
Preek 29 Januarie 2012     Jan Steyn 

Teks: Efesiërs 1:3-14 

Tema: Lof omgedop/Praise remix 

 

Inleiding: 

As ons aan lof of lofprysing dink, dink ons miskien meestal aan sing. Lofprysing is die meer opgewekte liedjies 

of vinniger liedjies teenoor die liedjies van aanbidding wat stadiger is. Ons sal ook selfs toegee dat lof deel van 

ons gebede behoort te wees. As ons vanoggend oor lof of lofprysing praat, het dit sekerlik met sang en gebed 

ook te make, maar lof of lofprysing is ook veel meer as dit. Lofprysing het met ons hele lewe te make. Ek loof 

God in my sang en gebede, maar ek loof God ook met my lewe wat aan Hom gehoorsaam is en met my dade en 

optrede wat ander iets van Hom in my lewe laat raaksien. 'n Ou Presbeteriaanse geloofsbelydenis het iets van 

hierdie breër verstaan van lof uitgedruk: "The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever." 

Die belangrikste rede vir ons bestaan is om God te loof of verheerlik en om hierdie kindwees en verhouding 

met Hom te geniet. Ons vier hierdie kindwees en verhouding met God en wat Hy vir ons beteken met ons 

monde, maar ook met ons hele lewe. 

 

Die gedeelte wat ons saam gelees het in Efesiërs 1, begin met lof aan God, veral vir wat God vir ons in Jesus 

Christus gedoen het en oor waar ons voor God kan staan omdat ons deur Jesus se bloed verlos is. Ek dink ons 

gebede behoort soos hierdie een meer met lof te begin. Paulus begin hier deur God te loof vir wat Hy gedoen 

het. Lof is belangrik want dit haal eerstens ons aandag van onsself af en fokus dit op God. Jy bid anders as jy 

eers weet en weer besef wie die God is tot wie jy bid. Ek doen voorbidding vir myself en ander mense anders as 

ek eers in lof besef wie God is- dan onthou ek Hy is die een wat my liefhet en wat in staat is om my en ander te 

help en in elke situasie by ons is. Ek doen die belydenis van my sonde anders as ek onthou dat die God voor 

wie ek hierdie sonde bely die liefdevolle en vergewensgesinde Vader van Jesus Christus is. So lofprysing 

herinner ons eerstens Wie die God is tot Wie ons ons gebede rig. Lof help daarom dat ons gebede nie selfsugtig 

is- net hierdie lysie persoonlike behoeftes van wat ek by God wil kry nie. Lof laat ons onthou ons staan nie voor 

die hemelse OTM nie, maar voor ons God en ons Vader wat ons lof waardig is en wat in verhouding met ons 

wil leef. Kyk maar na enige goeie verhouding- mense wat mekaar liefhet en in verhouding met mekaar is, maak 

tyd om vir die ander een te vertel wat hy of sy vir my beteken.  

 

Ons vier standaard gebede: 

Die Amerikaner Louie Giglio het my onlangs baie gehelp deur my te herinner aan die vier standaard gebede 

wat ons die meeste van almal bid. Hulle is: 

 

Here seën my of seën ons 

Here wees met ons of met my 

Here bewaar ons en beskerm ons 

Here vergewe asseblief ons sonde. 



 

As ek die Bybel reg lees in terme van die afgehandelde verlossingswerk van Jesus Christus, kan hierdie gebede 

almal reeds na lofprysing omgedraai of omgedop word. Kom ons neem hierdie gebede een vir een en kyk hoe 

dit verander kan word. 

 

Eerste gebed: Here seën my of seën ons: 

Ons bid baie keer hierdie gebed as daar een of ander groot saak of onderneming voor ons is. Op skool bid jy dat 

God jou sal seën in die wedloop by die atletiek of vir julle as span sal seën met die rugby of hokkie of atletiek. 

As jy jou pad op universiteit of kollege begin of hierdie nuwe werk begin, kan jy ook bid dat God jou sal seën. 

Aan die begin van jou huwelik of die nuwe besigheid of onderneming waarmee jy begin bid ons dikwels vir die 

Here se seën. Jy kan bid met die geboorte van jou kind of as jou kind skool toe gaan bid dat die Here hom of 

haar sal seën of vir julle as hierdie kind se ouers sal seën.  

 

Ek dink die probleem is soms dat ons dink dat ons in sekere situasies God se seën eers moet afsmeek of innooi 

in ons lewens asof dit iets is wat net na ons dit versoek het in ons lewe teenwoordig sal wees. Efes. 1 het my 

aan iets anders herinner- dat ons as God se kinders in Christus reeds geseëndes is. Hoor wat staan in Efes. 1:3: 

"Hy (God die Vader) het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 

Hierdie seëninge van die Gees is dinge soos dat God ons gekies het om Sy kinders te wees, dat ons verlos is 

deur die bloed van die Seun en dat ons sonde en oortredinge volkomse vergewe is deur God, dat ons nou 

erfgename van God is deur Christus en dat die Heilige Gees in ons woon om ons vas te maak of te beseël as 

God se eiendom. 

 

As ek en jy dus bid vir die Here se seën oor een of ander saak of onderneming, dan moet ons onthou dat ons nie 

eers sy seëninge in ons lewe hoef in te nooi nie. Ons is reeds geseëndes. Hoe draai ons met ander woorde 

hierdie gebed van Here seën ons of seën my in lof om? Ons kan bid: Here, ek loof U  dat ek in Jesus reeds U 

geseënde is omdat U my in Jesus geseën het met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. 

Omdat U seënende teenwoordigheid reeds in my lewe is, sien ek kans vir hierdie saak of onderneming.  

 

Saam hiermee kan ons ook bid dat die Here ons moet wys hoe ons vir Hom en ander met ons lewe en wat ons 

het tot seën kan wees. Annelize Wiid se liedjie geseën om te seën bly my maar altyd hier by. 

 

Ons probleem is dat ons nie altyd soos geseëndes voel nie- kinders van die Here kry ook kanker of 

huweliksprobleme of sit vas met hulle kinders of kry finansieel swaar. Hierdie geseënd wees is nie een of ander 

gevoel of het net met voorspoed te make nie. Hierdie geseënd wees is eenvoudig ons identiteit- dis wie ons voor 

God deur Jesus is. Nie die donkerste of moeilikste omstandighede kan ooit daardie identiteit van jou en my 

wegneem nie. 

 

Tweede gebed: Here wees met ons/ wees met my: 



Hierdie gebed bid ons gewoonlik as die nood hoog druk of die krisis vir ons groot lyk. Ons glo dat die Here 

daar is, maar ons vra eintlik in tye van krisis of nood dat Hy meer met ons sal wees as wat Hy amper gewoonlik 

is. As ons hierdie gebed bid, moet ons altyd onthou wat die woord van God ons leer. In Johannes 14 beloof 

Jesus aan Sy dissipels en aan ons dat Hy en die Vader die Voorspraak of die Trooster die Heilige Gees sal stuur 

om vir altyd by ons te wees. In Mattheus 28 is Jesus se laaste woorde  voor Hy opvaar na die hemel dat Hy by 

ons is al die dae en in elke situasie tot aan die einde van die wêreld.  

 

As ek dus bid Here wees met ons of met my, dan moet ek weet die Here is nie ver weg en ek moet Hom nou 

spesiaal inroep om by my te wees nie. Dit gaan nie oor afstand- God is ver en ek moet Hom inroep of inbid om 

by my te wees nie. Dit gaan oor bewussyn- dat ek weer bewus sal wees dat God reeds by my is en met my sal 

wees en gaan waar ek ook al mag beweeg en leef. Ons kan dus bid: Here, ek loof U dat U in hierdie krisis of 

groot saak reeds by my is en dat ek nêrens kan beweeg of leef sonder U teenwoordigheid by my nie. 

Maak my nou in hierdie tyd van krisis opnuut bewus van U teenwoordigheid by my. Louie Giglio voeg 

hier die verdere gebed by dat ons in plaas van Here wees by eerder moet bid: Here, U is reeds by my. 

Here, leef deur my. 

 

Derde gebed: Here, bewaar ons en beskerm ons: 

Ons glo sekerlik dat die Here ons bewaar en beskerm, maar ons glo half in ons agterkop dat dit nog meer sal 

gebeur of meer werklik sal word as ons Hom spesifiek daarvoor vra. Weer wil die Bybel ons hier reg leer bid. 

Ons lees byvoorbeeld in 2 Thessalonisense 3:3: "Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die Bose 

bewaar." Juis in Efes. 6 lees ons van die wapenrusting van God en daar hoor ons die belofte dat as ons ons krag 

soek in die Here en in Sy groot mag en die wapenrusting aantrek wat Hy ons gee, ons staande sal bly ondanks 

die aanslae van die duiwel. Ons mis ook soms die woorde van Jesus voor SY hemelvaart waar Hy net 

eenvoudig as opgestane Here die feit deurgee: "Aan My is alle mag gegee in die hemel en op aarde." En Hy is 

by ons elke tree van ons lewenspad en selfs ons sterwenspad. As ons dus bid dat die Here ons moet bewaar en 

beskerm, dan bid ons eintlik dat ons bewus moet word opnuut dat Hy reeds belowe het dat Hy ons sal bewaar 

en beskerm en dat ons klaar onder SY bewaring en beskerming staan.  

 

Ons kan dus hierdie gebed van bewaring en beskerming reeds na lofprysing omdraai of omdop: Ons kan bid: 

Here, ek loof U dat ek, dat ons reeds onder U bewaring en beskerming staan. Maak ons in hierdie 

situasie waaroor ons bang of onseker is net meer en meer van U bewaring en beskerming bewus. Ons voel 

weens situasies op ons pad nie altyd so bewaar en beskerm nie, maar dis weer ons identiteit- hoe ons daaroor 

voel sal dit nie verander nie. Ons identiteit as God se kinders in Jesus is mense wat deur Hom beskerm en 

bewaar word in alle omstandighede. 

 

Hierdie eerste drie gebede het iets in gemeen- ons bid nie die Here se seën of teenwoordigheid of bewaring en 

beskerming af asof net ons gebede dit by ons waar kan maak nie. Ons gebede draai rondom die waarheid en ons 

identiteit dat die Here ons in Jesus reeds geseën het en klaar by ons teenwoordig is en reeds belowe het om ons 



te bewaar en te beskerm. Ons gebede rondom hierdie drie sake begin by lofprysing- as erkenning dat sekere 

dinge in Jesus reeds van ons waar is en ons net opnuut daarvan bewus behoort te word. 

 

Vierde gebed: Here vergewe ons sonde/ my sonde: 

Ons sukkel soms as gelowiges met hierdie ding dat ons deur Christus se bloed volkome vergewe is. Ons het dit 

juis so gelees in Efesiërs 1 vers 7: "Deur die bloed van Sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe 

kragtens die ryke genade van God." 

 

 Ons dink as ons ons lewe vir die Here gee en of tot bekering kom deur die werk van die Gees die sonde waarin 

ons ontvang en gebore is vergewe is, ons noem dit die erfsonde. Ons sal dalk ook glo dat die sonde wat ek tot 

op daardie stadium van my bekering gedoen het ook nou vergewe is. Die glasie is nou leeg. Maar na my 

bekering doen ek mos nou weer sonde. Nou raak die glasie glo ons soms verkeerdelik weer voller. En as ek nie 

al my sonde bely nie, dink ons selfs gaan ek eendag weer met hierdie vol of halfvol glasie voor God staan en 

skuldig voor Hom wees. Dan het ons ook angs oor goed soos onwetende sonde of onbewuste sonde- ek het iets 

van iemand gedroom wat ek nie die volgende oggend kan onthou nie, maar dit was sleg. Of ek het dalk 

onwetend of sonder dat ek dit besef het iemand te na gekom.  

 

Mense as jy deur Jesus se bloed skoongewas is, bly die glasie altyd leeg. Ook die sonde wat ek en jy nog gaan 

doen is klaar vergewe en wat God betref, agter ons. Jou status of identiteit as God se volkome vergeefde kind 

verander nooit weer nie.  

 

Hoekom moet ons dan ons sonde bely as ons reeds daarvoor vergewe is? Dit het my laat dink aan die storie wat 

Bill Hybels van sy jong dae vertel het. Hy vertel hoe sy pa as plaasbestuurder hom geleer het om die John 

Deere trekker op die plaas te bestuur en later selfs hoe om die ploeg aan te haak en te ploeg. Sy pa het hom ook 

gewys hoe die dieselpomp werk as die trekker leeg is en hom gewaarsku dat hy nooit diesel in die trekker moes 

gooi as dit warm is nie. Hy moes voor hy diesel ingooi die trekker eers afsit en laat afkoel. Eendag was hy 

haastig om 'n stuk land klaar te ploeg en het my by die dieselpomp gestop sonder om die trekker af te sit. Hy 

het met die leertjie opgeklim en die pyp gekry en diesel in die warm trekker begin ingooi. Soos die noodlot dit 

wou hê, gly sy voet op die leertjie en diesel stroom oor die warm enjin. Die trekker het natuurlik aan die brand 

geslaan. Bill het weggehardloop en by die huis uitgevind sy pa sou eers oor 'n paar dae terug wees van 'n 

besigheidsreis af. Hy het stil gebly en gehoop sy pa vind nooit uit wat met die trekker gebeur het nie. Een aand 

het sy pa met ete vir hulle roomys ingeskep en almal in die familie het twee skeppe roomys gekry, maar Bill net 

een. Toe het hy geweet sy pa weet wat met die trekker gebeur het. Na ete het hy met baie trane vir sy pa die 

storie vertel. Sy pa het hom vasgehou en gesê: "Bill, pappa weet lankal daarvan. Ek het net gewag vir jou om 

dit self vir my te kom vertel. Die trekker is  reeds deur die versekering vervang. Wees jy net Maandag daar- 

gereed om te ploeg. EN onthou om volgende keer presies te maak nes ek gesê het."  

 



As ons ons sonde bely, weet God reeds daarvan en ons is reeds daarvoor vergewe. Maar Hy wil hê dat ons dit 

self vir Hom kom vertel. Ek moet vir my Vader wat reeds weet en my klaar vergewe het bely dat wat ek gedoen 

het nie normaal of reg is vir iemand wie se Vader klaar sy sonde agter hom gestel het nie. Hierdie gebed dat die 

Here my sonde of ons sonde moet vergewe kan dus ook na lofprysing omgedraai of omgedop word. Ons kan 

bid: Here, ek loof U dat al my sonde reeds deur Jesus se bloed klaar betaal is. Ek staan nooit weer voor U 

skuldig nie. Ek wil om vergifnis vra dat ek wat reeds deur U vergewe is my weer die sonde toegelaat het 

om baas oor my te speel. Dankie dat U ook hierdie sonde klaar vergewe het in Jesus se Naam. Help my 

om daarom nooit onverskillig teenoor sonde te staan nie. Jesus het te duur daarvoor betaal. Dankie dat U 

Heilige Gees in my werk om sonde in my lewe teen te staan. Amen. Phillip Yancey het iets geskryf wat lank 

vir my totaal onbegryplik was: Daar is niks wat ek kan doen wat sal maak dat God my meer sal liefhê nie. Daar 

is niks wat ek kan doen wat sal maak dat God my minder sal liefhê nie. EK begin dit nou verstaan- dit is omdat 

ek nie self my plek voor God verdien het nie- Jesus se bloed het. Al my goeie dade lig my nie hoër op by Hom 

as wat Jesus reeds gedoen het nie. Al my slegte dade wat nie die liefde weg wat Jesus vir my by God verkry het 

nie. 

 

  

Slot: 

Wow! Dis al wat ek kan uitkry. Besef ons werklik ons identiteit as God se kinders en wat dit beteken? Genoeg 

rede om elke gebed met lofprysing te begin. Genoeg rede om te sing. Genoeg rede om Hom met die lofprysing 

van 'n gehoorsame lewe te eer! Dit gaan werklik nie oor jou en my nie, maar oor wat Jesus by God vir ons 

verkry en verwerf het. Dit het alles verander. Geseëndes, mense by wie God altyd is, mense wat deur Hom 

bewaar en beskerm word, mense wat totaal vergeefde kinders van die Vader is, laat alles van jou en my God 

loof. 

Amen. 


