
 

Preekvoorligting Sondag 11 Augustus 2019 

Skriflesing: Psalm 100     Teksvers: Psalm 100: 1, 2 

Oorkoepelende tema: Laat hoor die oorwinningskreet vir die Here 

Voorbereidingstema: Hoe moet ek dit doen? 

Die oorkoepelende tema “Laat hoor die oorwinningskreet vir die Here” vind sy oorsprong in die 

eerste vers van Psalm 100 “Juig voor die Here, o ganse aarde”. Die feit dat die mensdom na die 

sondeval op hierdie aarde kon voortlewe en vandag nog kan lewe, is maar alleen genade vanweë 

God se toetrede (Gen 3:15) en die gevolglike verslaan van die vyand (Satan) in Christus Jesus. 

Daarom is elke mens op hierdie aardbodem dit aan God verskuldig om die oorwinningskreet vir 

God te laat hoor. Hoe moet elke mens dit doen (voorbereidingdtema)?  

1. Doen dit deur lewensdiens. 

Hierdie oorwinningskreet waartoe die opdrag in vers 1 ontvang word, moet op ‘n baie spesifieke 

manier in hierdie wêreld en voor God hoorbaar word. Die manier is opgesluit in die woorde: “dien 

die Here met blydskap”. Die woord “dien” beteken om te werk en dan om vir iemand anders te 

werk, in die sin om iemand anders te dien deur die werk wat jy vir hom doen.  Die gebruik hier 

van die verbondsnaam van God nl. Jahwe, beteken weer dat die “dien” hier behels “om werk vir 

die God van die verbond te doen”. Verder moet  hierdie “dien” van die Here met blydskap 

plaasvind. Die woord “blydskap” dui op vrolikheid, opgeruimdheid. Hierdie lewensdiens aan die 

Here is nie iets wat doodwurg nie, al die plesier uit die lewe neem en soos ‘n blok aan die been 

saamgesleep word nie. Dit is die vreugde van elke dag, die gelukkige gebeurtenis vir elke oomblik, 

dat werk met ‘n blymoedige gees vir die Here gedoen word en so die oorwinningskreet vir die 

Here hoorbaar word.  

2. Doen dit deur godsdiens. 

Die tweede gedeelte van vers 2 hier ter sprake: “kom voor sy aangesig met gejubel”. Gewoonlik 

word hierdie woorde op die erediens van toepassing gemaak. Dit is sekerlik nie verkeerd nie, maar 

is nie die enigste toepassing vir hierdie woorde nie. Die woord “aangesig” het as oorspronklike 

betekenis “om te draai na”. ‘n Mens sou kon sê dat die opdrag in vers 2 aan Israel maar ook aan 

die gelowige is – draai na die Here. Die fokuspunt is die Here, die oë is op Hom. Dit kom hierop 

neer: Om die heeltyd bewus te wees van God, bewus dat jy in Sy heilige teenwoordigheid is en 

leef. Vers 2 eis egter meer as ‘n blote bewustheid – hier word die bevel aan die gelowige “om hom 

na God te draai” ingelei deur die woord “kom”. Hierdie is dus ‘n aktiewe diens wat verrig moet 

word, hierdie “draai met jou lewe na God”, hierdie diens aan God, of dan “godsdiens”. Verder 

moet hierdie “draai na die Here”, hierdie “kom voor sy aangesig”, hierdie godsdiens, die kenmerk 

vertoon dat dit met “gejubel” plaasvind. Die gedagte van “jubel” is “met ‘n  vrolike stem”. Hier 

word dus die opdrag gegee dat godsdiens met ‘n vrolike stem, met ŉ lied in die hart beoefen moet 

word. Wanneer dit gebeur, word die oorwinningskreet (vers 1) vir die Here hoorbaar.  

Slot 

Met voorbereiding word gevra na die hoorbaarheid van die oorwinningskreet vir die Here in ons 

lewe. Hoe hoorbaar is hierdie oorwinningskreet deur my lewensdiens en my godsdiens? Juig ek 

werklik in lyn met vers 1 voor die Here deur Hom te dien met blydskap en voor sy aangesig met 

‘n gejubel te kom (vers 2)? 

Laat hoor die oorwinningskreet vir die Here! 


