  Dit is ook baie mense se manier, ’n 

egoïstiese manier, wat nie uit die regte beginsel na vore kom nie. 
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Die noodsaaklikheid van die gebed laat ons eintlik ook die krag van die gebed besef.  Ons 

weet van Elia wat maar ’n mens soos ons was, maar dan skryf Jakobus juis oor Elia se 

gebedslewe.  Hoe het Elia ernstig gebid dat dit nie moet reën nie, en vir drie en ’n halwe 

jaar was die reën weg, en hy bid weer en die hemel gee reën, die aarde wat op die gebed 

van ’n enkele mens weer sy vrug laat uitspruit.   

 

So ’n gebed soos die van Elia  het in alle gevalle wou reken met Wie God is.  Die ware 

gebed moet dit altyd doen.  Al weet God alles en al is God onveranderlik, dan mag ek nie 

hierdie dinge van God teen my gebede opweeg nie.  ’n Gebed se vernaamste deel is in 

alle geval nie om sekere dinge van God te vra nie, die vernaamste in ons gebede moet die 

dinge wees waarvoor ek God kan prys en Hom kan dank.  Die gebed laat my besef hoe 

diep afhanklik is ons van God juis hoe meer ek my hart voor Hom leegmaak.   

 

Jakobus het juis geskrywe dat mens in jou gebed wel reg moet bid, voor hy dan Elia as 

voorbeeld gaan haal, want sê die Here ook deur Jakobus- julle ontvang nie, omdat julle 

verkeerd bid… dit is verkeerd om net deur die gebed my eie selfsugtige begeertes te 

bevredig.  As V/A 117 hierop dieper ingaan dan gaan dit juis oor die gebed wat God 

behaag en deur Hom verhoor sal word.  Daar is van die verklaarders van die Kategismus 

wat tot soveel as nege vereistes onderskei. 

 

(1) Die enige ware God moet aangeroep word, (2) ek moet God se eer voorop stel, (3)ek 

moet my aan God se wil kan onderwerp, (4)ek moet God van harte aanroep, (5)ek moet 

Hom verootmoedigend aanroep, (6)ek moet smekend bid, (7)vertrouend bid, 

(8)volhardend bid, (9) dankend bid.  Nege vereistes- maar die belangrikste wat vir ons 

hier voorop moet staan is dat ek alleen tot die Drie-Enige God kan bid.  Hy is die enigste 

lewende God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees.  Jy moet altyd weet met Wie jy 

praat as jy bid.  Elia was hierin ook weer deur die ware gebed ’n ware voorbeeld.  Daar 

by Karmel daar het die Baälpriesters tot hulle afgod Baäl  gebid, maar daar was geen 

antwoord nie.  Elia begin dan sy gebed deur dit duidelik te maak met Wie hy praat.  God 

is nie maar vir hom  onbekende God, Iemand wat eintlik misterieus net in die hoogte 
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troon nie, maar Elia bid tot die enigste ware God wat hy weet geken kan word.  Hy mag 

met hierdie ware God praat soos wat God Hom reeds aan hom wat Elia is geopenbaar het.   

      *** 

Ons het nou gekyk waarom ons moet bid- en hoe ons moet bid, of anders gestel - die 

noodsaak om te bid staan vas want dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheidslewe 

en die vereistes van die gebed het ons ook na gekyk, nege vereistes wat almal ewe 

belangrik is, maar broeder en suster, laat ons weer mooi die woorde hoor wat Ursinus en 

Olevianus, die opstellers van die Kategismus noukeurig deel van ons belydenis gemaak 

het- God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee wat Hom met hartlike 

versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank… Dit is nie maar net mooi 

woorde van hierdie twee manne nie, maar hierin sit werklik die diepe betekenis van God 

se verbond.  Die werklike realiteit van die verbond tree na vore.  God wil met ons besig 

wees, maar ons moet ook met God besig wees. Lewende verbondsverkeer tussen God en 

ons word hier oopgemaak.  Die paar woorde bevat die genade van die Heilige Gees wat 

soos skatte in sy verbond aan ons uitgedeel word.  Die Heilige Gees is die Een wat aan 

ons die lewe van heiligmaking moet skenk.   Die woorde van Matt.7:7 lê hier ten 

grondslag- Bid en vir julle sal gegee word; soek en julle sal vind; klop, en vir julle sal 

oopgemaak word.  Maar ook vers 8- Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; 

en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.  Baie duidelik hoor ons hier die Here se 

belofte- Hy/sy wat werklik bid en soek, bly nie maar ’n soekende siel  nie, maar so een 

sal God in sy Ryk vind, die Here het dit Self belowe.   

 

As ons dan tot drie maal toe in hierdie Sondag die bevel van die Here hoor, die opdrag 

dat ons moet bid,  dan het een verklaarder hierdie opdrag baie sterk gestel.  Die bevel om 

te bid is ten diepste ’n bevel om uit die dood uit op te staan.  Mag die Here dan ook 

voortdurend u gebede verlewendig, want sou ons biddeloos word, dan is daar geen hoop 

meer nie.  So een is eintlik maar versteen, niks beter as Lot se vrou wat in ’n soutpilaar 

versteen geraak het.   

 

Die wonderlike teendeel is wanneer ons as kerk, die krag van ons gebede bely, en ons bid 

elke dag  tot die Here op die wyse wat Hy van ons vereis, so ’n gebed is vir die Here 
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aangenaam en sal deur Hom verhoor word.  Ons nood en ons ellende word waarlik besef, 

dan kan ons eintlik vandag afsluit met die vraag soos die Kategismus dit stel- Wat het 

God ons beveel om van Hom te bid?  Ons belydenis stel dit eintlik kort en kragtig- dit 

gaan oor alles wat ons vir siel en liggaam nodig het.  In van die vertalings staan die 

liggaam eerste en dan die siel.  Dalk is dit wel belangrik om dit so te sien.  Ons is mense 

met liggame, ons is nie engele nie, ons liggame moet lewe om God te dien.  Ons bring 

dan voor die Here die offers van ’n gebroke hart en ’n verslae gees.  Besef ons werklik 

die verskil  wat ’n gebed in ’n mens se lewe kan maak.  Tye waarop mens kan terugkyk 

en sê waarlik toe ek daar in daardie klein tydjie van ’n uur met die grote God kon praat, 

watter grote verskil het die God nie in my lewe gemaak. In die dele van die Kategismus 

wat nou gaan kom, gaan ons met die Onse Vader besig wees. Die gebed wat die Here 

Jesus ons geleer het.   

 

Jesus het sy hele tyd op aarde eintlik nooit opgehou om sy dissipels te leer nie, ook om 

hulle te leer bid.   Hierdie Jesus se eie lewe was een gebed na die ander een. By die doop 

in die Jordaan, by die keuse van die dissipels, by die graf van Lasarus, in Getsémané, 

selfs aan die kruis leer ons Jesus ken as die groot Bidder.  Dan het ons nog nie eers 

verwys na sy Hoëpriesterlike gebed nie en dink net aan die feit dat waar Jesus nou is, aan 

die regterhand van ons Hemelse Vader bid Hy nou nog vir ons, Hy tree vir ons.  Daarom 

laat ons volgende keer in die skool van Jesus leer wat dit waarlik is om die Onse Vader te 

bid. 

AMEN 

Vrae uit Sondag 45 

1. Hoekom word die deel oor ons gebede as ’n direkte gevolg na die tiende gebod in 

die Kategismus hanteer?  

2. In watter opsig is Jesus vir ons die volmaakte Voorbeeld as daar na ons gebede 

gekyk word? 

3. Op watter presiese stadium het die dissipels die Here gevra om hulle te leer bid? 

4. Hoeveel kere kom die woord Christen in die Kategismus voor? Wat moet ons elke 

keer daaruit aflei? 

5. Noem die drie redes wat daar in die Kategismus staan waarom die gebed vir ons 

nodig is? 

6. Watter gebeure in die paradys het vir ons ook besondere betekenis as ons oor ons 

gebede handel? 
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7. Watter invloed het die sondeval op die eerste mense gehad ook wat hulle gebede 

aanbetref? 

8. Watter besondere genade word daar deur God reeds direk ná die sondeval aan ons 

geskenk?  

9. Die twaalf Artikels gee vir ons in kern God se Verb_n_s- b_lo_t_s.  Die Wet gee 

vir ons in kern God se Verb_n_s- _i_e.  Waar pas die gebed dan nou in as ons die 

Twaalf Artikels en die Wet van die Here gesamentlik na kyk?  

10. Verduidelik waarom ons gebede as ’n offer aan die Here gesien kan word? 

11. Hoe het Paulus in Korinthiërs die gebed aan daardie gemeente voorgehou. Wat is 

belangrik dat jy net met jou gees moet bid of dat jy met jou gees en jou verstand 

moet bid?  

12. Is dit belangrik in die Ou Testament gewees dat wanneer mense ’n offer aan die 

Here gebring het dat hulle dan presies moet weet waarmee hulle besig is?  

13. Is dit waar dat die gebede in ’n mens se lewe sommer vanself sal kom? 

14. Watter voorbeeld het ons in die Here se Woord wat vir ons die krag van die gebed 

treffend na vore bring? 

15. Wat leer Jak.1:5 ons oor gebedsekerheid?  

16. Hoeveel vereistes moet die ware gebed aan voldoen? Noem die vereistes.   

17. Watter besondere betekenis het die belofte in Matt.7:7-8 wanneer ons dit ook met 

die Kategismus vergelyk (Kyk p. 6) 

18. Hoeveel keer staan die opdrag in die Kategismus dat ons moet bid?  

19. Wat is die dinge wat die Here ons beveel het om voor te bid? 

20. Noem ’n paar geleenthede waar ons die Here Jesus op aarde in gebed aantref? 

21. Wie bid nou vir ons in die hemel?  
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