
Word ons gebede verhoor? 

1 Kronieke 4: 9-10 – 27 Mei 2018 

Prediking:  

1. 

Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus 

Ons het vanoggend ŉ man met die naam Jabes ontmoet. 

Wat weet ons van hom?  Kan ons enige iets van hom sê?  Die teksgedeelte gee dan 

feitlik geen inligting vir ons aangaande die persoon nie? 

Wel gemeente, ons weet eintlik baie van hom.  Al lyk dit nie so nie gee die 

teksgedeelte baie leidrade vir ons. 

Die eerste leidraad wat die teks vir ons gee het te make met Jabes se naam. 

 Jabes herinner ons baie aan die Hebreeuse woord smart.  In daardie tyd het 

mense baie bygelowe gehad oor name.  Indien jou naam smart beteken het 

het mens nie veel van jou lewe verwag nie.  Mens sou na Jabes kyk en 

gedink het dat hy onsuksesvol sal wees.  Hulle sou na hom kyk en verwag 

dat hy ŉ teleurstelling gaan wees.   Sy naam het as’t ware die rigting van sy 

lewe van kleinsaf bepaal.  Terselfdertyd vermoed ek dat Jabes nie ŉ baie 

goeie selfbeeld gehad het nie.  Verbeel dit was jou naam.  Ek dink ons sou 

vinnig ŉ ander naam vir ons kies. 

 

Ons weet ook baie van hom deur dit wat hy voor bid.   

 Dit is nie ŉ vreugdevolle dankgebed nie.  Hy prys nie die Here vir al die 

wonderwerke wat in sy lewe plaasvind nie.  In die gebed bely hy nie dat God 

groot en almagtig is nie.  Nee, dit is ten diepste ŉ treurmare.  ŉ Pleitgebed.  

ŉ Smeekgebed.  Dit is ŉ gebed wat in die diepte van die nag gefluister word.  

Dit is ŉ gebed wat hy uiter want hy is aan sy einde.  Hy sien geen pad 



vorentoe nie.  Hy bevind homself in ŉ doodloopstraat.  Hy het al alles probeer.  

En sy laaste uitweg is om na God van Israel te roep. 

2. 

Hierdie onbekende man met die naam Jabes is dus nie so onbekend soos wat ons 

aanvanklik gedink het nie.  Die teksgedeelte bied tog vir ons ŉ leidrade. 

Ek wil egter verder gaan deur te sê dat ons baie meer wat hom weet of verstaan as 

wat ons dink.  Ons ken hom persoonlik omdat ons al in presies die selfde situasie 

was.  Jabes se verhaal is eintlik ook ons verhaal, sy gebed is ook ons gebed. 

 Somtyds voel dit ook vir ons asof ons naam teleurstelling beteken.  Ander kere 

voel dit asof dit nikswerd, of lafhart, of leuenaar, of mislukking beteken.  In 

ander gevalle dink ons dat mense na ons kyk en by hulself dink:  vraat, luiaard, 

bedrieër, huigelaar.  Dit gebeur self dat die wêreld na ons kyk en sê: “hy of sy 

het die naam van mens nie werd nie.” 

 En netsoos Jabes was elkeen van ons ook al in ŉ doodloopstraat.   

o Miskien is dit ons gesondheid wat soos ŉ reuse berg voor ons staan.   

o Dalk is dit die jare wat aanstap wat ons met vrees en angs vul.  

o  Dalk is jou doodloopstraat jou werk, of jou verhouding met jou man of vrou.   

o Dalk is dit ŉ verslawing van een of ander aard.   

So het elkeen van ons ons al self in ŉ doodloopstraat bevind.   

Dalk is jy nou daar, ek weet nie.  Dalk voel dit vanoggend vir jou dat daar geen uitweg 

is nie.  Dalk voel jy vanoggend netsoos Jabes. 

 

3. 

En weet julle?  Wanneer ons soos ŉ mislukking voel.  En wanneer ons ons self in ŉ 

doodloopstraat bevind probeer ons gewoonlik om self ŉ oplossing te vind.   

Ons dink ons kan ander se opinie oor ons verander deur  

 anders op te tree,  



 anders aan te trek, o 

 f deur harder te werk.   

 Netso poog ons om self ŉ uitweg te vind wanneer ons in ŉ doodloopstraat 

is.   

 Ons gryp na grashalms soos ons geld, ons eie kundigheid en vermoë, ons 

eie invloed en mag. 

Maar kyk net wat doen Jabes.   

Hy probeer nie so omstandighede op sy eie te verbeter nie.  Nee, deur God en met 

God pak hy die uitdaging van sy lewe aan.  Waar ons na ons self kyk en na ander 

vir die oplossing kyk hy na God deur gebed.  Waar ons miksien die tjekboek sou 

uithaal bid Jabes. 

4. 

Waarvoor bid Jabes? 

Jabes vra vir drie dinge. 

 Dat God hom sal seën.   

 Dat God sy grondgebied sal vergroot.   

 En dat God onheil van hom sal weerhou. 

Kyk ons die gebed dink ons dat hy dalk baie selfsugtig is.  Hy prys nie vir God nie.  

Hy sê nie dankie nie.  Hy bid nie namens ander nie.  Dit is egter glad nie die geval nie.  

Kyk ons na die gebed sien ons dat hy nie vir veel ander goed bid as waarvoor ek en jy 

bid nie.  Hy bid eintlik vir doodnormale goed. 

 In die eerste plek vra hy dat God hom sal seën.  Die laaste ruk het ons baie 

gepraat oor wat dit beteken om ŉ geseënde lewe te hê.  Verkeerdelik dink ons 

dat dit met aardse dinge te make het.  Ons het egter gehoor dat ŉ geseënde 

lewe beteken om met God te wees.  Die wat God in hul lewe het  -  hulle is 

geseën.  Die teenoorgestelde is ook waar.  Al het jy alles, maar nie God nie, kan 

ŉ mens jou as ongelukkig beskryf.  Dus kan ons saamstem dat Jabes se gebed 



nie selfsugtig is nie  -  baie keer dink ons so.  Dit is egter nie die geval nie.  Hy 

vra in essensie vir God dat hy weer in ŉ verhouding met sy Vader kan staan.  

Dalk was daar nie ŉ verhouding nie, of dalk het die verhouding versleg.  Dit maak 

nie saak nie.  In die eerste plek pleit hy by God om ŉ verhouding tussen hom 

en sy skepper moontlik te maak.  

 In die tweede plek vra Jabes vir die uitbreiding van sy grondgebied.  Jabes 

het na 'n groter lewensruimte gesmag.  En dit was nie 'n luukse nie, maar 'n 

lewensnoodsaaklikheid.  Grond was nodig om met kuddes en groot families te 

kon oorleef.  Grond was nodig om 'n bestaan te maak.  Grond was nodig vir die 

oudag en om 'n toekoms vir die kinders te verseker.  Om sonder grond te wees, 

kon rampspoedig wees.  Dit is waarom Jabes vir grond bid.  Vandag sal ons sê 

Jabes bid vir werk of vir 'n salaris om sy gesin te kan onderhou of vir 'n plek waar 

'n mens kan gelukkig wees.  Deurdat hy bid vir ŉ groter grondgebied bid hy ook 

vir sy familie en gesin.  Want daardeur kan hy sorg vir sy mense.  Daardeur kan 

hy brood op die tafel plaas. 

 Die derde saak waaroor Jabes die God van Israel nader het met angs te make.  

Jabes was bang.  In ons taal sal ons dit die angs vir die lewe kan noem; die 

spanning oor soveel dinge wat ons benoud maak.  In die antieke tyd het die 

mense aan allerlei gode en voorvadergeeste geglo.  Almal was aan 

bonatuurlike kragte en magte uitgelewer.  Almal was magteloos hierteenoor.  

Op verskillende maniere is ook probeer om die invloed van hierdie magte af te 

weer.  Daar was bosebesweerders en allerlei towenaars wat 'n mens kon help 

om die noodlotskragte te stuit.  Dalk was Jabes ook vir hierdie bonatuurlike goed 

bang.  Dalk het hy ook spanning oor dinge soos kos, veiligheid, geborgenheid, 

ensovoorts gehad.  En daarom bid hy om beskerming. Anders gestel: hy vra om 

in die magsfeer van God te kan leef.  As dit gebeur, sou hy nie meer 

magteloos aan die noodlot uitgelewer gewees het nie. As hy binne die 

invloedsfeer van God kon bestaan, sou ‘geen smart my tref nie’. 



Jabes wat homself in ŉ doodloopstraat bevind bid met ander woorde nie ŉ 

selfsugtige gebed nie.  Nee.   

 Hy bid om in ŉ verhouding met God te staan.   

 Om brood op die tafel te hê.   

 Hy bid dat God hom sal beskerm van fisiese en geestelike aanslagte –dat 

hy in God se magsfeer sal leef. 

5. 

En hoor net hoe mooi eindig hierdie kort gedeelte:  Daar staan net “God het laat 

gebeur wat hy gevra het”. 

Met ander woorde.  God het geluister. Nie net gehoor nie maar geluister.  En 

terselfdertyd het God ook opgetree.  Hy het ŉ uitweg voorsien.  Hy het gehelp.  Daar 

waar daar voorheen nie sprake van ŉ toekoms was nie is daar nou weer die belofte 

van more.  Jabes, die mislukking.  Jabes die man in ŉ doodloopstraat het gebid en 

God het geantwoord.   

6 

Broers en susters.  Die boodskap vanoggend is baie eenvoudig.   

 Bevind ons onsself in ŉ soortgelyke posisie as Jabes – ŉ mislukking in ŉ 

doodloopstaat – kan ons nie anders as om ons vrese en angs, ons pyn en 

lyding voor God te plaas nie.   

 Plaasvan om net op ons self en ons eie vermoëns staat te maak, moet ons in 

die eerste plek na die Here gaan. 

 Wanneer ons bid en vra.  Wanneer ons pleit en smeek.  Ja, self nog voordat ons 

kans het om te vra en te bid het God reeds ons harte gelees.  Reeds het Hy 

gegee waarvoor ons gevra het. 

Bid ons sal ons vind dat ons ons self nie meer in ŉ doodloopstraat bevind nie.  Bid ons 

sal ons vind dat ons ŉ ander beskouing van ons self het.  Kyk ons in die spieël sien 



ons nie meer ŉ mislukking nie maar eerder ŉ persoon wat in verhouding met God 

staan – ŉ kind van God. 

7. 

Baie van julle sal op die punt tereg sê dat dit nie so werk nie.   

 Ek het al baie gebid, gesmeek en gepleit.   

 Ten spyte van my gebede, uit die diepte van my hart, is my geliefde steeds dood.   

 Ek het gebid, en steeds het die kanker versprei.   

 Ek het gevra en iemand anders het die werk gekry.   

Elkeen van ons het dit al beleef. Gebede wat onbeantwoord bly.  Gebede wat tot niks 

kom nie. 

Ek dink ons het baie keer die verstaan van gebed omdat ons die aard van Gebed nie 

te volle begryp nie. 

 Baie keer dink ons dat gebed ŉ towerrympie is wat ons moet opsê.  As ons die 

regte woorde gebruik en met die regte ingesteldheid bid sal God vir ons gee 

waarvoor ons vra.  Is ons geloof sterk genoeg kan God nie anders as om ons te 

gee waarvoor ons vra nie.  

 Hoe baie hoor ŉ mens dat mense sê dat jy nie reg gebid het nie, of nie genoeg 

nie.  Asof God omgee wat se woorde ons gebruik of hoeveelkeer ons bid.  Dink 

ons kan God oortuig deur meer te bid, asof God nie kan onthou nie. 

Nee.  Gebed en gebedsversoeke werk nie so nie. 

 

 

8. 

Hoe sal ek dit verduidelik? 

Ek gaan nou ŉ baie eenvoudige voorbeeld gebruik.   



Somtyds vra Willemien my om die skottelgoed te was.  Ek het mos baie tyd.  

Wanneer sy my vra kan ek vir haar een van drie antwoorde gee.  Of ek kan sê:  “Ja, ek 

doen dit met groot liefde.”  Of ek kan sê:  “Nee, ons het mos ŉ skottelgoedwasser.”  En 

laastens kan ek sê:  “Ek is bietjie besig, ek sal dit later doen.” 

Ons so werk dit ook wanneer ons bid en vra.  Of God sê JA.  Of Hy sê NEE.  Of Hy sê 

LATER.  Is dit nie waar nie.  Ek weet dit is ŉ oorvereenvoudiging – kom dit nie 

essensie hierop neer nie. 

Dit is egter nie net so eenvoudig nie.  Elkeen van hierdie antwoorde het ook ŉ groot 

“LET WEL.”  Iets wat ons moet onthou. 

 Wanneer die antwoord JA is soos in Jabes se geval word ons met ŉ 

verantwoordelikheid gelos.  Baie keer kry ons ook uitkoms – dit waarvoor ons 

vra.  Maar dan moet ons besef dat ons op ŉ verantwoordelike wyse met dit moet 

omgaan. Jabes het gekry waarvoor hy gevra het.  Hy het ŉ verhouding met God 

gekry.  Hy het ŉ groter grondgebied ontvang.  Hy het God se beskerming gekry.  

Die vraag is egter:  “wat maak hy daarmee.”  Koester hy sy verhouding met 

God, of leef hy in sonde.  Verspeel hy sy grond, dobbel en drink hy dit weg, of 

gebruik hy dit tot die eer van die Here.  En wat van God se beskerming?  Waag 

hy sy lewe om elke hoek en draai of besef hy dat die lewe wat hy geniet ŉ gawe 

uit God se hand is. 

o Wat maak ek en jy as God JA sê.  Lewe ons met dankbaarheid?  

Verheerlik ons God se naam met die hierdie nuwe toekoms wat hy vir ons 

gee.  Of nie? 

 En as God NEE sê?  Ons gebed word nie verhoor nie en ons kry nie wat ons 

voor vra nie  -  hoe moet ons dit verstaan?  Gebeur dit dan dink ons 

verkeerdelik dat God nie geluister het nie.  Dat God nie geantwoord het nie. 

Ons moet egter besef dat NEE beteken dat God geluister het.  NEE is ook ŉ 

antwoord.  Netso het Jesus die einste antwoord in die tuin van Getsemane 

gekry.  Hy het gebid:  “Laat die leidingsbeker verby my gaan.”  Dit het egter 

nie gebeur nie.  Beteken dit dat God nie geluister het nie?  Beteken dit dat God 



nie geantwoord het nie?  Natuurlik nie. Ontvang ons die antwoord moet die 

geloofsvertroue hê dat God beter weet.  Dat God ŉ plan met my het.  Dan moet 

ons soos Jesus bid: “Laat u wil geskied.”  Nie my wil of my plan nie, maar God 

se wil en sy plan vir my. En dan is dit somtyds iets wat ons nie verwag het nie, of 

ŉ pad wat nie wou trotseer nie. Tog moet ons weet dat God nog steeds met ons 

is en steeds vir ons lief is. 

 En laastens gebeur dit dat ons die antwoord LATER kry. Kry ons die antwoord, 

en ek vermoed dat ons die antwoord baie kry, moet ons besef dat God se tyd en 

ons tyd anders werk.  Ons wil hê dinge moet nou gebeur.  Nou dadelik moet 

ŉ uitweg gebied word.  Nou dadelik moet sukses myne wees. Vir God is ŉ 

duidend jaar soos een dag. Bid ons vriende moet ons geduldig wees. God het 

sy eie tydskedule, en ek en jy moet daarby inval.  Indien ons nie daarby inval nie 

sal ons keer op keer teleurgestel wees. 

9. 

Die laaste ding, broers en susters, wat ons van gebed moet verstaan, en hiermee sluit 

ek af, is dat God antwoord, ingryp, verander en help op onverwagse maniere. 

Ons wil so baie keer vir God voorskryf hoe Hy ons moet help.  Tog moet ons besef 

dat sy hulp meermale uit onverwagse oorde kom. 

Kyk maar net na Christus.  God het die smeekgebed van die mensdom gehoor en 

wie sou ooit verwag dat Jesus die wyse is waarop hy ingryp.  Hulle het ŉ magtige 

koning verwag en in plaas daarvan kry hulle ŉ onbekende timmerman. 

Die uitkoms wat hy bring is nie aan die hand van mag en geweld nie maar aan die 

kruis .  Wie sou dit ooit verwag.  Aan die kruis, die onheiligste van plekke, daar bring 

God vir ons uitkoms en redding.  Amen. 

 


