
Volhard in die gebed! 
Maandag  8 Augustus 2022 

Lees:      Kol 4:2-6;  1 Tes 5:17 
    Kol 4:2a  “Volhard in die gebed!” 
    1 Tes 5:17 “Bid gedurig!” 
 
Paulus moedig ons aan om te bid.  “Volhard indie gebed!”    God vra van ons dat ons nooit sal 
ophou om te bid nie.  Want die gebed is so noodsaaklik.   Dit is die lewensasem van ons geloof.  
Om te bid is om gedurig jou afhanklikheid van God te besef, te erken en uit te leef. 
 
Gebed gaan om veel meer as net om te vra.   Gebed gaan oor die lofprysing, om aan God die 
eer te bring.   Want God is in beheer van alles en almal.   God wil geken, erken, gedien en geloof 
word.   Dit is die kern van ons bestaan om God te loof o.a. ook deur gebed. 
 
Gebed is so belangrik dat ons lees in Lukas 18:1-8 dat Jesus self ‘n gelykenis vertel het om 
duidelik te maak dat ‘n mens moet aanhou bid.   Dit gaan oor die weudwee wat herhaaldelik, 
aanhoudend by ‘n regter gepleit het vir haar regsaak.    Sy was so aanhoudend dat die regter later 
in haar guns uitspraak gelewer het.   So aanhoudend verwag God van ons om te bid.   Want 
hierdie aanhoudende bid openbaar dat ons God liefhet, van Hom afhanklik is en van Hom alleen 
al ons heil verwag. 
 
Volhardende gebed is ‘n teken van ‘n gesonde geestelike groei in jou geloof voor God.   
Want gebed gaan oor veel meer as om net van God te vra, maar dit gaan ook oor dankbaarheid 
vir alles wat God vir ons doen. 
 
Paulus vra hier ook dat die gemeente van Kolosse moet voorbidding doen vir: 

• Doen voorbidding vir Paulus vir jou predikant en ouderlinge en diakens. 
• Doen voorbidding sodat daar geleenthede sal wees om die evangelie uit te dra. 
• Doen voorbidding sodat die Woord suiwer verkondig sal word. 

 
Jou geestelike lewenswandel voor God is baie belangrik.   Hoe lewe jy voor God?  Hoe lewe 
jy voor mense?  Veral jou lewe is ook ‘n getuienis, ‘n verkondiging van jou christenskap.   En dit 
is die onsigbare getuienis.   As jy opreg en eerlik en toegewyd lewe, sal die mense sien dat jy vir 
God wil lewe en tot sy eer.  As jy ‘n oneerbare lewe lei, dan is dit tot nadeel van die evangelie.  
Daarom dat Paulus ook leer: 
 
Kol 4;5b “Maak die beste gebruik van elke geleentheid.”  (1983) 
Kol 4;5b  “Koop die tyd uit.”  (1953) 
 
Gebruik die tyd om die evangelie uit te dra deur ernstig, volhardend te bid en deur ‘n voorbeeld 
te wees vir alle mense om jou. 
 

Kom ons bid saam 
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