
 

Vooraf sang 

Lied 203:1,2,3,5  

Lied 169: 1,2,3. 

 

Ontmoetingsdiens 

Intreelied Ps. 104 – 1; 1 

Votum 

Seën 

Lofpsalm Sb 1 – 2: 1,2,3 

Gebed.   

 

Woorddiens 

Skriflesing: Psalm 104 

                   Teks: Psalm 104: 1 

                   Belydenis: HK Sondag 47 

Woordverkondiging 

Sing tydens preek Ps. 33 – 1: 2.   

 

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir BnB (vervolging in Nigerië) 

Sing Ps. 104 – 1: 19, 20, 21 

Seën 

Amen Sb 13 – 2.   

 

Tema: Loof en prys die Here met jou gebede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geliefde brs en srs  

 

Verlede Sondagaand het ons in die prediking gehoor dat die Here vir ons gebed as wapen 

teen struikeling gegee het. Ons het ook vir mekaar gesê die Here wil dat ons meer sal bid.  

 

Ons gebede mag egter nooit selfgerig wees nie. Nee, gebed is in die eerste plek deur God 

gegee sodat ons Hom daarmee kan loof en prys.  

 

Wanneer ŉ mens na ons Here Jesus Christus se gebed kyk dan sien jy daarin ŉ perfekte 

balans tussen dit wat God wil hê ons vir Hom moet bid en dit wat ons vir onsself  moet bid.  

Die eerste 3 bedes gaan oor God en die laaste 3 bedes gaan oor ons behoeftes.  3 keer 

“U” en 3 keer “ons”. God kom eerste en dan ons. Nie soos ons gebede dikwels net op ons 

behoeftes gerig is en dat dit nie oor God se eer gaan nie.  

 

Daarom wil die Here ons leer dat ons Hom met ons gebede moet loof en prys! Dit is die 

tema van die prediking. God moet in gebed geloof en geprys word.  

 

Die Here Jesus doen dit as Hy sê: “Laat u Naam geheilig word”. Wat beteken dit? 

Hoe heilig ons die Naam van God.  

 

Kom ek probeer by wyse van ŉ metafoor lig hierop werp:  

Sê nou maar ek het in my huis ŉ baie mooi en indrukwekkende skildery en iemand kom 

kuier by my. Hy sien die skildery en is gaande daaroor. Ek kan dan nie die eer vir die 

skildery vir my neem nie, want die skilder se naam staan daarop. Ek reageer dan deur bv. 

te sê: ja, Klaerhout het dit geskilder en hy is ŉ wonderlike kunstenaar, sy werke is uniek.  

 

Daardie erkenning: Dit is Klaerhout se skildery en sy werke is baie goed – dit is die 

menslike ekwivalent van “heiliging”. Om God se Naam te heilig is om te erken dat 

Hyself groot en goed is en dat sy werke in die skepping wonderbaar is. “Heiliging” 

beteken dus om te erken wie God is en wat Hy doen.  

 

ŉ Kunstenaar voel grootliks vereer as iemand by ŉ kunsgalery instap en dadelik sy werke 

herken en waardeer. So wil God hê dat ons Hom in sy werke sal herken en waardeer. Hy 

word dan geheilig – en Hy wil dat ons dit in ons gebede ook doen.  

 

Om ŉ kunstenaar so te erken aan sy kunswerke moet jy natuurlik se werke ken. 

Daarom sê die Kategismus in sy verklaring van hierdie eerste bede: om God te heilig 

beteken eerstens dat ons God reg moet ken. Hoe beter ons God ken, hoe makliker en hoe 

meer en beter sal ons Hom loof en prys.  

 

Ons vind hierdie beginsel ook in die eerste 4 verse van Ps. 104. Die digter roep homself 

op om God te loof. Hy wil die naam van die Here heilig. En hy begin dan ook sy lofgebed 

om God te prys. Luister net hoe intiem ken hy die Here: “ Here, my God, U is baie groot”! 

Hierdie man ken die Here, hulle staan in ŉ verhouding as hy bid “Here, my God”!.  

 



Brs en srs, dit is ‘n belangrike kenmerk van ons kennis van God. Om God te ken is om 

naby aan God te leef. Dit is nie blote verstandskennis nie, nee, om die Here so te ken 

beteken ook dat jy die Here Jesus Christus ken en liefhet, dat jy op Hom vertrou en Hom 

gehoorsaam. Want Christus is die volle openbaring van God aan ons as mense. In 

Christus sien ons God self en kan ons Hom ken en aanbid. Sonder Christus kan ons God 

die Vader nie ken en in ŉ verhouding met Hom leef nie.  

 

Geliefdes, om dus hierdie eerste belangrike opdrag in ons gebedslewe uit te voer moet 

ons naby aan God leef en Hom uit sy Woord leerken. Want dit gaan om God en sy 

grootheid. Luister weer na verse 1 – 4. Dit gaan oor God.  

 

Maar dit gaan nie net om God as Persoon nie, dit gaan ook om sy werke. Daarom verklaar 

die Kategismus dat “om God te heilig” beteken tweedens dat  jy sy werke in jou lewe kan 

raaksien en Hom daarvoor kan eer. In die res van ps. 104: 5 – 32 gaan dit oor God se 

werke waarvoor die psalmdigter die Here loof. “Laat U naam geheilig word”  beteken dus 

ook om God se werke te erken en Hom daarvoor te loof. Die psalmdigter loof die Here vir 

die hele skepping. Hy loof die Here vir die magtige waters van die seë, vir die versorging 

van diere, voëls en mens. Hy prys die Here vir die vasstelling van die dae, nagte, seisoene 

en jare.  

 

Luister weer na vers 24 en 31 – 32.  

 

Brs en srs, so is daar oneindig baie dinge waaroor ons die Here se Naam kan heilig. Sien 

u dit nog raak? Kan u nog opgewonde raak oor ŉ pragtige sonsondergang en die Here 

daarvoor eer? Of die prag van ŉ blom en die reuk daarvan aan die Here toeskryf? Ons 

word so maklik beïndruk deur wat die mens bv. met die mediese wetenskap regkry, maar 

vergeet so gou van God se werke.  

 

Kom ons loof nou die Here met die sing van Ps. 33 – 1: 2!  

 

Maar geliefdes, ons moet die Here nie net loof en prys vir die werke wat my tot voordeel 

strek nie! Vir dit wat God doen wat vir my goed is nie! Ook vir dié dinge wat God doen 

waarin ek kan skade lei. Onthou U hoe het Job die Here in sy teëspoed geprys? Nadat hy 

alles verloor het, sê Job: Die Here het gegee, die Here het geneem, prys sy die Naam van 

die Here”. Ja, veral ook in sulke dinge soos verlies, beproewing, pyn en ellende – ook dan 

moet die kind van die Here kan bid: Prys sy die Naam van die Here! Want so word ware 

geloof geopenbaar: wanneer die kind van God, soos Paulus, in die tronk sit en steeds 

lofliedere tot eer van God sing! Want ons weet mos nou: In Christus laat God alles – ook 

die slegte – vir my ten goede meewerk! Daarom kan ek Hom op die siekbed, by die graf 

en in my teëspoed loof en prys!  

 

In die derde plek leer die kategismus dat die bede “laat u Naam geheilig word” die gebede 

waarmee ek die Here loof en prys – dat dit ook in my lewe gestalte moet kry. Luister weer 

wat staan in die kategismus –(lees laaste deel) . En dit psalmdigter van Ps. 104 bevestig 

dit in sy laaste verse: Hy spreek die wens uit dat sy gebed God welgevallig sal wees, dat 



Hy Hom in die Here wil verbly EN dat alle sonde en ongeregtigheid van die aarde af moet 

verdwyn.  

 

Want sonde en ongeregtigheid onteer God en maak Hom hartseer. Ons lees in Gen. 6 dat 

die Here bedroef geword het oor die sonde van die mens en dat Hy daarom ŉ einde aan 

sy skepping wou maak – want dit het nie langer sy Naam geheilig nie!  

 

Maar wanneer ons teen die sonde stry, wanneer mense hulle bekeer en die Here 

gehoorsaam – dan word God geheilig. Geliefdes, daar is dus meer as woorde van lof en 

eer nodig in ons lewe om God te heilig. Elke keer wanneer ek my sonde erken en bely en 

my daarvan bekeer, elke keer wanneer ek die Here gehoorsaam en doen wat Hy sê – 

word Hy geheilig. ŉ Lewe van liefde, van getrouheid en van geloof in Christus as Verlosser 

– dit is ŉ lewe wat God heilig.  

 

So lees ons in Heb. 13: 15 “Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van 

lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. 16Moenie 

nalaat om goed te doen en mededeelsaam te wees nie, want dít is die offers wat vir God 

aanneemlik is.”  

 

Dit doen ons dan wanneer ons in ons gebede die Here se Naam heilig deur Hom te loof en 

te prys.  

 

Moenie in jou eie wêreld vasgevang raak en jou deur jou eie gedagtes laat verstrik in 

gebede wat net op jou behoeftes gerig is nie. Nee, God wil eers dat ons Hom en sy werke 

loof en prys. Hy kom eerste – Hy moet geheilig word.  

 

Kom ons leer daarom om so te bid.  

 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


