
12 Maart Deuteronomium 3:21-29 
 (Teks: 3:25, 26) 

Onverhoorde gebede? 
Hierdie gedeelte in Deuteronomium vertel vir ons hoe die bidder van die 
Ou Testament se gebed nie verhoor is nie. Soveel keer het Moses as 
voorbidder vir die volk opgetree en sy gebed is verhoor. As hy egter bid 
om die vervulling van 'n hartsbegeerte, naamlik om oor te trek en die 
beloofde land te sien, word sy gebed nie verhoor nie. 

Hoekom? Sy ongehoorsaamheid toe hy die rots geslaan het in plaas 
daarvan om te praat, het God kwaad gemaak. Toe het die Here gesê dat 
hy die beloofde land nie sal ingaan nie. Nou vra Moses nederig en 
ootmoedig: Laat my tog nou deur die Jordaan gaan om hierdie mooi 
land te gaan bekyk. 40 Jaar lank sien Moses in die woestyn uit daarna. 
Die antwoord van die Here is egter duidelik: "Moenie weer met My oor 
hierdie saak praat nie." Bly Moses se gebed dan onverhoord? 

Nee, eeue later staan Moses en Elia in die beloofde land. Op die berg 
van verheerliking staan Moses, Elia en Christus (Matt 17:3). Honderde 
jare later verhoor God sy gebed, maar dan op God se manier, want nou 
het Moses 'n taak. Hy, as die Middelaar van die ou Verbond, moet die 
Middelaar van die Nuwe Verbond kom versterk sodat Jesus Christus vir 
ons sondes kan betaal. Alleen deur Christus se dood is die weg van 
gebed weer oop en kan ons tot ons Hemelse Vader nader. 

Dit is die wonderlike troos vir elke gelowige. God hoor ons stamelende 
gebede. In Christus kan ek tot Hom kom as 'n kind van 'n Hemelse 
Vader. In sy stryd, beproewinge, swaarkry, hartseer, vreugde en 
blydskap is Hy die Vader wat verstaan. Dan kan ek altyd weet: God 
verhoor my gebede, maar dan op sy tyd en op sy wyse. Hy weet 
wanneer en wat ons nodig het. 

Sing Psalm 68:13 Ds. P.A. Coetzee (Suidkus) 


