
Dit voel vir my of God nie my gebede verhoor nie!  Hoekom hou swaarkry nie op nie? 
Jes 55:6-11;   Heb 4:16;   Heb 10:23;                                                                        Dinsdag 3 Augustus 2020 
Bronne:  Wilhoit J.(red) 2002  Jou handboek vir Gebed. p.47-48 
 
“Soms werk die lewe glad nie uit soos wat ek dit wil hê of voor gebid het nie.    

• Mense vir wie ek lief is, selfs ouers, kinders, naby familie, boesemvriende, vir wie ons bid, sterf! 
• Daar is egskeidings en mans verlaat hulle vrouens of vrouens hulle mans. 
• Kinders verwoes hulle eie lewens ten spyte van die invloed van Godvresende ouers. 
• Besigheidsondernemings speel bankrot. 
• Christene verloor hulle werk.”  (Wilhoit. 2002:48) 

 
Ons bid en sake werk nie uit soos wat ons voor bid nie.  Het ek dalk verkeerd gebid?   Het ek nie ernstige genoeg 
gebid nie?   Is ek nie opreg voor God nie?   Hoekom laat God dit toe, ek het mos gebid, dink ons baie keer.    Dan 
kan jy ook dalk begin om in God te twyfel of in jou eie christenskap en die waarde van jou geloof.    Die antwoorde 
moet ons in die Skrif soek.   Dit help nie om net mooi woorde vir iemand toe te voeg om hulle te vertroos nie, ons 
moet bid en vra en soek na God se wil.    Jes 55:6  “Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep 
Hom aan terwyl Hy nog naby is.”    
 
Dink hier aan Paulus, hy het ‘n doring in sy vlees gehad.  2 Kor_12:7  “…sodat ek nie hoogmoedig sou wees 
nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan.” 
Paulus het iets gehad wat hom baie gepla het.  Hy het ernstig gebid en gebid dat God dit moes verwyder, maar dit 
was hom nie beskore nie.  God het die doring daar gelos.  Wat die doring was weet ons nie presies nie, dit kon 
swaksiendheid gewees het, ‘n spraakgebrek, ons weet nie, maar dat dit hom gepla het was verseker.    God het 
nêrens in sy Woord belowe dat ons dit op aarde net altyd maklik sal hê nie.   Inteendeel, die Bybel leer aan ons dat 
ons op aarde sal swaarkry.   Die Bybel leer ook dat ons deur swaarkry gevorm, versterk sal word, sal groei in die 
geloof.    God is altyd getrou.   Heb_10:23  “Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is 
getrou: Hy doen wat Hy beloof het.”     Maar wat God doen is ook nie soos wat ons dink of voor bid nie.   
Vir Israel is Kanaän belowe, maar om in Kanaän te kom het hulle baie swaargekry en weens eie toedoen 
veertig jaar in die woestyn geswerf.   Maar God is getrou, hulle het Kanaän gekry. 
 
Geliefdes, ons het ook die belofte van die VERBOND wat God met ons gesluit het.   Hy sal altyd vir ons 
‘n God wees en ons moet vir Hom ‘n volk wees wat Hom dien.    Ons dien Hom egter nie soos wat Hy 
vra nie, daarom het Hy ook Jesus Christus, sy eie Seun gestuur om ons los te koop van ons sondige aardse 
bestaan.   Daar wag vir ons ‘n heerlikheid in die hemel wat geen oog nog gesien het of kan beskryf op 
aarde nie. 
 
Baie keer demonstreer God sy goedheid juis in swaarkry aan ons.   Ja selfs droogtes, hitte, hongersnood, 
pandemies kan ons nie van die liefde van God skei nie.   Vir die christen beteken dit net dat ons nog nader 
aan God moet beweeg en nog meer moet bid vir uitkoms. 
 
Ja selfs ons Here Jesus Christus het baie ernstig, tot bloedsweet toe gebid, met baie worsteling dat die 
beker van die kruis moes verbygaan, maar dit het nie.  Hy moes dit ondergaan sodat ons die lewe kan hê.    
 
Kom ons bly dus getrou en bly bid en bly glo.   Kom ons bid vir genade en krag deur die Heilige Gees om 
ook in tye van swaarkry, nie noodwendig alles te verstaan nie, maar om soos ‘n kind wat by sy pa gaan 
troos soek by God ons Hemelse Vader troos te soek.   Hy sal ons nooit alleen laat nie.   Hy is getrou.   Hy 
is ons Vader.  Hy sorg vir ons beter as wat ‘n aardse pa ooit kan sorg.   Niks in die lewe gebeur daarom 
toevallig nie, maar die Alwetende God is in beheer en Hy regeer. 
 
Heb 4:16  “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en 
genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.” Amen   (ds. Gerrit Kruger 082 964 5595) 


