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Goeie môre gemeente! 

Soos meeste van julle weet het ons laasweek begin praat oor eenheid. En dit gaan ons tema wees vir 

die volgende paar weke, en ons gaan dit bespreek aan die hand van Johannes 17 wat Jesus se gebed 

was vir die eenheid van Sy volgelinge, maar laas week het ons begin met Johannes 13, die gedeelte 

waar Jesus Sy dissipels se voete was, en ons het gesê dat dit die begin is van eenheid, die bereidheid 

om mekaar te dien, en Jesus het dit so duidelik vir ons gedemonstreer hierdeur.  

So waar ons nou weer by mekaar is, kom ons begin ons gesprekke met die vraag:  

1. Waarvoor is jy dankbaar? Dit kan enigiets wees, groot of klein. Deel gerus met mekaar!  

2. En dan saam met dit kan ons ook vra: Waar het jy hierdie week iemand gesien, of aan wie 

kan jy dink, wat diensbaar is? Iemand wat iets vir iemand anders doen sonder dat hulle 

daarvoor betaal of vergoed word? 

Julle kan hierdie vrae bespreek, en julle kan ook hierdie tyd gebruik om oor kollekte te besluit, en 

daarna kan iemand in die gesin of groep met ’n gebed open. 

/ 

Verlede week het ons gepraat oor die “saamwees”, wat dit regtig beteken. ’n Heilige saam wees, ’n 

Goddelike saamwees, en Jesus het dit vir ons gedemonstreer. So wanneer ons hierdie week uit 

Johannes 17 lees, dan moet ons daar in ook verstaan dat Jesus besig is met ’n uitleef van hierdie 

“saamwees”, ook wanneer Hy vir Sy dissipels bid. Jesus demonstreer hier ook wat dit werklik 

beteken. 

Julle kan dan nou blaai na Johannes 17, en ons gaan verse 9 tot 19 lees. Julle kan vers 20 ook bysit as 

julle wil. Iemand in die gesin of groep kan dit voorlees, en dan kan julle genoeg tyd gee om dit te 

bespreek ook, voordat julle verder gaan met die boodskap. 

Lees Johannes 17:9-19 

/ 

Wanneer Jesus hier in Johannes 17 vir Sy dissipels bid, dan is daar twee goed wat hier gebeur. Dit is 

eerstens ’n voorbidding, vir Sy volgelinge, en selfs vir ons ook. En saam met dit is dit ook ’n 

groepsgebed. Daar was tye waar Jesus alleen gaan bid het, maar hierdie was nie een van hulle nie.  

So eerstens is hierdie ’n voorbidding. En die woord hoor mens dalk nie elke dag nie, maar dit 

beteken eenvoudig om te bid vir iemand anders. Die “voor” is eintlik maar net die Nederlands vir 

“vir”. Jy bid “vir” iemand anders. Of mens kan ook sê namens iemand anders. En wanneer jy besig is 

om voorbidding te doen vir iemand anders, dan is daar twee goed wat gebeur: 

Die eerste is dat jy besig is om die Here se seën op iemand anders af te bid. Andrew Murray skryf in 

een van sy boeke oor voorbidding dat wanneer ons vir onsself bid, dan is ons besig om onsself oop te 

stel vir God se seën, en dis baie goed so! Maar wanneer ons vir iemand anders bid, dan gaan dit net 

nog ’n stappie dieper en verder, en ons bring hierdie hemelse seën op iemand anders neer, selfs 

iemand wat nie vir Hom ken nie. En dan kom hierdie seën op iemand anders, of ’n paar mense, of 

selfs 100 000e vir wie ons die seën toebid. So wanneer ons besig is met voorbidding, dan is ons besig 

om die Here in te nooi in iemand anders se lewe in. En daar is kragtige goed wat deur geskiedenis al 



gebeur het wanneer iemand voorbidding doen. Moses was besig met voorbidding toe hy vir die Here 

vra om nie vir Israel te straf nadat hulle ongehoorsaam was nie. So kan ons deur die Ou Testament 

gaan en kyk na verskillende profete en leiers wat vir die volk bid en God se seën vra. 

Maar voorbidding het ook ’n tweede baie belangrike ding wat gebeur. Wanneer ons vir ander mense 

bid, dan is die Here ook besig om ons eie harte teenoor daardie mense te verander. Dis iets wat ek al 

baie tasbaar in eie lewe beleef het, en daar was al verskeie kere waar iemand my seergemaak het, 

en deur vir hulle te bid het die Here dit vir my moontlik gemaak om hulle te vergewe. Ek dink 

sommer aan een spesifieke geval, waar ’n verhouding nie goed geëindig het nie, en ek het gesukkel 

om daardie eks van my te vergewe, maar hoe meer ek vir haar gebid het, hoe meer het ek beleef dat 

die Here daardie wroeging, daardie seer uit my eie lewe uit te haal en my vry te maak. 

So in voorbidding is die Here ook besig om ons eie harte te verander. Ander mense het al vir my 

vertel dat hulle ’n vooropgestelde idee gehad het oor ’n persoon of ’n groep mense, sodat hulle selfs 

nog voordat hulle die mense ontmoet het alreeds vir hulle kwaad of bang of afsydig was, en hoe 

meer hulle vir daardie persoon of persone gebid het, hoe meer het hulle houding teenoor daardie 

mense verander en het hulle daai mense met meer liefde en respek begin hanteer. 

So wanneer ons vir mense bid, soos Jesus dit hier demonstreer, dan is ons besig om vir hulle tot seën 

te wees, maar daar is ook ’n wonderlike verandering wat by ons ook gebeur. 

Terwyl Jesus hier voorbidding demonstreer, is Hy ook besig met ’n tweede ding te demonstreer, en 

dit is om saam te bid. Dis nie toevallig dat Jesus hier tussen Sy dissipels bid nie, nee. Hy het baie 

opsetlik tussen hulle hierdie gebed gebid. Hy het hulle ingenooi in hierdie gebed in, al het Hy reeds 

geweet wat sou gebeur. Om die waarheid te sê, Hy het alreeds vir hulle gesê wat sou gebeur: Dat 

hulle Hom sou verlaat, dat een van hulle Hom sou verraai, en dat Hy heeltemal alleen sou wees. Ten 

spyte van dit alles nooi Jesus hulle om deel te wees van daardie gebed en daardeur sê Hy vir hulle: 

“Dit maak nie saak watter foute julle al gemaak het of selfs nog gaan maak nie, julle is nou saam met 

My in gebed.” 

Deur die Bybel lees ons dan dat daar ’n klomp beloftes is rondom groepsgebed. Matteus 18:19-20 sê 

dat waar gelowiges in Sy naam byekaar is, dat Hy sal gee wat hulle vra. Dis nie ’n belofte dat ons sal 

kry net wat ons wil hê nie, maar dat wanneer ons in Sy naam bymekaar is, en bid wat in Sy wil is, dan 

gebeur daar ongelooflike goed! 2 Kronieke 7:14 sê ook dat wanneer die volk (Israel, in die Ou 

Testament) saam bid, dan sal Ek (God) hulle gebede verhoor en hulle seën en hulle sondes vergewe. 

Dis nie toevallige beloftes nie, dis beloftes vir ’n groep gelowiges of ’n volk wat saamkom en bid. 

Dis ook ’n sterk eienskap van die vroeë kerk in Handelinge 2, dat hulle saamgekom het en saam 

gebid het. En die gevolg is dat die vroeë kerk opstaan en groei! Dis noodsaaklik vir Goddelike 

eenheid. En dieselfde beloftes rondom saam bid is daar ook vir vandag. Daar is ’n storie van net 

meer as ’n eeu terug van ’n man met die naam Jeremiah Lanphier wat op 23 September 1857 

genoem het dat hy om 12h die middag gaan bid. En hy het alleen gebid tot so 12h30 toe, toe daar 6 

ander mans uit verskillende kerke saam met hom begin bid het. 

Die volgende week was daar 20 mense bymekaar, die week daarna 40, en binne 6 maande was daar 

10 000 mense wat op verskillende plekke deur New York saam gebid het. Die gebedsgroepe het na 

ander stede toe ook versprei, en daar word vermoed dat daar so baie as ’n miljoen mense in 1857 

tot 1858 tot geloof gekom het, wat als begin het by ’n groep wat saam bid. 

Agtien eeue voor dit was daar ook ’n groep wat saam gesit en bid het in Antiogië, en daar het die 

Here hulle geantwoord en gesê: “Stuur vir Barnabas en Paulus,” en daardie sending reise, wat begin 



het by ’n klein groepie wat saam gebid het, het die Christendom na ’n groot deel van die wêreld in 

daardie tyd gevat. Dit het als begin by gebed, en Jesus leer ons hier dat gebed, voorbidding en 

groepsgebed, die beginpunt is vir ’n kragtige eenheid wat die wêreld kan verander. 

Dis dieselfde beloftes wat vir ons ook daar is. Dis dieselfde uitnodiging om saam te wees in gebed en 

eenheid. 

So wanneer ons klaarmaak, kan julle met mekaar die volgende vrae bespreek: 

1. Vertel vir mekaar van ’n tyd wat die Here ’n gebed beantwoord het? Miskien was dit ’n 

groepsgebed, of dalk het jy alleen gebid, maar vertel van ’n keer waar jy regtig beleef het 

God gee ’n antwoord op ’n gebed. 

2. Deel met mekaar as daar iemand is vir wie of saam met wie jy voel jy moet bid. Dalk is dit ’n 

gesinslid. Dalk is daar iemand by die werk wat jy voel “Ek moet vir daai persoon, of saam met 

hulle bid.” Gesels gerus met mekaar daaroor 

En dan kan julle ook ’n gebeds oefening doen: Staan uit mekaar uit, of as julle dalk nie spasie het om 

te staan nie, sit sommer iets voor jou op die tafel neer wat jouself voorstel. En dan maak julle beurte 

om vir mekaar te bid, en elke keer wanneer jy vir iemand anders bid, dan gee jy ’n treë nader aan 

hulle, of jy skuif jou voorwerp wat jou voorstel nader aan hulle s’n, totdat julle vir almal gebid het. En 

wanneer julle in die middel by mekaar is, dan bid julle saam vir ons dorp, ons land en die wêreld, wat 

veral nou deur ’n moeilike tyd gaan, en as die Here jou so wys, bid vir iemand spesifiek. 

/ 

Mag die God wat ons gemaak het vir mekaar, Jesus Christus wat ons kom wys het hoe eenheid lyk, 

en die Heilige Gees wat ons saambind, met julle elkeen wees en bly. 

Amen 


