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TEMA 3 
TWEEDE EN DERDE BEDE: 
LAAT U KONINKRYK KOM, 
LAAT U WIL GESKIED 
 
Skriflesing: 
Mt 6:9-13 
Mt 11:2-6 
 
Wanneer ons by hierdie twee 
bedes kom, kom ons by die 
diepgang van die ‘Onse Vader’. Die 
twee is boonop so nou met mekaar 
verbonde dat hulle eintlik een is – 
soos die twee kante van ‘n munt. 
Daar waar Sy Koninkryk gekom 
het, daar geskied Sy wil volkome – 
soos dit reeds geskied daar waar 
Hy sy troon het en sy heerskappy 
voer – in die hemel. 
 
Laat U Koninkryk kom 
Wanneer die Duitse teoloog 
Helmuth Thielicke tydens die 
Tweede Wêreldoorlog in sy 

gemeente oor hierdie gedeelte 
preek, lê die middestad van 
Stuttgart verwoes, is hulle pragtige 
kerkgebou in puin en moet hulle in 
‘n sysaal bymekaarkom. Enkele 
dae tevore staan hy by ‘n 
verwoeste bomskuiling waarin 50 
jongmense almal omgekom het. 
En dan kom staan ‘n vrou by hom 
en sê vir hom dankie vir ‘n vroeëre 
boodskap wat sy en haar man nog 
saam kon aanhoor en wat haar 
man voorberei het om in die 
ewigheid in weggeblaas te word. 
Letterlik, want al wat van hom in 
daardie bomskuiling gevind kon 
word, was sy wolmus. 
 
Wanneer so iets verskrikliks 
gebeur, ontstaan die vraag maklik: 
Hoe is dit moontlik om dan nog te 
bid Laat U Koninkryk kom, laat U 
wil geskied?  
Wat se jy vir ‘n gelowige jongman 
wat agt jaar gelede in sy 

matriekjaar in ‘n rugbywedstryd 
totaal verlam is en permanent die 
gebruik van al sy ledemate verloor 
het. Wat net sy mond en sy 
verstand oorgehou het om mee te 
werk, wat inderdaad daarmee 
gewoeker het, verder studeer het: 
LLB, ‘n tweede graad. Maar wat 
worstel met die waarom van alles. 
Wat vra:  Wat is die sin van dit 
alles? Waar bring dit my? Wat 
beteken my lewe? Is dit nie beter 
om maar alles te beëindig nie?  
Hoe kan dit God se wil wees? 
Watter soort God wil so iets vir sy 
kinders? - en wat ontdek, hy het 
nie antwoorde op sulke vrae nie. 
Want, die antwoord lê nie by die 
mens nie, die antwoord lê by God. 
 
Om by ‘n antwoord uit te kom, 
gebruik Thielicke die beeld van 
twee Bybelse lyne, ‘n dalende lyn 
en ‘n stygende lyn. Daar waar die 
lyne mekaar sny, daar neem sy 
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Koninkryk vorm aan. Die dalende 
lyn begin in die paradys en stel die 
mens voor wat in toenemende 
verwydering van God leef, wat kies 
teen God en sy wil, wat in 
weerbarstige eiesinnigheid sy eie 
lot wil bepaal. Die gevolge tref hom 
of haar nie net as individu nie, 
maar lei ook tot gemeenskaplike 
skuld en ellende. Dit bring die 
mens onder die mag van vreemde 
here en tiranne. Mense word 
oorgelewer aan die gevolge van eie 
drifte en drange, bring ‘n oordeel 
oor hulleself. Hulle gekose pad 
bring skeiding tussen hulle en God. 
En dit eindig met die verskrikking 
van ‘n wêreld wat aan homself te 
gronde gaan. 
 
Die ander lyn word aangedui deur 
die koms van die Koninkryk wat 
gelyktydig en juis deur en oor die 
eerste lyn heen voltrek word. Saam 
met die proses waarin mense hulle 

van God afwend en hulleself 
vernietig, groei God se heerskappy 
nou reeds – weliswaar soos saad 
op misterieuse wyse. God heers 
met volle mag – hoe weet ons nie 
mooi nie, dit bly ‘n misterie. Maar 
Hy heers. En Hy laat groei. Met en 
onder die wêreldangs en nood 
deur, in en deur selfs die 
verbryselde liggame van lewendes 
en dooies bou Hy sy Koninkryk. 
 
Hoe gebeur dit? Die Koninkryk van 
God is daar, sê Thielicke, waar 
Jesus Christus is.  En wanneer 
Johannes die Doper, die 
wegbereider vir die Messias, wat 
by die Jordaanrivier kon uitroep: 
‘Daar is die Lam van God’, wat met 
sy prediking duisende tot bekering 
en sondebelydenis gevoer het, wat 
in sy ywer vir die Ryk van die 
Messias vreesloos selfs die 
maghebbers van sy tyd 
aangespreek het oor hulle 

ontugtige lewens – en daarvoor 
geboet het en uiteindelik die 
hoogste prys moes betaal. 
Wanneer hy in wanhoop en 
vertwyfeling uit die tronk uit vir 
Jesus laat vra: “Is U die een wat 
sou kom, of moet ons ‘n ander een 
verwag?” Dan antwoord Jesus 
hom nie met ‘n Ja of ‘n Nee nie, 
maar deur die tekens uit te spel 
wat vir Johannes die bewys sou 
wees dat die heilstyd van die 
Koninkryk inderdaad aangebreek 
het. Ons het daarvan gelees in Mt 
11:5. 
 
Die Koninkryk verskyn juis daar 
waar daar blindheid en lamheid en 
dood is. Dit neem hierdie dinge nie 
noodwendig weg nie, maar dit 
bring die lig wat die duisternis 
verdryf. ‘Die Koninkryk van God is 
binne-in julle’ sê Hy. Juis midde in 
my ellende hoor ek God se stem: 
‘Ek is hier, Ek is met jou. Moenie 
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vrees nie’. Dit is daar by die 
verwoeste bomskuiling dat ‘n 
verslae prediker in die woorde van 
iemand wat pas haar geliefde 
verloor het, weer God se stem van 
vertroosting hoor. En opnuut kan 
weet: Hy láát sy Koninkryk kom. 
Nou nog verstaan ons baie 
daarvan nie, dis verborge onder die 
kruis, maar eenmaal sal ons 
verstaan, eendag wanneer God 
“alles in almal” sal wees. Die 
wonder van alles is dat ons nou 
reeds in daardie ‘eendag’ kan leef, 
dat ons nou reeds deel kan wees 
van sy Koninkryk. 
En daarom nou reeds kan bid:  
 
Laat U wil geskied 
Terwyl Thielicke oor hierdie 
gedeelte aan die preek was, is die 
preek onderbreek deur bomsirenes 
en ‘n lugaanval. Dit was die laaste 
keer dat hulle daar kon saamkom. 

Die kerkgebou is kort daarna totaal 
verwoes. 
 
Hierdie bede word gebid in ‘n 
wêreld waarin Sy wil juis nie 
geskied nie. En wat die mens 
telkens weer laat vra: “Maar is dít 
die wil van God?” Dit is egter nie 
net in die wêreld daar buite so nie. 
As ek eerlik na my eie hart kyk, 
dan besef ek telkens weer dat God 
se wil ook in my nie geskied nie. 
 
Maar as dit nie gebeur nie, waarom 
bid ons dit dan? Jesus maak dit 
baie duidelik: Soos in die hemel, so 
ook op die aarde 
 
Hy leer ons om te bid dat dinge 
hier op aarde so sal word soos wat 
dit is daar waar Hy heers en waar 
sy engele sy wil uitvoer en uitleef.  
Hy sê vir ons dat ons lewe gerig 
moet wees op Sy wil, dat ons van 
Sy wil sal lewe. 

 
Daarteen egter protesteer die 
menslike natuur. Die mens kom in 
verset teen dit wat God wil. In 
Getsemane sien ons hierdie 
worsteling in sy felste vorm 
wanneer Jesus in angssweet stry. 
Hy verkry vrede, nie wanneer Hy in 
sy menslikheid wil vra dat die beker 
by hom verby moet gaan nie, maar 
wanneer Hy in volle berusting kan 
sê: “Nogtans, nie wat ek wil nie 
maar wat U wil.” So word Hy vry 
van angs, kom daar vrede, 
verdwyn die waaroms. Daarom is 
Hy ook in staat om ons 
medeworstelaar te wees. Hy wys 
vir ons hoe ons die Vader kan vra 
dat sy wil sal geskied. Hy leer my 
om biddend en gelowig my lewe in 
God se hande te lê en daarin te 
berus. Ek hoef nie soos 
bygelowiges te dink dat ek ‘n 
willose slagoffer van een of ander 
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sinnelose noodlot, kwaadwillige 
mag, bose gees of demoon is nie. 
 
So ook op die aarde 
God se Koninkryk moet ook op 
aarde gestalte kry. Sy wil moet ook 
op aarde geskied. Hy soek die heil 
van die mensdom. God, wat die 
wêreld so lief gehad het, het sy 
Seun gestuur. En daarom word ons 
geleer om so te bid. Daarom stuur 
Jesus ook weer sy dissipels uit – 
soos die Vader Hom gestuur het, 
stuur Hy ons in die wêreld in om 
dissipels te maak van alle nasies; 
om sy getuies te wees, om te bou 
en te werk aan die koms van sy 
Koninkryk, om instrumente in sy 
hand te wees, om deur God 
gebruik te word in sy heilswerk in 
die wêreld. 
 
Deur ons dade van omgee en sorg 
vir dié wat ly en in nood verkeer, 
deur ons stryd vir geregtigheid en 

menswaardigheid, deur ons 
getuienis oor die liefde van God en 
die verlossing in Christus, deur 
mense op te roep om met God 
versoen te word – en so met 
mekaar as versoendes saam te 
leef, deur ons eenheid as sy volk te 
vier as gawe van Christus aan sy 
kerk en dit na te streef as sy 
opdrag, deur te waak oor die 
skepping en dit so te bewaar en te 
bewerk dat dit behoue bly vir dié 
wat na ons kom – op al hierdie 
maniere word ons dade en woorde 
middels in God se hand om sy wil 
op aarde te laat geskied. Op 
hierdie manier word hierdie bede 
by uitstek ‘n sendinggebed. Want, 
Hy wil dat alle mense gered word. 
AMEN 
 
Vir gebed:  
Ons bid dat Sy Koninkryk sal kom, 
Sy wil sal geskied:   
- in my lewe  

- en in die lewe en werk van my 
gemeente  
- en van ons kerk 
- in ons samelewing  
- en in die wêreld  
- en onder alle mense en volkere. 
    Ons bid vir die 
getuieniswerksaamhede van ons 
gemeentes en sinodes. 


