
Die fokus van ons gebed moet ons Vader wees. 

Goeie môre 

Verlede week het Miga gepraat oor die gelykenis van die saaier en moes ons onsself afvra, 

watter een van die vier tipes grond is ek? Met ander woorde, wat maak ek met die Woord van 

God wat ek lees of hoor? So, voordat ons gaan lees kan jy besluit watter tipe grond jy vandag 

gaan wees.  

Dink so ŉ oomblik daaroor en neem so by jouself die besluit in watter tipe grond wil jy hê 

vanoggend se boodskap in gesaai moet word. “Pause” die video, antwoord die vrae, bid saam 

en lees die gedeelte en bespreek dit. 

1. Watter tipe grond was jy die afgelope week gewees? 

2. Is daar iemand met wie jy die boodskap gedeel het? 

3. Bring eer aan God as jou Voorsiener deur jou dankoffer oor te betaal of die Zapper kode te 

gebruik. 

4. Lees saam Matteus 6:9-13. 

5. Deel met mekaar, of skryf neer, wat vir tref jou, of vir jou uitstaan in die gedeelte. 

Ek wil vanoggend verder praat oor die Onse Vader, die kort gebed waarmee Jesus ons leer hoe 

om te bid. Ons het geleer, dat God ons volmaakte hemelse Vader is, wat ons onvoorwaardelik 

liefhet en na wie ons met vrymoedigheid kan gaan. Ons het geleer dat Hy altyd by ons is, baie 

genade aan ons betoon en ons nooit sal ophou liefhê nie. Ons het geleer dat Hy ons wil lei en 

dat dit belangrik is dat ons Hom as Vader sal gehoorsaam. 

Ons het hierdie ongelooflike voorreg om die Skepper-God as Vader aan te spreek. Ek wil 

vanoggend verder kyk na wat ons in die gebed kan leer.  

Ek weet nie van jou nie, maar ek vind dat baie keer as ek met God praat ek sommer net wegval 

en sê wat op my hart is. Miskien is dit nie verkeerd nie, maar ek het nogal in die oplees oor die 

Onse Vader begin ontdek dat my gebede, meeste van die tyd, meer oor myself gaan as oor God 

en sy koninkryk.  

Die meeste van die tyd is my gebede gemotiveer deur my omstandighede, my vrese of 

bekommernisse. Dan nader ek tot God sodat dit met my, of die naby aan my, beter moet gaan. 

Dis meer asof ek God beskou as Iemand almagtig wat daar is om die lewe vir my so maklik 

moontlik te maak.  

Ek weet nie jy of jy my hart hoor nie. In die nalees oor die ons Vader het ek besef, dat meeste 

van die tyd, ekself die middelpunt van my gebede is en nie God nie. 

Dink so ŉ bietjie aan jou eie gebede.  
➢ Hoekom bid jy?  
➢ Waaroor gaan jou gebede?  
➢ Wie is die fokus van jou gebede?  



➢ Is dit op God gefokus of op jouself? 
 
Jesus leer ons dat daar twee fokusse in ons gebede moet wees. Die eerste en belangrikste fokus 
moet wees dat ons gebede op God gefokus moet wees. Dan kom ons eers by ons versoeke.  
 
Kyk na die struktuur van die gebed: drie keer word daar van U gepraat en eers daarna kom ons 
en ons behoeftes aan die woord. Jesus wil hê, dat wanneer ons bid, dit vir ons in die eerste plek 
oor God sal gaan en daarna oor onsself. Sien julle die verskil? Verstaan jy wat ek aan die ondek 
is oor my eie gebede? 
 
Jesus leer ons, om wanneer ons bid, vir God aan te spreek, of te groet as ons Vader. En dan, 
voordat ons by onsself uitkom, moet ons eers op God fokus. Ons moet op drie dinge van God 
fokus. Ons moet daarop fokus dat: 

1. God se Naam geheilig moet word. 
2. God se koninkryk sal kom. 
3. God se wil op aarde sal geskied soos wat sy wil in die hemel geskied word. 

 
Dis eers wanneer ons God gegroet het en eintlik onsself in sy hande oorgegee het, dan kan ons 
met ons eie versoeke na Hom toe kom. Nou moet ek sê dat ek nie dink dat God nie na ons sal 
luister as ons nou sommer met die deur in die huis val nie. Ek dink dat Jesus ons so leer bid vir 
ons eie beswil. Hy weet dat as ons leer om te bid soos Jesus ons leer, daar baie meer krag in ons 
gebede gaan wees. 
 
Kom ek verduidelik hoekom ek so sê. Ek wil twee scenario’s vir jou skep. 
1. Dinge loop skeef in jou lewe. Die wind lig die dak van jou huis. Die reën val in die middel van 

die oes, of die eksamen stres kry jou onder. Jy begin sommer bid en vra vir God om jou te 
help, om vir jou uitkoms te gee, om jou rustig te maak. Jou gebed begin en eindig met jou 
behoeftes en jou nood. 

2. Dinge loop skeef. Presies dieselfde as in die eerste scenario. Jy besluit om met die Here 
daaroor te praat en jy begin jou gebed deur te fokus op wie God is. Jy bid hierdie drie dinge 
en brei so ŉ bietjie daarop uit. Miskien lees jy eers ŉ Psalm om jou te help om op God te 
fokus. Soos jy die Psalm lees word jy opnuut bewus van God se grootheid en almag. Dan 
begin jy jou hart teenoor Hom uitstort. 

 
Watter een van die twee scenario’s gaan jou laat voel dat jou gebed ŉ verskil maak? Ek dink 
daar is nie ŉ kwessie daaroor nie. Die Tweede scenario gaan ŉ baie ander effek op jou hê. 
Hoekom dink ek so? By die tweede scenario het jy eers diep bewus geraak van, Wie die Een is, 
tot wie jy nader. Wanneer ons eers fokus op die hemelse Vader tot wie ons nader, gaan sy 
grootheid en almag meer werklik voel as wanneer ons sommer net begin bid en alles net om 
myself gaan. 
 
Jesus het dit geweet en daarom leer Hy ons hier hoe om te bid. So, voordat ons by onsself en 
ons versoeke kom, fokus eers op die Een tot wie ons nader. As ons so begin, dan erken ons dat 
ons meer besorg is dat God die eer kry wat Hom toekom, as wat ek oor myself en my 



omstandighede besorg is. Dit verander die fokus van ons gebede geheel en al as ons by God 
begin en nie by onsself nie. 
 
So ons begin deur God as ons Vader aan te spreek. My Pappa wat in die hemel is. Dink net aan 
die implikasies hiervan. My God is groter as hierdie wêreld. Hy is die Koning van alle konings. Sy 
Koninkryk is nie van hier op aarde nie, maar is van die hemel en daarom ewig. As jy hiervan 
bewus word dan wil jy vir Hom sê: 
 
Laat U Naam geheilig word. Dit is eintlik ŉ natuurlike uitvloeisel nadat ons Hom as Vader 
aangespreek het. Jy vra dat God se Naam vereer sal word, dat sy Naam heilig gemaak en heilig 
gehou word. Daarmee bely jy teenoor Hom dat jy nie net met Hom praat omdat jy sekere 
behoeftes het nie. Jy nader tot Hom, omdat in alles wat jy doen en sê, jy graag sy Naam groot 
wil maak en verheerlik. Jy erken Hom as jou Vader, die almagtige God wat vanuit die hemel 
heers. 
 
Weet julle, vir die Jode was God se Naam so heilig dat hulle nie sy naam wou uitspreek nie. 
Hulle het van God gepraat as “die Naam.” Nou is dit so dat God Homself ook deur verskillende 
Name laat aanspreek het. Elkeen van hierdie name beskryf ŉ eienskap of karaktertrek van wie 
God is en waartoe Hy in staat is. Ek noem ŉ paar: 
➢ Elohim: dit verwys na sy krag en mag. Wanneer Hy die Naam gebruik wil Hy hê mense moet 

bewus wees van sy grootheid, sy mag, sy krag en sy heerskappy.  
➢ Jehowa: Dis hoe God Homself aan Moses bekend gemaak het, as “Ek is”, “Ek is wat Ek is.” 

Daarmee wil God hê ons moet weet dat Hy ewig is, deur niemand geskape is nie en volkome 
selfonderhoudend is. Jehowa het niemand se hulp nodig nie. 

➢ Jehowa-Jireh: Ek is die God wat voorsien, wat nog altyd voorsien het en sal bly voorsien. 
Jehowa-Jireh is die Een wat elke dag vir my en jou voorsien. 

➢ Jehowa-Rapha: Die God wat gesond maak.  
➢ Jehowa-ra-ah: Die Here ons Herder wat ons versorg en beskerm met sy lewe. 
➢ Jehowa-shammah: die God wat altyd teenwoordig is. 
 
Hierdie is maar van die name waarmee God Homself deur die Bybel geopenbaar het. Wanneer 
ons bid, laat U Naam geheilig word, dan bely ons dat Hy al hierdie dinge en eienskappe is. So 
voordat jy iets vra, raak net eers bewus Wie die Een is tot wie jy nader. Dan vra jy eintlik, Here, 
bly getrou aan wie U is. 
 
Maar jy vra dan ook, Vader, mag die hele wêreld U so leer ken.  Vriende, ek en jy as God se 
kinders, moet ŉ begeerte in ons hê dat die hele wêreld God sal leer ken vir wie Hy is. Ons moet 
in gebed tot Hom nader sodat sy Naam oor die wêreld heen geheilig en geëer en erken sal 
word. 
 
Daarom is die volgende manier van God aanspreek eintlik die logiese. As ons besorg is oor sy 
Naam, sal ons wil hê dat sy koninkryk sal kom. Daarom bid ons, laat U koninkryk kom. Dit 
impliseer dat ons wil sien dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus die Here is. Dink 
ook aan die implikasie van hierdie gebed. Wanneer jy so bid dan bely jy eintlik dat jy weet dat 



God se koninkryk belangriker moet wees as jou eie koninkryk. Baie keer, as ons so bewus raak 
dat die lewe nie oor myself gaan nie, maar oor God en sy koninkryk, dan raak die dinge wat vir 
ons so belangrik was, ewe skielik onbelangrik. Dan verval ons selfsug en eie eer. Dan ontdek ons 
hoeveel van ons gebede oor ons eie koninkryk gaan en hoe min van ons gebede regtig oor God 
en sy koninkryk gaan. 
 
As ons bid, laat U koninkryk kom, dan lê ons daarmee onsself neer voor die Here en bely ons sy 
Koningsheerskappy. Ook oor my lewe. Elke keer wanneer ons bid, laat U koninkryk kom, bid ons 
dat sy koninkryk meer sigbaar sal word in ons lewens, maar ook in die lewe van elke ander 
mens op aarde. Ons bid dan eintlik dat alles hier op aarde sal word soos dit eendag in die hemel 
sal wees. 
 
En as ons dit ernstig bid, dan is dit vir ons belangrik om die volgende te bid, nl dat God se wil 
onder alle omstandighede sal geskied. As God se koninkryk op aarde kom, sal sy wil die norm 
hier op aarde wees. Vriende, eendag wanneer Jesus ons kom haal sal ons almal net een 
begeerte die hele tyd hê, en dit is om die wil van die Vader te doen. 
 
Reg deur Jesus se aardse bediening, was dit sy hoof dryfveer, om in alles wat Hy doen, die wil 
van sy Vader te doen. Oor en oor sê Hy, Ek het gekom om die wil van My Vader te doen. Die 
doen van sy Vader se wil was vir Jesus so belangrik gewees dat Hy bereid was om aan die kruis 
te sterf, omdat dit die wil van die Vader vir Hom was. 
 
Voordat ons vir onsself en ons behoeftes begin bid, voordat ons vir God iets vra, is dit belangrik 
dat ons ons aan sy wil vir ons lewens sal onderwerp. 
 
Dit kan alles sleg klink. Om voordat ek vir God iets vra, eers te bely en erken dat: 
➢ Die verheerliking van sy Naam vir my belangrik is. 
➢ Dat die koms van sy koninkryk vir my belangrik is en 
➢ Dat sy wil moet geskied 
 
Ons ou menslike natuur sal seker die volgende vir onsself wil bid: 
➢ Laat my naam verheerlik word. 
➢ Laat my koninkryk gebou word. 
➢ Laat alles asseblief tog net volgens my wil geskied. 
 
Maar as ons God eers leer ken het, as ons Vader wat in die hemel is, dan weet ons: 
➢ Die neerlê van myself ter wille van God se Naam is altyd die beste.  
➢ Sal ons weet dat om ter wille van sy koninkryk te leef baie meer betekenis aan my lewe gee 

as om my eie koninkryk te bou. 
➢ Sal ons weet dat God baie beter as ek weet wat vir my goed is en kan ons al hoe meer soos 

Jesus bid, nogtans, nie volgens my wil nie, maar soos U wil. 
 
Ek wil jou uitdaag, wil jy dit nie vir ŉ week lank probeer nie. Probeer om vir die volgende week 
jou gebede te begin met die begin van die onse Vader. Brei uit oor die betekenis van laat U 



Naam geheilig word, laat U koninkryk kom en laat U wil geskied. Ek glo ons gebede gaan ander 
klink as ons eers dit gedoen het en soos wat ons gebede verander, so sal ons agterkom dat God 
al hoe meer ons gebede beantwoord, omdat ons gebede al hoe meer volgens sy wil sal wees. 
En Jesus het belowe dat as ons iets volgens sy wil bid, sal die Vader dit vir ons gee. 
 
Amen. 
 
Kyk na die vrae wat op gaan kom en bid saam. 
 

• Wat het jou vandag getref en uitgestaan? 

• Hoe gaan jy dit prakties probeer uitvoer die week? 

• Na wie toe dink jy stuur die Here jou om die boodskap te deel? 

• Bid saam. 


