Sing vooraf staande: Psalm 89:11 (p.446)
11

Hy sal dit uitroep: HEER, U is my Vader trou, / my God, my Rots van heil waar ek alleen op bou.
Hy is vir My ’n seun tot hoogste rang gebore, / wat Ek tot koning van die konings het verkore.
Vir hom bly my verbond vir altyd vas en stewig, / my goedertierenheid bewys Ek hom vir ewig.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige
werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 145:1, 2, 11 (p. 696)
1

U Naam, o HEER, so hoog in heerlikheid, / wil ek verhef vir ewig en altyd;
u Konings-eer wat alle krone∩oorstraal, / wil ek verhoog in onvermoeide taal.

2

Die HEER is groot, daar is geen sanggeluid / wat ooit sy lof in volle waarde uit!
Dit is ’n see waar niemand in kan meet, / dit is ’n vloed waar ons geen grond van weet.

11

Hy gee die wens van almal wat Hom vrees; / op hul geroep wil Hy ’n redder wees.
Sy hand verdelg die goddelose, maar / die wat Hom liefhet, sal die Heer bewaar.

Gebed

•
Doksologie:
•
Aanbidding:
•
Skuldbelydenis:
Vergifnis:
•
Dank:
•
Smeking vir die nood van die gemeente en voorbidding vir die kerk,
owerhede en sondige wêreld, asook die beroep op die beloftes van God:
•
Algemene bede:
•
Verligting van die Gees ter wille van die Woorddiens:
Amen.

Psalm 16:1 (p. 61)
1

Bewaar my tog, o God, op wie ’k vertrou! / Ek skuil by U, my toevlug in die lewe.
Daar is vir my, in wat die oog aanskou, / geen goed bo U, so eind’loos hoog verhewe.
En wie op aarde∩U ken en vrees, o HERE, / húl noem ek groot, hul is my roem en ere.

Skriflesing:
Teks:

Johannes 17
Johannes 17:15, 16; Kategismus Sondag 46
Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat U hulle van die bose
bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos Ek nie van die wêreld is nie.
(Johannes 17:15, 16 AFR1953)

Daar is een pad wat altyd oop is na God toe: Die pad van die gebed. En sekerlik die mooiste woorde
om ’n gebed mee te begin, is die woorde wat die Here Jesus gebruik het toe Hy sy dissipels leer bid
het:
Onse Vader wat in die hemele is. (Matthéüs 6:9; Lukas 11:2 AFR1953)
Ons mag die ewige, onbevlekte en heerlike God as ons Vader aanspreek – nogal ons wat besoedel
is deur die sonde!
Daar is vier sake van belang in hierdie woorde Onse Vader wat in die hemele is waaraan ons
vanaand in hierdie preek gaan aandag gee:
1. Die woorde dui ’n tweeledige verwantskap aan.
2. Hierdie aanspreekvorm toon die ware gebedsgestalte aan.
3. Dit leer ons van die heerlikheid van God.
4. Dit laat ons weer die voorregte van die gelowige besef.
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1. Die tweeledige verwantskap
Ons moet natuurlik onthou dat die Here Jesus Christus hierdie gebed vir ons gegee het. Dit is nie
een van ons uitvindinge nie. Jesus het gekom om sy Hemelse Vader te verheerlik.
• Om dit te doen het Hy ook die Naam van sy Vader aan ons geopenbaar.
• Die openbaring is naamlik dat sy Hemelse Vader ook ons Vader is!
Geen mens sou aan die ewige, onsienlike en almagtige God hierdie Naam en aanspraak durf toedig
het nie. Trouens, ons sou ook nooit geglo het dat hierdie ewige en almagtige God inderdaad ons
Vader is nie.
Die eerste verwantskap wat in die gebed van Jesus Christus geleer word, is die kindskap van ons
wat in God glo. Dit is merkwaardig dat Jesus se lewe byna letterlik met hierdie woorde begin en
eindig.
• Toe Hy as twaalfjarige in die tempel agtergebly het, het Hy vir Maria, sy moeder, gesê:
Weet u nie dat Ek in die dinge van my Vader moet bly nie?
• Dit is dieselfde woorde wat Hy aan die kruis uitroep dat Hy sy gees in sy Vader se hande
oorgee.
Ons lees in 1 Johannes 3:1 wat die doel van Christus se dood aan die kruis was: Daardeur het ons
ware kinders van God geword, wat met die grootste reg tot God kan bid as ons Vader.
Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan
word! (1 Johannes 3:1 AFR1953)
Of 1 Johannes 1:12:
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te
word, ... (Johannes 1:12 AFR1953
Dit is juis omdat ons kinders van God is dat sy Gees gestuur is om in ons te woon. Dit is ook weer
met ’n rede.
• Die rede is dat ons Hemelse Vader ons kan opvoed soos wat dit ’n vader betaam om sy
kinders op te voed.
• Die leiding en voorsegging van die Heilige Gees is basies niks anders nie as opvoedingswerk
van ons Hemelse Vader.
Kom ons benader die saak uit die oogpunt van die sonde. Ons Vader is die Heilige wat die
rykdomme van die ewige lewe besit. Ons, daarteenoor, is in ’n toestand van totale
• ellendes,
• skulde en
• sondes
Die verhouding tussen ons en die Here is die verhouding van ’n ryk Vader en ’n niksbesittende kind.
Dit is ’n baie innige verhouding.
• Dit is ’n baie dieper verhouding as dié van ’n onderdaan teenoor sy owerheid.
• Dit is dieper as enige menseverhouding waarvan ons kennis dra.
• Dit is ’n verhouding wat uiteindelik in die hiernamaals daarop uitloop dat die Vader (God) alles
en in almal sal wees.
• Dis daardie verhouding waarvan Jesus hier praat as Hy sê dat dié wat die Vader Hom gegee
het, nie een verlore gegaan het nie.
Die ander deel van die verwantskap is die een wat ons het teenoor ons medemense.
• Ons is almal die Here se kinders. Die Here het nie net een kind nie. Nie net ek of
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•

net jy nie.
En – belangrik – dit is ook nie net mense in ons kerk wat aan die Here behoort nie. Mense uit alle
Christelike kerke behoort aan die Here – so bely ons dit ook.

Die verskeidenheid strek oor volksgrense en uit baie tale.
• Maar die verskeidenheid beteken nie ’n geskeidenheid nie.
• Die Vaderhuis se woonplek maak ook voorsiening vir blyplek vir al hierdie kinders van die
Here.
• Hierdie gebed dwing ons om die ander kinders van God te konsidereer – ons moet saam met
hulle leef en saam met hulle bid.
2. Die ware gebedsgestalte
’n Kind staan altyd met kinderlike vrees teenoor sy vader.
• Die hele Johannes 17 getuig van hierdie verhouding.
• So staan ons voor ons Hemelse Vader.
Ons moet net een ding oor die woordjie vrees baie duidelik verstaan: Daar is’n groot verskil tussen ’n
doodsvrees waarmee ’n veroordeelde voor ’n regter staan, en die vrees waarmee ’n kind voor sy
vader staan.
• Die vrees van ’n kind vir sy ouer is eerbied, respek en ontsag – nie verskrikking nie.
• Maar dit is ook nie ’n verhouding van onbeskaamde gemeensaamheid nie.
Die verhouding tussen ons en die Here is ook so: Ons staan ook nie voor ons Hemelse Vader met
onbeskaamde vrypostigheid nie.
• Dit is ’n verhouding waarin liefde en eerbied vermeng is.
• Die ware bidder se gestalte is ’n houding van diepe eerbied voor die troon van die Here.
• En saam met die eerbied gaan vertroue. Dit is so dat ’n mens eerbied het vir iemand wat jy
werklik kan vertrou, maar iemand wat nie jou vertroue werd is nie, is iemand teenoor wie jy
ook nie eerbiedig is nie.
’n Verdere kenmerk van die ware bidder is liefde. Die woord my, of ons Vader, leer dit.
• Ek staan met groot liefde voor my Vader tot wie ek bid.
• En saam met liefde is daar ook blymoedigheid.
• Dink net hoe arm sal ons gebede wees as hierdie liefde en vertroue ontbreek. Veral as ons
eerbied ontbreek.
Hierdie Vader van ons verander nie, en hierdie kosbare kindskap wat ons nou het, sal Hy ons nooit
ontsê nie. Hy bly ons Vader:
• in nood en swakheid,
• in siekte en dood,
• vir siel en liggaam
• in tyd en ewigheid.
3. Hierdie woorde van die gebed leer ons die heerlikheid van God
Ons Vader is in die hemele. Die woord hemele teken weer die almag van God vir ons.
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•
•
•
•

Die hemel der hemele kan Hom nie bevat nie, staan daar in die Ou Testament geskryf.
Voor hierdie magtige God kan ek myself neerbuig en in gesprek tree met Hom.
Hierdie magtige God het my lief.
Die God wat my Vader is, leef oor die tyd en die ewigheid.

Ons mag nie aards van Hom dink nie.
• Daarom verbied God ons in die eerste gebooie om afbeeldinge van Hom te maak,
• of selfs om sy Naam in aardse geselskap te misbruik.
• Ons moet altyd goddelik van die Here dink, soveel te meer in ons gebede.
Ons Vader het soveel heerlikheid dat Hy nooit soos sekere aardse vaders tot beskaming van sy
kinders kan wees nie. Hy woon in die hemele en die aarde is die voetbank van sy voete.
4. Dit leer ons weer die voorregte van die gelowige besef.
’n Kind is mos ’n erfgenaam van sy ouer(s) se boedel.
• Ons erf deur ons kindskap die ewige lewe.
• Ons erf deur die kruisdood die voorreg om God ons Vader te mag noem, en te weet dat Hy dit is!
Jesus vertel ’n gelykenis van ’n ryk man wie se grond goed gedra het (Lukas 12:16 vv.). Hy het sy
skure afgebreek, en vergroot, en vir sy siel gesê dat hy moet eet en drink en rus en vrolik wees.
Toe kom God na hom toe, en sê vir hom:
Jou dwaas, in hierdie nag sal hulle jou siel van jou afeis; en wat jy gereedgemaak het, wie
s'n sal dit wees? (Lukas 12:20 AFR1953)
Dan sluit Jesus die gelykenis af met die woorde:
So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. (Lukas 12:21
AFR1953)
Ons het die voorreg om te vergader in die ryk van God.
• Ons besit deur die genade van die kruisdood erfreg (genade-erfreg in Christus) in hierdie
koninkryk van ons Hemelse Vader.
• Laat ons dan bid tot hierdie Vader van ons wat in die hemele woon, en die heerlikheid van
God erken en Hom verheerlik.
Kom ons lees Kategismus Sondag 46 saam.
120. Vr. Waarom het Christus ons beveel om God aan te spreek as Ons Vader?
Antw. Sodat Hy onmiddellik by die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue
op God sal wek wat tesame die grond van ons gebed is, naamlik dat God ons Vader deur
Christus geword het en dat Hy ons veel minder sal weier wat ons van Hom met ’n regte geloof
bid, as wat ons vaders aan ons aardse dinge ontsê (a).
121 Vr. Waarom word hier bygevoeg: Wat in die hemele is?
Antw. Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards sal dink nie (a) en van sy almag
alles wat nodig is vir liggaam en siel, sal verwag (b).
Amen.
Slotgebed:
Ons Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word.
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Laat u koninkryk kom.
Laat u wil geskied soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood.
Vergewe ons ons skulde soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe.
En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.
Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.
Amen
Psalm 138:1 (p. 670)
1

’k Sal met my ganse hart, o HEER, / U loof en eer, u hoogheid huldig,
en voor die gode∩in psalmgeklank, / U bring die dank, aan U verskuldig.
Ek sal my neerbuig op u eis, / na u paleis, die oog na bowe.
En om u guns en waarheid saam, / u heil’ge Naam eerbiedig lowe.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige
Gees gaan met u almal.
Amen.
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 26 Desember 2010
By Vraag 120
(a)
Matt 7:9-11 Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom ’n klip sal gee; en as hy ’n vis vra, aan hom ’n slang sal gee?
As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die
wat Hom bid!
Luk 11:11-13 En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom ’n klip gee; of ook ’n vis, en hy sal hom in plaas van ’n vis ’n slang
gee; of ook as hy ’n eier vra, hom ’n skerpioen gee? As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die
hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?
By vraag 121
(a)
Jer 23:23, 24 Is Ek ’n God van naby, spreek die HERE, en nie ’n God van ver nie? Sou iemand hom in skuilplekke kan wegsteek dat Ek hom nie sien
nie? spreek die HERE. Vervul Ek nie die hemel en die aarde nie? spreek die HERE.
Hand 17:24, 25 Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak
nie. Ook word Hy nie deur mensehande gedien asof Hy aan iets behoefte het nie, omdat Hy self aan almal lewe en asem en alles gee.
Hand 17:27 sodat hulle die Here kon soek, of hulle Hom miskien kon aanraak en vind, al is Hy nie ver van elkeen van ons nie;
(b)
Rom 10:12 Want daar is geen onderskeid tussen Jood en Griek nie; dieselfde Here tog is Here van almal en is ryk oor almal wat Hom aanroep.
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