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wat hy so p as g esê het — uiteraa rd iets vóór 3:1. So
gesien, word dit duidelik dat hy vir die Efesiërs bid
omdat Christus vanuit alle na sies vir Hom self 'n
gem eente roe p en hulle saam opbou tot 'n huis
waarin God deur Sy Heilige Gees w oon (2:11-22).
Dis waaro m hy as Jood o ok vir hú lle bid, 'n
gemeente wat hoofsaaklik uit Grieke bestaan.

teen formalisme en vertonerigheid. Andersyds skrei
alle ligsinnigheid en disrespek ten hemele.

 As Pau lus sê da t hy "voor" die Vader kn iel,
gebruik hy 'n be son dere woo rdjie (G r. pros). D is
m oeilik vertaalbaar, maar die bekende kom mentator,
R.C.H. Lenski, stel dit só: "... the face-to-face
preposition which is used in intim ate personal
relation s." 1

DIE HÓÉ EN TOT WÍÉ VAN PAULUS SE GEBED
ie Nuwe Testam ent bevat verskeie
apostoliese gebede. Soos die ander, is ook
hiérdie een vol kosb are goud, en dis meer as
die m o e i t e w e r d o m h i e rd ie m y n va n
Godsopenbaring behoorlik te delf. Dit word dus
beoog om die volgende paar weke se prediking
hieraan te wy. Kom ons kyk nou eers net na v.14.

D

'N T EK SK RIT IESE K W ESSIE

 Ve rgelyk m ens v.14 in ve rskille nde vertalings,
sien jy dat hulle verskil. Sommige, soos die OAV,
praat van die Vader "van ons Here Jesus Christus."
Meeste vertalings laat die frase egter weg.
Dit het gewoon te doen met die G riekse
grondteks waaruit vertaa l is. D ie O AV is vertaal uit
die Textus Receptus, 'n Griekse teks van 500 jaar
gelede. Sedertdien is geweldig baie opgrawings
gedoen, en die talle (veel ouer) manusk ripte en
fragm ente wat gevind is, toon dat die korter
weergawe waarsk ynlik ooreenste m m et die
oorspronklike teks soo s die a pos tel dit ges kryf het.
Só aanvaar ons dit, en gee gevolglik geen verdere
aandag aan die langer teks nie. In elk geval maak dit
bloedweinig verskil aan die betekenis van die vers.
"OM HIERDIE REDE" (OAV)

 Ook Ef 3:1 begin presies so. Dáár val die apostel
hom self egter in die rede. Op sy afdraaipaadjie (3:213) skryf hy dan oor sy roeping en apostelskap. En
hier in v.14 kom hy uiteindelik weer terug by dit wat
hy aanvanklik in 3:1 wou sê.
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 Pa ulus bid tot die "Va der". D is bete ke nisvol.
 Die apostel sê dat hy sy knieë buig in gebed. Dit
bring ons onm iddellik by die k we ssie van postuur of
liggaam sho uding in gebed. Hoe be langrik is dit?
•
Vir seke r kan ons sê, veral op grond van die
Nuwe Testamentiese aandrang op aanbidding "in
gees en waarh eid" (Jh 4:20-24), dat dit in gebed
eerstens oor 'n mens se hartsgesteldheid gaan.
Liggaamshouding is dus nie van primêre belang nie.
Mens sou k on sta an, sit, lê of kniel. Hiervan is daar
dan ook voorbeelde in die Skrif.
•
Dis egter ook waar dat hartsgesindheid wýs.
Dit is uiteraard tot 'n m ate ku ltuu rbepaald, m aar in
óns sam elewing is daar sekere liggaamshoudings
wa t feitlik vir seker dui op 'n sekere disrespek. Wat
sê 'n man se hande in sy sakke as hy bid? En as
iemand op sy derde rug we rwel lê? Wat van 'n
oopm ond k ougom ko uery?
•
Dis voorts waar dat jou liggaamshouding
som s ka n help om jou hartsgeste ldheid reg te k ry.
As ons almal tydens hierdie erediens op ons knieë
sou gaan wanneer ons bid, kan ek julle verseker dat
talle van ons so aangegryp sal word dat ons
beswaarlik die trane sal kan bedwing.
Maa r, natuu rlik, so iets ka n spoedig huigelagtig
en afwyserig word.
•
Uiteindelik is die beginsel dat ons twee
uiterstes in ons gebedslewe moet vermy, of dit nou
in ons binnekam er is, of in 'n byeenkom s van
gelowiges. Enersyds moet ons voortdurend waak
E7 - Ef 3:14-21 - 'n Apostoliese gebed [1]

2/6

Sekerlik mag en m oet ons tot die Here Jesus
Christus in Sy heerlikheid bid. Daar is dan ook
voorbeelde daarvan in die Nuwe Testament. En die
Heilige Gees is die derde persoon van die Goddelike
Drie-eenheid, hoew el daar be sw aarlik 'n voorbeeld
in die Sk rif is van gebed tot H om . Sý h artstog is
imm ers dat Chrístus verheerlik sal word.
Maar as mens — soos so baie Christene —
amper uitsluitlik tot die Here Jesus bid, is da ar iets
fout in jou verhouding m et die Drie-enige God. Nee,
die Nuwe Testament leer ons baie duidelik dat ons
primêr tot die Vader moet bid — weliswaar op grond
van die Seun se verdienste en deur die krag en
geloof wat die Heilige Gees gee. Din k m aar aa n die
modelgebed — die Ons Vader. "So m oet julle bid,"
sê Jes us, "O ns Vader ..." (Mt 6:9; vgl ook Rm 1:8;
15:5; 13; 1Kor 1:4-7; Ef 1:17; Flm 1:4-6 ).
•
Die Bybelse openbaring oor God as ons
Vader in C hristu s, is onuitspreeklik heerlik en
kosb aar. Die hoogtepu nt van die Ou T estam ent lê
d a a rin
dat
d ie
lewende God
in
'n
verbondsverhouding met nietige en sondige mense
tree. Maar in die N uwe T estam ent ko m daar dan 'n
dramatiese verdere verwikkeling: hierdie lewende
God is Sy verbondsv olk se Vád er! Ons is nie net Sy
volk nie; ons is ook Sy gesin, Sy kinders, Sy
erfgename! W aar Hy in die Ou Verbond bykans
ontoe gank lik was, b eveel Hy ons nou om weer en
weer in vrymoedigheid deur die geskeurde
1. The interpretation of St. Paul's Epistles to the Galatians,
to the Ephesians and to the Philippians, p.490.
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voorhangsel — wat Hý van bo na onder geskeur het
(Mk 15:38 ) — die heiligdom te betree (Hb 10:19-2 2).
•
In sy bekende en skitterende boek, Knowing
God, skryf die verm aard e teoloog, J.I. Packer: "Jy
som die lering van die N uwe T estam ent in 'n enke le
frase op, as jy sê dis 'n openbaring van die
Vaderskap van die heilige Skepper. Net so som jy
die wese van Nuwe Testamentiese godsdiens op, as
jy dit beskryf as die kennis van God as jou heilige
Vader. As jy wil beoordeel hoe goed iem and die
Christelike geloof verstaan, vind dan uit hoeveel hy
daarvan maak dat hy God se kind is, en God sy
Vader ... want alles wat Christus geleer het; alles
wat die Nu we Testam ent núút m aak, en beter as die
Oue; alles wat die C hriste like geloof on derske i van
die Joodse — w ord saamgevat in die k ennis van die
Vaders kap van God ." (p.224, 1975 uitgawe).
•
Só het Martin Luth er dit gestel: "As ek m aar
net régtig kon glo dat God, die Skepp er van hemel
en aarde, m y Vader is — s ou ek n ooit vergeet het
nie dat Christus m y broer is, dat alles aan my
behoort, en dat enge le deur m y Vader uitgestuur is
om m y te dien."
WAT SÊ DIT VIR ONS?
1. Die wêreld w ye ee nh eid v an Ch ristus se
liggaam styg bokant ons kulturele en nas ion ale
identiteite uit.
Paulus was nooit skaam vir sy Joodsheid nie. En hy
het 'n baie, baie diep hartstog gehad vir die bekering
van die Jode (Rm 9:1-5). Maar hy het nooit toegelaat
dat dit hom daarvan weerhou om ook die heidene
lief te hê nie. Trouens, hy beskou homself in die
eers te plek a s 'n apostel vir die heidene. En hoe het
hy homself nie afgesloof sodat ook die Grieke en
Rom eine die evangelie sou hoor nie!
W at het agter dit alles gesit? Sonder twyfel sy
passie vir die Here Jesus se evangelie, koninkryk en
kerk. En hy was van harte oortuig dat Christus se
eer ten nouste gekop pel is aan die universele aard
en eenheid van Sy gemeente.
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Hoeveel vreugde sou Paulus nie geput het uit
vandag se wêreldwye om vang van die C hriste like
kerk nie? Ja, die k erk in die weste rse wêreld is in die
m oeilikh eid — omdat hy oor die afgelope eeu of
twee sy ore uitgeleen het vir onbybelse en
mensgesentreerde teologie. Maar twee-derdes van
die kerk is vandag te vind in die derde wêreld.
Honderd miljoen Christene in China! Korea wat net
deur Amerika oortref word wat buitelandse
sendingwerk betref! Suid-Am erika! Afrika!

met God raaksien — oo k in ons gebede.
Daar is twee afgronde aan weerskante van die smal
gebedspad: aan die een kant 'n terughoudende
besk room dheid, en aan die ander kant 'n voor-opdie-wa, oneerbiedige en platvloerse vrypostigheid.
Enersyds bid Paulus tot sy Vader — wat
vrym oedigheid impliseer. Andersyds buig hy sy
knieë — wat va n 'n diep on tsag praa t.
Ons kry dieselfde balans in die modelgebed:
"On s Va der" ... "wat in die h em el is."

2. Geen omstandighede kan ons daarvan
weerhou om met ons geb ede die hele wê reld te
bereik nie.
Pa ulus is 'n gevangene as hy hier skryf. Hoe graag
sou hy nie persoonlik weer die Efesiërs wou besoek
en bem oedig nie! Ma ar sy boeie ka n hom nie
daarvan weerhou om vir hulle te bid nie. E n m oenie
dink dis 'n minderwaardige bediening nie!
Ons idees oor hoe ons die Here en Sy liggaam
moet dien, is dik we ls te eng. D ie van julle wat aan 'n
rolstoel of bed vasgeklu ister is; die van julle wat dag
na dag in 'n ouetehuiskam ertjie sit — besef julle dat
julle die ganse aarde, asook die dekades wat k om ,
met julle gebede kan bestryk? Onthou, nooit slaan
die Here Sy kinders se opregte en Skrifgetroue
gebede in d ie wind nie. W eliswaar verhoor Hy
dik we ls nie dadelik nie — m aar elkeen van ons ware
gebede is ingeweef in die uitwerk van Sy raadsplan.

5. Laat ons dit as 'n saa k van hoog ste p rioriteit
beskou om die Drie-enige God presies te ken
soos Hy Ho ms elf aan on s geo penb aar het.
Mag die Here in Sy genade ons daarvan bewaar om
vir ons 'n God volgens ons eie beeld te skep. Daar
is ontelb aar ba ie kerkmense wat effektief sk uldig is
aan afgodery. Dink byvoorbeeld aan die epidemiese
afm etings wat mensgesentreerdheid aanneem —
asof die Here daar is om na óns pype te dans.
Om God te ken, is onteenseglik ons h oog ste
roeping. Maar dan m oet ons nederig en leergierig
voor Sy selfopenbaring buig. Vir eiesinnigheid en
selektiewe vooroordele is daar geen ruimte nie.
En laat ons altyd onth ou, ons k an God slegs in
Christus ken — Sy hoo gste en finale selfopenbaring
(Jh 1:1-18; Hb 1 :1-3). Maar hieroor volgende k eer.

3. Let op hoe belangrik Paulus gebed ag.
Die apostel volstaan nie met die wonderlike lering
wat hy vir die Efesiërs gee nie; hy bid ook vir hulle.
En nie net een keer nie. Kyk net sy aangrypende
gebed in 1:15 vv. Tew ens, dáár sê hy dat hy nie
ophou o m vir hulle te bid nie (1:16).
Nog m eer: hy pleit by die Efesiërs om ook vir
hóm te bid. En let op wat versoek hy — hý va n alle
mense: dat hy die geheim enisse van die evangelie
in diepte sal verstaa n, en m et vrymoedigheid sal
verkondig (6:18-20). Vir Paulus was gebed 'n sleute l!
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•
Hierdie preke word elke week by die honderde gratis en
wêreldwyd per e-pos gestuur aan elkeen wat dit graag wil hê.
•
Geen kopiereg. Dupliseer gerus. Of stuur elektronies verder.
•
Preekopnames: nunide@absamail.co.za; T: 012-8083 906.
•
Graag stuur ons 'n bekendstelling aan mense wie se name
u vir ons mag aanstuur, maar plaas mense net op ons adreslys
as hulle dit dan sélf versoek.

4. Laat ons die sensitiewe balans tussen
eerbied en vrymoedigheid in ons verhouding
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