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1 En Hanna het gebid: “Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here. Ek lag my vyande uit, ek is bly oor die 

uitkoms wat U gegee het. 2 Daar is geen heilige soos die Here nie, buiten U is daar nie een nie, daar is geen 

rots soos ons God nie. 3 “Julle moenie in hoogmoed bly praat nie, moenie aanmatigende dinge sê nie, 

want die Here is ’n God van diepe  kennis, dade word deur Hom getoets. 4 “Die boog van die magtiges is 

verbreek, dié wat gestruikel het, het nuwe krag gekry. 5 Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur, 

wie honger was, het oorgenoeg om te eet. Die onvrugbare bring sewe in die wêreld, die een met baie 

kinders kwyn weg. 6 “Die Here maak dood en Hy maak lewend, Hy laat afdaal na die doderyk toe en Hy 

laat daaruit opkom. 7 Die Here maak arm en Hy maak ryk, Hy verneder, ook gee Hy aansien. 8 Hy laat die 

geringes uit die stof opstaan,  Hy hef die armes op van die ashoop af om hulle by vername mense te laat 

sit; Hy skenk hulle 'n ereplek. Aan die Here behoort die pilare van die aarde; Hy het die aarde daarop 

gegrondves. 9 “Hy beskerm sy troue dienaars op hulle pad, maar die goddeloses word stil gemaak in die 

duisternis van die graf. 'n Mens oorwin nie deur eie krag nie! 10 Dié wat teen die Here in opstand kom, word 

vernietig, van bo uit die hemel verbrysel Hy hulle. Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde, Hy 

verleen krag aan sy koning, Hy gee sterkte aan sy gesalfde.” 

# Hanna se storie 

Hanna is een van Elkana se vrouens, maar hy was vir haar baie lief. Sy ander vrouens het haar gespot 

omdat sy kinderloos was. Sy het geweet net God kan haar help! Sy is in die tempel in om te bid. Eli het 

gedink sy is dronk. Maar sy vertel haar storie en Eli verseker haar God gaan haar gebed verhoor. Dit was so! 

Wat ons meer as enigiets in die lewe kan help, is om 24/7 te onthou God dink altyd aan Sy kinders en God 

gee om, want Hy is enigste lewende God! Daar is die pragtige storie oor die klein dogtertjie van ŉ sendeling 

in Indië met wie die groot sendeling, E Stanley Jones, bevriend was. Sy het volgens Jones een keer gebid: 

“God, kyk asseblief na my pa, my ma, my sussies, my vriende en sommer na die res van die wêreld ook. En 

Here asseblief kyk baie mooi na Uself, want as enigiets met U sou gebeur, is ons almal in ŉ groot gemors!” 

Hanna het nes hierdie dogtertjie geweet wie God is en daarom het sy haar grootste behoefte na Hom 

gebring.  

#Toepassings uit Hanna se gebed 

1. Dit is God vir Wie ons vier.  

Hy voorsien uiteindelik in alles wat ons nodig het. Luister mooi na die diep woorde van Jakobus 1 vers 17 wat 

juis dit onderstreep! “Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat 

die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.”Soos Hanna kan ons 

voortdurend op die uitkyk wees vir God se Handewerk en aan Hom krediet en lof gee vir hoe Hy beweeg. 

Dit is glad nie anders as die dissipline om dankies te sê vir geskenke wat jy en ek ontvang nie. Geskenke uit 

God se hand is God se Ja vir ons! 

 

2. Beantwoorde gebede is selde onmiddellik – ons is geneig om so te dink omdat ons in ŉ kits-samelewing leef. 

Hanna was nes die weduwee in Jesus se gelykenis oor die weduwee en die regter, sy het jaar in en jaar na 

Silo gegaan (vers 7) om te bid. Hoeveel keer het sy gevra vir ŉ kind en hoeveel jaar het sy gewag? Hanna is 

ŉ herinnering dat die beste dinge in die lewe altyd die moeite werd is om voor te wag. Wag en 

geloof/hoop is sinonieme. 

 

3. Wees eerlik as jy met God praat/bid.  

Hy weet wat in ons gedagtes aangaan (lees maar Markus 2:8 oor hoe Jesus geweet wat die mense dink: 

“8Jesus het dadelik geweet dat hulle by hulleself so redeneer. Hy sê toe vir hulle: “Wat redeneer julle by 

julleself hieroor?”). Daarom vertel Hom wat in jou hart en siel aangaan... ook die Psalms leer ons dit. Gebed 

word altyd deur opregtheid en eerlikheid gekenmerk.  

 

4. Deur Hanna se gebed besef ons dat God is God en ons is (onvolmaakte) mense, wat van Hom 

afhanklik is. 

 

5. Jesus is God se groot Ja.   

Soos The Message 2 Kor. 1:19-20 pragtig stel: “Whatever God has promised gets stamped with the 

Yes of Jesus. In Him, this what we pray and preach, the great Amen, God’s Yes and our Yes together. 

God affirms us, making us a sure thing in Christ, putting his Yes within us  (vers 19, 20 - The 

Message). 

In die Bybel kry ons meer as 3 000 beloftes van God!  Ja, een van die wonderlikste waarhede oor God 

is dat Hy altyd doen wat Hy belowe. Hy is ’n  Promise-keeper!  

As jy ooit daaraan twyfel - onthou Jesus is die JA op al God se beloftes!  

JA staan vir Jesus Anders as almal -  jy kan Hom vertrou - Hy is 24/7 daar vir jou én Sy Gees 

verander jou om nuut-soos Jesus- te lewe!  


