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DANKSEGGINGSDIENS  - 29 MEI 2016 

 

Skriflesing  Rom. 8:18-30   

 

Teksvers  Rom 8:26/7 

 

“Die Gees staan ons in ons swakheid by: on sweet nie meer wat en hoe om te bid nie, 

maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge 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”. 

 

 

Prediking. 

Gemeente van die Here, 

 

HEIDELBERGSE KATEGISMUS (VRAAG EN ANTWOORD 116) 

Vraag 116: Waarom is die gebed vir die Christene nodig? 
 
Antwoord: Omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons 
eis (a). En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat Hom 
met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank (b). 
(a) Ps 50:14. (b) Matt 7:7; Luk 11:9, 13; 1 Tess 5:17. 

 

 

Hoe behoort ons HK vraag en antwoord 116 te verstaan ? 

In I Tess. 5:17-19 word ons inderdaad opgeroep om sonder ophou te bid. Ons lees daar, 
broers en susters: “Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God 
in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees bedroef nie”. 

Dus, God verwag van ons om te bid en dat ons sonder ophou sal bid. Wat ‘n voorreg vir die 
gelowige! Want,die gelowige het vrye toegang tot God (deur die verlossingswerk in 
Christus). Daarby het die gelowige ook die geleentheid om met God te kan praat oor alles en 
onder alle lewensomstandighede. 

Maw, tussen gebed en Heilige Gees is daar ‘n onlosmaaklike band. Want, by die geleentheid 
van die doop van Jesus word gesê: En terwyl Hy staan en bid het die hemel oopgegaan en 
het die Heilige Gees in ‘n sigbare gestalte soos ‘n duif op Hom neergedaal.” (Luk.3:21-22) . 

Dit was gepas, dit was gebruik, dit was geloof dat daar om die Heilige Gees gebid word. So 
ook Hand.1:14; Hand 2:1,2,4; Hand. 9:11 en 17; Hand. 10:2. Uit feitlik al hierdie tekste kan 
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afgelei word dat dat daar gebid is om die Heilige Gees, dat die Heilge Gees mense vervul het 
en dat Hy die Christene so toegerus het vir hul taak.  

Daarom het die kerkvadere gesê: “Gebed is daarom die vernaamste deel van 
dankbaarheid”.  Calvyn het verder oor die gebed gesê: “Die gebed neem in diens van God 
die vernaamste plek in. ‘n Nederlandse teoloog, S. van der Linde, skryf weer in sy boek – De 
leer van de Heilige Geest bij Calvyn”, dat Calvyn se bedoeling sou wees dat die hele 
Christelike lewe/geloofslewe  ‘n gebedslewe moet wees. 

Geloofslewe is dus gebedslewe, is dus onlosmaaklik met die Heilige Gees verbind. 

En nou lees ons in ons teksvers:  

“Die Gees staan ons in ons swakheid by: on sweet nie meer wat en hoe om te bid nie, 
maar die Gees self pleit vir ons met versugtinge 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”. (ROMEINE 8:26-27) 

Nou, dit beteken, broers en susters, dat die Heilige Gees ook vir ons bid. Hy tree vir ons in 
en Hy bid vir ons – selfs wanneer ons nie bid nie. Soos Jesus Christus dus plaasvervangend 
intree vir ons aan die kruis, so tree die Heilige Gees vir ons plaasvervangend in in Sy 
voorturende gebed vir ons.  En, so vul die Gees ons aan. Waar ons nog nie werklik kan bid 
nie; of waar ons nie die woorde het om te sê wat ons graag wil sê nie, daar vul die Gees ons 
aan. 

Die Heilige Gees staan ons dus in ons swakheid by. Die Heilige Gees roer die siel van die 
gelowige, Hy verwek die gebed, Hy dra die gebed van die gelowige. Ook ons versugtinge wat 
nie onder woorde gebring word nie, kry so deur die Heilige Gees vorm en stem … so word 
ons onvermoë opgeneem in Sy alvermoë. 

Broers en susters, is dit werklik nog sinvol om te bid ?  

Die gelowiges in Rome word in die gelese gedeelte van alle kante bedreig – verdrukking, 

benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar en swaard (Rom. 8:35). Die gemeente is 

soos slagvee verbrysel.  Die aardse lyding van hierdie gelowiges het heelwat vrae opgeroep 

by die gelowiges. Hulle kon netnie die probleem van lyding, agv vervolging, ontduik nie.  

NERO was die eerste keiser wat die Christene vervolg het. Hy was ‘n eksentrieke 

kunstenaars tipe mens gewees. Volgens legende is Paulus in die tyd van vervolging van die 

Christene in Rome doodgemaak, onderstebo aan die kruis omdat hy nenie soos Jesus 

gekruisig wou word nie. Nero se loopbaan word in 68nC met selfmoord beëndig. 

In hul onmiddelike situasie het die gelowiges in Rome hierdie vraag gevra: is dit werklik nog 

sinvol om te bid ? En juis daarom skryf Paulus hierdie hoofstuk in die Romeinebrief.  
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 Jy staan langs die siekbed van ‘n geliefde en bid dat God hom/haar nie moet neem 

nie, maar hy/sy sterf. 

 Jy bid dat jou kind nie aan dwelms verslaaf moet raak nie, maar hy/sy het ‘n ewige 

stryd met die dwelms. 

 Jy bid dat God jou huwelik sal seën maar dit eindig in die skeihof. 

 Jy bid dat jou oers nie sal sterf daar waar hulle die slagoffers geword het van’n 

plaasaanval nie, maar hulle sterf. 

 Jy bid dt jou besigheid geseënd sal wees, maar jou besigheid gaan onder. 

 

En. So kan ons ons eie situasie beskryf met nog vele voorbeelde. Ons situasie en stryd is dalk 

net anders as die van die gelowiges in Rome. Maar, hoeveelkeer vra ons nie dieselfde vraag 

nie ?! 

 

Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees,  is gerig op troos vir die gelowige. En, die troos 

is dat daar anderkant ons mismoedighied ook hoop is. Die Gees van God lei ons dus om  

verder te kyk as net ons eie onmiddelike situasie van dood en ellende. Dus, midde in die 

wanhopige en reddelose situasie (swakheid) bring die Gees die versekering: “ons is gered in 

hoop”. 

Hoe lei die Gees die gelowige hierin: In plaas daavan om net die “las” van lyding te sien kan 

ons verder kyk en die “lig” van die heerlikheid ook aanskou. Verdukking weeg nie swaarder 

as die heerlikheid nie, sê Paulus (II Kor. 4:17). Die genadestraal van God en die lig van die 

opstandingstriomf breek deur die duisterns van die teenswoordige tyd. Die smart van lyding 

word dus loergate op die toekoms van God. Wat oënskynlik slaggate in die geloof is, word in 

die onderskeppende krag van die Heilige Gees, uitkyktorings van die hoop. Volharding van 

die gelowige is nie meer afhanklik van die eie kragte of persoonlikheidspotensiaal van die 

gelowige nie, maar van die vervulde beloftes van God. Hoop in die Heilige Gees is wesenlike 

opstandingshoop. Pinkster word ‘n fees omdat die gelowige deur die Gees deel het aan die 

opstandingsoorwinning van Christus (I Kor 12:3; Hand. 3:36). 

  

Amen 

 

  

  

 


