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Luk 11:1-13   
1  “Jesus was êrens op 'n plek besig om te bid. Toe Hy klaar was, sê een van sy dissipels vir Hom: “Here, 
leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het.” 
 
Jesus se dissipels vra Hom om hulle te leer om te bid.  Nou is die vraag sekerlik ook:  Hoe is 
jou gebedslewe?   Natuurlik ken sekerlik alle opregte christene “die Onse Vader” die gebed wat 
Jesus aan sy dissipels en aan ons geleer het om te bid.  Maar hoe bid jy elke dag?   Sê jy die Onse 
Vader of jou daaglikse gebede, onnadenkend op, soos ‘n rympie, sonder om te dink?   Is die 
Onse Vader al so bekend vir jou dat jy nie meer altyd intensief betrokke is by jou gebed nie. 
 
Jesus leer nou aan die dissipels hoekom dit so belangrik is om opreg en eerlik te bid.  Ons 
lees in verse 9 dat Jesus drie opdragte gee tov die gebed.  Hierdie drie sake begin by vra en neem 
toe in intensiteit tot by die klop.   
 Luk 11:9  “Ek sê vir julle:  

• Vra, en vir julle sal gegee word.  
• Soek, en julle sal kry.  
• Klop, en vir julle sal oopgemaak word.” 

 
Jesus verduidelik drie manier waarop ons moet bid.  Daar moet ‘n opregtheid, ‘n eerlikheid, 
‘n intensiteit wees in ons gebede.  Ons moet bid vir die vervulling van alles wat ons vra, natuur-
lik soos wat God wil.   Maar ons almal weet herhaling is baie goed, nie ‘n klakkelose herhaling 
van ‘n stortvloed van onopregte bedoelings nie, maar ‘n eerlike, opregte herhaling van vra wat 
nodig is. 
 

Om te vra… 
Dui op ‘n nederigheid teenoor wie jy vra.  Dit is om as kind te vra en te vra en te weet jou pa 
sal gee wat jy nodig het, op die regte tyd, plek en wyse, soos wat die beste is vir jou.   Om vir 
God te vra in die gebed is om na jou Hemelse Vader toe te gaan vir jou geestelike en materiële 
behoeftes.    Dit is om in die geloof voor God te verskyn en te vra. 
 

Om te soek…. 
Dui daarop om te vra plus ‘n handeling.  Jy vra maar jy soek ook die regte saak.  Bv. om te 
vra vir meer en ‘n dieper geloof beteken ook dat jy sal soek, dit beteken dat jy sal Bybel lees en 
bestudeer  (Joh 5:39; Hand 17:11)  dat jy saam met die gemeente eredienste sal hou om God te 
vereer en die Woord te hoor (Heb 10:25), om daarna te streef om in harmonie met God te leef.   
                                                                                                                                                                                                                  Mat 7:21 

Om te klop… 
Dui op vra, doen ‘n handeling en om sonder ophou te bid.   Om te klop is om aanhoudend 
sonder ophou te bid en God te vra, te soek na wat nodig is.   Al drie die handelinge in die grieks 
dui daarop dat ons aanhoudend, elke dag, sonder ophou moet vra. 
 

Die belofte… 
God sal vir ons sorg beter as wat ‘n aardse pa ooit kan sorg.   God sal vir ons gee wat ons nodig 
het.  God sal altyd vir ons daar wees.   Ons moet net altyd op God vertrou.   Hy sal ons nooit 
verlaat nie, nooit teleurstel nie. 
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