
 1

Teks:  Matteus 6:7-9    4 November 2018   
     
 
Tema:  Ons Vader wat in die hemel is... 
 
Inleiding: 
 
Ons almal sukkel soms om te bid…gereeld, sinvol te bid.  

• Ja, soms bid ons baie gereeld: veral as ons in nood is...wanneer ons 
die Here regtig nodig het (asof ons Hom nie altyd nodig het nie)...maar 
daar is groot dele in die jaar waar ons voel ons kom eintlik heel goed 
reg en dan bid ons nie so gereeld nie. 

• Of ons bid dalk gereeld, maar dit gaan net oor ons eie behoeftes... ons 
bid eintlik net die woorde van Matteus 6:11 “Gee ons vandag ons 
daaglikse brood” – want in daardie bede gaan dit om ons kos en klere, 
ons familie se bewaring, werk en salarisse en ’n goeie pensioen.  Maar 
dit lyk vir my om te bid gaan oor meer as net vra vir persoonlike dinge. 

 
Moet jouself nie te gou afskryf as dit by gebed kom nie, want lyk my die 
dissipels van Jesus het ook maar daarmee gesukkel, daarom dat hulle Hom 
vra om hulle te leer bid.(Lukas 11:1) Die wete mag natuurlik nooit maak dat 
ons tevrede is met ons gebrekkige gebedslewe nie. Nee, enige kerk...elke 
gemeente, elke gelowige moet leer om meer en meer te bid en reg te bid!   
 
Wat sou “reg bid” beteken?  Ek weet nie wat alles daaronder sou tel nie 
...maar ek weet wat “verkeerd bid” is. Jakobus skryf: “Julle ontvang nie, omdat 
julle verkeerd bid...julle wil net julle selfsugtige (eie) begeertes bevredig” (Jak 
4:3) – dis “verkeerd bid” Hier in ons Matteus teks sê Jesus as ons bid om deur 
ander gehoor of gesien te word, is dit verkeerd (vers 5). In vers 7 sê Hy dat 
om te bid deur ’n stortvloed woorde te gebruik, verkeerd is. Baie mooi woorde 
maak nie ’n gebed reg nie. Daar sou seker ook nog ander sake uit die Bybel 
aangehaal kon word oor wat “verkeerd bid” alles behels. 
 
Daarom moet ons dalk maar weer ’n slag kyk na wat Jesus alles insluit by die 
gebed wat Hy sy dissipels leer as hulle vir Hom vra: Here, leer ons bid” 
(Lukas 11:1)  As ons dit doen sal ons teen die einde sien wat “reg bid” alles 
insluit. 
 
Inhoud: 
Jesus begin sy model gebed met ’n herinnering aan wie die God is tot wie ons 
bid: As ons sou besef wie God is...sal ons anders bid – “reg bid”   
Ek het vir ’n tydjie hieroor nagedink voordat ek verder geskryf het...en besef 
dit is waar. Ek kan God soms so klein maak in my gedagtes, of dalk so anders 
as wat Hy werklik is...en daarom is my gebedslewe so arm.  As ek sou besef 
met wie ek hier praat...sou ek anders bid.   
 
Hy begin deur te sê, as ons bid moet ons sê: “Ons Vader wat in die hemel 
is....” 
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Wie is God? 
 
1. Jesus sê: Vir my en jou wat glo, is Hy in die eerste plek “Vader”.   
 
Die Duitse dominee Walter Lüthi vertel van ’n herinnering uit sy kinderdae 
wat hom bygebly het.  Hy en die bure se kinders kon ure lank in die straat 
voor hul onderskeie huise speel.  Dit was sorgvrye oomblikke waar hulle met 
oorgawe hul verbeeldings kon laat gaan.  Maar dit het egter klokslag gebeur 
dat sodra die son begin sak, die bure se kinders onrustig begin raak het.  
Hulle het al hoe meer begin loer na die bopunt van die straat waar hulle vader 
elke middag hierdie tyd sy verskyning gemaak het.  Een van die seuns het 
gewoonlik aan die bo-punt van die straat stelling ingeneem, en wanneer hy 
hul pa sou sien, het hy geskreeu: Die vader kom!, die vader kom!  Die bure se 
kinders het dan alles net so gelos: die sandkastele, modderkoekies, en 
driewielfietse net so laat staan en uitmekaargespat soos hoenders voor ’n 
roofvoël se aanval. Niemand wou eerste deur die vader gesien, aangespreek 
of dalk aangeraak word nie.  Want sien, die vader was ’n slegte vader.  Hy 
was ’n dronkaard wat sy kinders mishandel het.  Hy was in ’n sekere sin die 
naam Vader nie werd nie. 
 
Hierdie beeld van ’n vader is sekerlik ’n tragiese beeld, maar dalk nie so 
onrealisties nie, want...   

• daar is baie kinders in hierdie wêreld wat so ’n vader het.  Ja, eintlik 
beteken die feit dat Jesus God ons “Vader” noem, vir baie mense nie 
veel nie...veral nie as hulle aan hul aardse pa’s dink nie.   

• Dan praat ek nie eers van al die kinders wat glad nie ’n beeld van ’n 
vader kan vorm nie bloot omdat hulle nie ‘n “vader” het nie.  Vaderlose 
gesinne is aan die orde van die dag. Hoe moet mense nou weet wat ‘n 
“Vader in die hemel” is, as hulle nie eers weet wat ’n vader op aarde is 
nie??  

 
Gelukkig...is daar ook mense/kinders wat ’n wonderlike aardse pa het en vir 
wie die gedagte dat ons ’n “Hemelse Pa” het wat veel groter en wonderliker 
as hul aardse pa is, ’n geweldige gerusstellende gedagte is. 
 
Ons moet egter die beeld “Vader” versigtig hanteer.  Want Hy is soveel 
anders as ons aardse pa’s!  Soveel groter!  Soveel meer!  
 
Hy was byvoorbeeld “Vader” voordat daar enige aardse vaders was.  Ons kan 
met ander woorde nie aan ’n aardse pa dink – selfs al is hy hoe ’n goeie, 
model pa – en dan vir God probeer bedink as Vader nie, nee...Hy was eerste 
vader.  Selfs die beste pa is maar net ’n klein skaduweetjie van hoe die 
hemelse Vader is. 
 
Paulus noem Hom: “Abba” - wat die mees intiemste benaming van vader 
is...amper soos “Pappa”  (Rom 8:15) 
Die skrifgeleerdes van Jesus se tyd kon dit nie verstaan nie.  Vir hulle was Hy 
eenvoudig net te heilig om as Vader aangespreek te word.  Hulle kon nie eers 



 3

Sy Naam oor hulle lippe neem nie. Wanneer Jesus vir God dus Vader noem, 
besluit hulle Hy praat Godslasterlik. 
 
2. Die tweede saak waarop Jesus ons aandag vestig is dat die “Vader” van 
ons in die hemel is.  

• Daar in die hemel is Hy van ewigheid af en sal daar tot in ewigheid 
wees.   

• Die hemel is Sy woonplek, en tog is daar geen plek waar Hy nie is nie. 

• Hy is die Skepper van hemel en aarde – van alles – ook van aardse 
vaders.   

• Ons Vader in die hemel is groter as ons denke.  Ons kan Hom nooit na 
sy volle grootheid bedink nie... sommige ouens het al dik boeke oor 
Hom geskryf... maar selfs dit sal nie alles oor Hom sê nie. (Hoe sal ek 
dan in ’n kort boodskap soos hierdie reg aan Sy Vaderskap kan laat 
geskied?)   

• Daar is ’n oneindige kwalitatiewe onderskeid tussen ons en die Vader.  
Hy is in ’n ander klas as ons!  Eintlik is Hy onvergelyklik...daar is geen 
klas waarin Hy val nie! Ons kan nie te familiêr met Hom raak nie, en 
tog wil Hy juis deel van elke familie wees.  Wonderlik nê!!   

 
As ons iets hiervan verstaan sal ons Hom met aandag en ontsag nader. Hy is 
immers ook  

• ’n verterende vuur.  

• ’n God wat nie met Hom laat spot nie.   

• ’n God wat nie ook – naas iets anders – gedien wil word nie, maar 
alleen gedien wil word. 

 
Maar terselfdertyd is Hy “ons Vader wat in die hemel is”   
 
Van hierdie Vader wat in die hemel is kan ons alles verwag!  Niks is vir Hom 
onmoontlik nie...niks is ook vir Hom ’n verassing nie.  Hy “weet immers wat 
julle nodig het nog voordat julle dit van Hom vra” sê Jesus in vers 8.  Sy 
alwetendheid gaan ons gebedslyste vooraf.  Interresant dat hier staan:  “Hy 
weet wat julle nodig het”... nie “wat julle begeer” nie – o ja, dit weet Hy 
sekerlik ook.  Soms vra ons verkeerde en selfsugtige goed van ons Vader en 
verwag dat Hy dit vir ons moet gee. Iemand uit Europa skryf: “Soms vra ons 
persiese matte vir ons kerkers, terwyl die Vader ons uit ons kerkers wil verlos” 
(Helmut Thielicke) Laat ons nie te gou dikmond raak – soos ’n stout kind – as 
ons Vader nie heeltemal gee soos ons gevra het nie. Ons sal goed doen om 
te onthou: Ons Vader weet ! Wat ook beteken Hy weet beter! 
 
Dat ons Vader in die hemel is beteken dat ons gebede wat ons bid ’n adres 
het.  Ons is nie besig met een of ander mistieke gebruik wat hopelik die regte 
plek gehoor sal word nie. Ons praat ook nie soos ’n bang kind in die nag met 
onsself as ons bid nie. Nee, ons bid tot die Skepper God, wat ons Vader is en 
wat in die hemel is.  Ons nader tot Hom met ’n kinnerlike vrees, maar ook 
met ’n kinnerlike vertroue (Die Heidelbergse Kategismus, 46/120) 
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3. Kan ons dit regtig glo en daarop vertrou?  
 
Ja, want dit is Jesus, wat self God is, wat vir ons kom leer dat ons God as 
Vader kan aanspreek. Sonder Jesus bly Hy ’n veraf God, ’n God wat net 
gevrees moet word.  Die Bybel leer ons dat God, die Vader, naby aan ons 
gekom het in Jesus.  Daarom dat Hy die Naam Immanuel dra, God by ons. 
(Matt  1:23)  Tussen die woorde “ons” en “Vader” staan die kruis van Jesus.  
Jesus staan borg daarvoor dat die Hemelse Vader ons hemelse Vader wil 
wees.  Daarom, al staan die naam van Jesus Christus nie in die gebed nie, is 
dit ’n Christelike gebed.  ’n nie-Christen kan nie die gebed bid nie... sal dit ook 
nie wil bid nie, want Jesus het dit geleer. (The Lord’s prayer) 
 
4.  ’n Laaste ding wat mens moet hoor in hierdie aanhef van die gebed is die 
woordjie “ons”.  Jesus wil ons leer dat ons gebede nie net om ons self sal 
draai nie, maar dat dit ander mense sal insluit.  In hierdie gebed handel dit nie 
net om “my” en “jou” nie, “ek” en “jy” nie, maar om “ons”. Ons bid saam met ’n 
ontelbare skare wêreldwyd...van wie Hy die Vader is.  Daarom kan ons nie die 
“Ons Vader” gebed bid as ons net vir ons eie sake wil bid nie.  Ja, jy mag vir 
jou eie brood, vergifnis en verlossing bid, maar jy moet veral ook vir die ander 
kinders van die Vader se brood, vergifnis en verlossing bid.  Almal, ongeag 
denominasie, wat in Jesus Christus glo, is deel van hierdie “ons” 
 
Slot: 
 
Om terug te keer na die verhaal aan die begin van die boodskap:  Die Vader 
wat kom is nie ’n slegte “pa” soos in Walter Lüthi se verhaal nie.  Hy is ’n 
wonderlike goeie Vader wat alle Vaders oortref.  As Goeie Vader het Hy in 
Jesus Christus reeds na die wêreld toe gekom.  Die kerk, ons, is soos die 
seun aan die bo-punt van die straat wat aankondig...maar die keer met 
blydskap...dat die Vader kom!  Die Vader kom!  Nie sodat die kinders van die 
wêreld moet vlug nie, maar sodat hulle alles sal los, hulle modderkoekkies, 
hul lugkastele en hulle duur speelgoed, om na Hom toe te hardloop omdat 
hulle Hom graag wil sien en aan Hom wil raak. 
 
Ons sal goed doen as ons meer bid. Tot ons Vader in die hemel bid! Kom ons 
kom bietjie vroeër in die oggend en kom bid saam met ander broers en 
susters tot “ons Vader”  
 
 
Amen 
 
 


