
Veldtog - 6 Weke is Jesus se geselskap.  

Week 2 - Saam met en soos Jesus bid 

Nagmaal – 26 Aug. 2018 - Matteus 26: 36-46 

Die Nagmaal as Waarborg:  (sittend) 

Die Here wil hê ons moet seker weet:  Ons is Syne! Daarom sê Hy dit in Sy Woord 

oor en oor.  En elke keer mag ons dit glo. Maar dis nie altyd vir ons so maklik om dit 

te glo nie.   

 Soms kan ons voel dit is waar.  Dan is dit asof die Gees wat die woorde geskryf 

het ook in ons harte roep:  Abba, dit is: Vader.  Maar dikwels voel ons net niks 

nie.  Dan sê ons vir onsself:  Jy is nie God se kind nie.  As jy was, sou jy anders 

gevoel het. 

 Soms, as ons na die lewe kyk, ontdek ons dat ons lewe inderdaad anders 

geword het deur ons omgang met die Woord.  Dan skep ons moed en dink:  Ek is 

tog God se kind – kyk, Hy gee die oorwinning.  Maar dikwels val of faal ten spyte 

van ons beste vermoëns.  Dan sê ons vir onsself:  Jy is nie ŉ kind van God nie, 

kyk maar net na jou lewe. 

 Soms versterk die getuies van medegelowiges ons, en dan weet ons:  Ek behoort 

aan die Here.  Ek is Syne.  Ander kere vertel hulle egter van ervarings wat ons 

laat dink:  So iets het nie met my gebeur nie.  En die stemmetjie hierbinne vra:  Is 

ek dan gered? 

 Soms verloop die lewe vir ons voorspoedig.  Dan is glo ook maklik.  Maar skielik 

kan alles omswaai en dan van die stortreën, die vloedwaters kom af en die winde 

waai teen ons lewenshuis net soos teen dié van die ongelowige.  Dan huil ons 

harte:  waar is ons God? 

Die Here wil deur die Nagmaal al die twyfelstemme stilmaak sodat ons Sy stem kan 

hoor en die goeie nuus van ons verlossing kan glo!  Daarom kom Hy self na ons toe 

deur die Gees en wys vir ons die prys wat Hy betaal het om ons as Syne te koop:  

Kyk, hierdie brood en wyn is my liggaam en bloed.  Dit is vir jou om te eet, want dit 

is vir jou wat ek daarmee gekoop het.  Jy is myne; jy hoef nie, nee jy mag nie 



daaroor twyfel nie.  Moenie langer twyfel nie, maar glo!  Die prys is betaal – julle is 

nie langer slawe nie, maar My kinders, my erfgename vandag en elke dag. Amen 

 

 

Voorbereiding van die tafel: (sittend en onaangekondig)  

Lied 253: 1 & 2 (breek nou die Lewensbrood...) 

 

Tafel 1: 

Wet (Lukas 10: 25-28) gevolg deur Vonkk 165: 1, 2 & 3 as genadeverkondiging 

(God het beleef dat daar vergifnis is...) 

 

Tafel 2: 

Geloofsbelydenis gevolg deur Vonkk 70: 1, 2 & 3 (Gees van Waarheid) (Een keer 

Afrikaans, eenkeer Engels) 

 

Tafel 3: 

Gebruik nagmaal in stilte gevolg deur Lied 266 (Gee ons Vandag ons daagse 

Brood...) 

 

Stilgebed: Oomblik van stilte:  (Musiekspan gaan sit) 

 

Inleiding: 

1. 

Vriende: 

Ons is in die tweede week van ons veldtog met die naam:  In die geselskap van 

Jesus Christus.   



 Tydens die veldtog fokus ons op Jesus en sy lewenswyse of styl.  

 Ons kyk hoe Jesus elke aspek van sy lewe ingerig het. 

 Hoe het geleef teenoor sy Vader, en belangrik, hoe het Jesus geleef teenoor 

die mense wie sy paaie gekruis het. 

 Uiteenindelik wil ons na die 6 weke nie net navolgers van Jesus wees nie, 

maar ook nabootsers.   

Laasweek het ons gekyk na Jesus se kuiergewoontes.  Ons het vinnig 

agtergekom dat Jesus bereid was om saam met ieder en elkeen aan die tafel aan 

te sit – selfs met tollenaars, sekerlik die mees gehate persone in die ganse Israel.  

Op die wyse het ons geleer dat Jesus homself na aan sosiale grense gesteur het 

nie.  Hy het nie gefokus op die tradisies en reëls van Sy dag nie maar op die mens 

– daarom vra hy vir Levi om hom te volg, daarom kuier Jesus by ŉ man soos Levi.   

Verder het ons gehoor dat Jesus ons presies op die selfde wyse hanteer.  Jesus 

kom ook na ons in ons sonde, ons twyfel, ons skaamte en vra vir ons om Hom te 

volg.  Jesus steur hom nie aan dit wat die wêreld van ons sê nie, nee, in Sy oë is 

elkeen van ons kinders van God.   

Die vraag is natuurlik:   Hoe antwoord jy op Jesus se roepstem?  Staan jy op, los jy 

jou tolhuis agter en loop jy agter Jesus aan?  Wel, indien jy jouself vandag ŉ 

volgeling van Jesus noem behoort jy ook jou lewenswyse volgens Jesus se 

voorbeeld in te rig.  Dan behoort ons ook grense van ras, taal, klas oor te steek 

en Jesus aan die wêreld bekend maak. 

2. 

Vandag kyk ons na nog ŉ hoofmoment in Jesus se lewe.  Waar ons laasweek gekyk 

het hoe Jesus saam met mense gekuier het, kyk ons vandag en die week wat volg 

na die wyse waarop Jesus gebid het.  Ons gaan kyk na die inhoud van Jesus se 

gebede, asook die wyse waarop op hy gebid het. 

 In die week wat volg, tydens die Bybelstudie en kleigroepies, gaan ons veral 

op die inhoud van Jesus se gebede fokus.  Ons gaan kyk na die Onse 

Vader gebed. 



 Tydens vandag se prediking gaan ons egter kyk na die wyse waarop Jesus 

gebid het.  Of anders getel:  hoe lyk ŉ gebed wat vir God aanneemlik is.   

 Hopelik sal ons aan die einde van die diens nie net saam met Jesus kan bid 

nie, maar ook baie belangrik, soos Jesus kan bid.   

 Om die vraag te beantwoord gaan ons kyk na ŉ teksgedeelte waar Jesus 

besig is om te bid – ons gaan kyk na die gebeure wat in die tuin van 

Getsemane afspeel. 

 Hierin kan ons ŉ voorbeeld kry van hoe so ŉ gebed lyk en klink.  En in die teks 

gedeelte sal ons ook iets aangrypends ontdek.  ŉ Stuk hoop en genade. 

 

Skrifgedeelte:  Matteus 26: 36-46 

 

Preek: 

1. 

Matteus vertel vir ons dat Jesus en sy dissipels op die eerste dag van die 

Paasfees in Jerusalem was.  Teen die aand was Jesus en sy dissipels bymekaar, 

en het hulle saam die Paasmaal geëet.  Tydens die Paasmaaltyd het Jesus die 

nagmaal ingestel – dit wat ons vandag weer opnuut herdenk het.  

Daarna het hulle buitentoe gegaan, en het Jesus en die dissipels gestap tot by die 

tuin van Getsemane, ‘n groot tuin aan die buitewyke van Jerusalem.  Dit is in die 

tuin waar Jesus gevange geneem is.  Deur die loop van die nag is Jesus verhoor, 

en die volgende oggend is Hy gekruisig. 

So vind ons Jesus in die tuin van Getsemane.   

 Hy het geweet dat Hy binnekort gevang gaan word.   

 Hy het geweet dat die Joodse leiers opsoek was na ŉ manier om Hom om die 

lewe te bring.   

 Die evangelies vertel vir ons dat hulle by verskeie geleenthede gedreig het om 

Jesus dood te maak.  Jesus het geweet dat hulle sy dood beplan.  



Enige mens wie se lewe in gevaar is, en verwag om op ŉ verskriklike manier te 

sterf, is bang.  In Getsemane sien ons Jesus in sy naakte menswees:  As mens 

bid Hy, worstel Hy met sy angs en vrese,  met sy eie sterflikheid.  Jesus was 

radikaal anders as enige mens voor of na Hom  -  Hy was na alles die Seun van 

God!  Maar tegelykertyd verteenwoordig Hy die mensdom in sy lyding en sy 

angs!  ‘n Angs so groot, dat die fyn aartjies onder sy vel bars, met die angssweet 

meng, dat Hy bloed sweet! 

Aan die vooraand van sy kruisiging en dood, worstel Jesus met God in gebed.   En 

in die gebed kom ŉ paar belangrike dinge na vore, wat ook vir ons belangrik is as 

ons bid.   

In Jesus se optrede voordat hy die lydingsbeker aandurf vind ons ŉ voorbeeld van 

hoe ons gebede moet lyk – ŉ gebed wat vir God aanneemlik is. 

2. 

In die eerste plek sien ons vriende dat Jesus homself afsonder.  Hy gaan weg en 

dan bid hy op sy eie waar niemand hom kan sien nie.   

In Matteus 6 kry ons die selfde gedagte.  Daar sê Jesus aan sy volgelinge dat 

hulle nie soos die skynheiliges moet bid nie.  Hulle is lief om te bid in die 

sinagoges en die straathoeke waar almal hulle kan sien.  Wanneer mense op die 

wyse bid kry hulle klaar hulle beloning naamlik om deur mense gesien te word. 

So ŉ gebed is in werklikheid nie ŉ gesprek met God nie maar met die mens.  

Gebede wat op die wyse uitgevoer word getuig van ŉ verkeerde gesindheid.  In 

werklikheid word daar gebid ter wille van mense, en nie ter wille van God nie. 

3. 

Tweedens sien ons gemeente dat Jesus nie baie woorde gebruik nie.  Sy gebed 

is eenvoudig en kort.  Weereens sien ons die selfde gedagte in Matteus 6.   

Jesus vertel sy volgelinge dat hulle nie soos die skynheiliges ŉ stortvloed van 

woorde moet gebruik nie want hulle verbeel hulle dat indien hulle meer woorde 

gebruik word hulle gebed meer weeg.  Die rede hoekom die heidene van daardie 

tyd so lank gebid het, was omdat hulle gewoonlik nie net een god aanbid het nie 



maar baie.  Omdat hulle nie seker was wie sou luister nie, het hulle maar aan almal 

gebid.  So het hulle ook gedink dat ŉ god se naam krag het wanneer dit hardop 

gesê word.   

Ons moet egter nie so bid nie.  Matt. 6 sê dat God weet wat ons nodig het nog 

voordat ons daarvoor vra. 

4. 

Derdens sien ons ook dat Jesus vir God in sy gebed aanroep.  Dit klink baie 

vanselfsprekend vir ons.  Tog was dit nie die geval in die tyd van die Bybel nie.  In ŉ 

wêreld waar daar baie gode kamstig bestaan het roep Jesus net vir God aan.  Die 

enigste, ware God.   

En boonop noem Jesus vir God Vader.  Dit wyse op ŉ baie intieme band tussen 

Jesus en God.  Die woorde van Jesus sou die eerste gelowiges geskok het.  Vir 

baie mense was God nie ŉ beskermende Vader nie maar eerder ŉ entiteit om te 

vrees. 

Netso kan ons soos Jesus God as Vader aanspreek.  Hierdie God is die Gans 

Andere, ŉ onkenbare en onverstaanbare God, maar ter selfde tyd ons Vader en ons 

is Sy kinders.   

5. 

Vierdens sien ons dat Jesus op baie interessante manier bid.  Nadat Hy ŉ entjie 

van die ander af gegaan het, het hy op sy knieë neer gegaan en met Sy gesig teen 

die grond gebid. 

Hoekom tree Jesus juis so op?  In die antieke tyd het ŉ persoon op baie 

spesifieke manier opgetree wanneer hulle in kontak gekom het met godheid.  

Dink maar aan Moses en Elia.  Wanneer hulle met God in kontak kom bedek hulle 

hul gesigte sodat hulle nie God kan kyk nie.  En dit is presies wat Jesus hier doen.  

Hy bid met die wete dat Hy met God in kontak is.  En uit respek vir die grootheid van 

God tree hy juis dan so op. Jesus betree met ander woorde in die oomblik Heilige 

Grond. 



Ek sê nie ons moet so bid nie.  Ons hoef nie op ons knieë te gaan met ons gesigte 

teen die grond nie.  Nee.  Ons moet egter bid met die wete dat ons in ontmoeting 

met God tree en dat ons daarom met die regte respekvolle gesindheid moet bid en 

optree.  Te veel gaan ons ligtelik met gebed voor asof ons met ŉ vriend op die 

telefoon gesels.  Daar gebeur iets merkwaardigs tydens gebed – ons ontmoed God.  

Of anders gestel – elke gebed speel op heilige grond af. 

6. 

Die vyfde saak wat in Jesus se gebed duidelik word, is dat Hy sy omstandighede 

asook Homself volledig verstaan.  Hy verstaan wat vir hom voorlê, naamlik die 

kruispad,  en daarom weet Hy waarvoor om te bid. 

Ons moet ook baie mooi ons eie omstandighede besef.  Ons sal nie God met die 

regte gesindheid nader indien ons nie ten volle die omvang ons sonde en 

kleinheid voor God besef nie.  Indien ons met die wete bid sal ons nie voor God 

hoogmoedig wees nie. 

7. 

In die sesde plek gemeente moet ons bid met die wete dat God ten spyte van alle 

weerstand en struikelblokke uitkoms kan gee.  Jesus het met Sy volle hard geglo 

dat God Hom aanhoor en verandering in Sy lewe kan bewerkstellig. 

Jesus het met ander woorde geglo dat God die vermoë het om daardie lydingsbeker 

van hom af weg te neem. 

As ons bid en nie vas glo dat God verandering kan bring, uitkoms kan gee nie, 

dan bid ons nie werklik nie.  Gebed loop hand in hand met die sekerheid dat God 

gee vir die wat vra.  As ons dit nie glo nie is ons gebede sonder waarde. 

8. 

Die laaste belangrike saak wat vir ons uitstaan ten opsigte van hoe ons moed bid 

sien ons die feit dat Jesus herhaaldelik bid.  Keer op keer, drie maal, bid Jesus tot 

God.   

Ons kan netso bid.  In die optrede van Jesus sien ons dat ons nie God kan vermoei 

of verveel nie.  Ons kan bid, ons kan as’t ware by God smeek en pleit. 



9. 

Gemeente.  U kan saamstem dat ons Gebede bitter min aan die vereistes van ŉ 

aanneemlike gebed voldoen.  Meestal is dit swak stamelende woordjies wat 

gemompel word wanneer ons half aan die slaap is.  Elkeen van ons kan getuig dat 

ons probeer bid en as ons self weer vind is dit die volgende more.   

Die wonder gemeente, selfs wanneer ons nie kan bid soos Jesus nie, is dat 

God steeds ons gebede aanhoor.  En wat nog meer is – God hoor heeltemal 

iets anders as wat deur ons lippe beweeg of wat ons in ons gedagtes opsê.  

Romeine 8 vers 26 en 27 verseker ons hiervan.  Daar staan geskryf: 

Die Gees staan ons ook in ons swakheid by:  ons weet nie wat en hoe ons behoort 

te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versugting wat nie met woorde gesê 

kan word nie.  En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die 

Gees is, want hy pleit, volgens die wil van God, vir die gelowiges. 

Dit is ŉ ongelowige stuk genade.  Ons bid met ander woorde deur die Gees aan 

God.  Die Gees neem hierdie gebroke gedagtes en woorde na God as ŉ 

hemelse lied.  En die Gees doen dit herhaaldelik en aanhoudend.  Die teks stel 

pertinent dat die Gees vir ons pleit by God.  Namens ons praat die Gees met God.   

Dit beteken egter dat ons nie hoef te bid nie, of maar net kan sê wat ons wil nie.  

Ons moet nog steeds, met die wete, met die regte respek en gesindheid God 

aanbid.  Nie om Hom te oortuig nie, maar juis omdat God alles in ons lewens 

moontlik maak.  En dit kan ons slegs doen indien ons soos Jesus bid. 

10. 

Ten slotte broers en susters, kinders.  Ons het nou gesien hoe ons moet bid.  Ons 

het gesien dat ons God met vrymoedigheid kan aanbid, tog moet dit met die 

regte ingesteldheid en met nodige respek plaasvind.  Ons het ook besef dat 

die Gees uit Sy liefde en genade ons gebroke woorde verander, herstel en 

verhef tot God.  Die Gees pleit ten alle tye vir ons. 

Daar is egter een saak wat oorbly wat ons aandag vereis.  Dit het te make met die 

krag van gebed.   



Baie keer wonder ons of enige iets sal verander indien ons bid?  Wel as ons na die 

teks kyk sien ons duidelik verandering raak.  Dit is dalk nie verandering waar ons dit 

verwag nie, maar verandering vind definitief plaas. 

Het u opgemerk hoe Jesus verander soos die teksgedeelte aangaan.  Aan die 

begin roep hy uit dat Hy doodsbenoud is.  Maar aan die einde van die 

teksgedeelte sê Hy aan Sy volgelinge  “Die uur het gekom.  Die Seun ban die mens 

word in die hande van sondaar oorgegee.  Staan op, kom ons loop.  Kyk, die man 

wat My verraai, is hier naby”. 

Waar hy voorheen bedruk en angstig was is Hy nou selfversekerd.  Eweskielik, 

nadat Hy gebid het, sien Hy kans vir die lydingsbeker wat Hy moet drink. 

Ons vergeet dat gebed tweerigtingverkeer is.  Ons praat nie net met God nie, 

maar God werk ook deur gebed met ons.  En dit is presies wat met Jesus gebeur 

het.  Jesus het in Sy gebed krag en moed gevind.  Hy gaan sy vervolgers met 

berusting tegemoed. 

Mag ons nooit hiervan vergeet nie.   

 God doen presies die selfde in ons lewens.   

 Wanneer ons bid word ons gerus gestel en vind ons vrede.   

 Wanneer ons bid werk God met krag in elkeen van ons lewens.   

 Deur gebed vind verandering plaas – gewoonlik op plekke waar ons dit nie 

verwag nie.  

Amen 


