Ons fokustema: “Ons loof U met ’n psalm in die
hart” is uit vyf van die onderskeie Psalmgroepe
saamgestel en is in die volgende werkstema geformuleer: God is KONING oor sy hele SKEPPING.
As gevolg van die VERGIFNIS deur Jesus Christus
lewe ons (onder sy koningskap en in sy skepping)
as PELGRIMS om Hom van harte te LOOF.

Week 1 Ons loof U, KONING, met ’n psalm in die hart (Koningpsalms)
Vandag se preke is die afsluiting van die week wat oor die Koningskap van God gehandel het.

Week 2 Ons loof U, BINNE IN U SKEPPING, met ’n psalm in die hart
(Skeppingpsalms)
Ons kan die Here op geen ander plek loof as vanuit sy skepping waarvan ons deel is nie.
Natuurlik is dit nie net ons wat op die aarde leef wat God loof nie, sy glorie en heerlikheid
is heeltemal te groot daarvoor. Alles in die heelal is deur God geskep om Hom te loof en
eer.
Hieroor sing die Psalms vanuit verskillende hoeke. Sonder om die saak van die skepping
te beperk tot ’n paar psalms groepeer ons tog onder andere Psalms 8, 19, 29, 33, 65, 74,
104, 136, 147, 148 as skeppingspsalms.
Beide uit vrees vir natuurkragte maar ook uit afhanklikheid van die natuur het die mens
oor al die eeue vir hom natuurgode geskep. Die gode was of die son of die maan of
ander gode wat byvoorbeeld die reën moes reguleer.
Hierteenoor openbaar God hom in die Bybel en in die Psalms as die God wat groter is as
die skepping. Hy het alles geskep en onderhou alles en alles in sy skepping is daar om
aan Hom die lof te bring wat Hom toekom.
In Psalm 148, wat ons fokuspsalm vir die week is, word die hemelliggame, die voëls, diere
en visse saam met die mens opgeroep om aan God die eer te bring.
Op ’n manier is ons as mense dus gewoon deel van die skepping en die natuur en tog
weet ons dat God die mens in die skepping geplaas het met ’n bepaalde doel. Hieroor
sing Psalm 8: “U laat Hom heers oor die werk van U hande.”
In die behandeling van die tema handel die dagstukkies oor die volgende:
• God se skepping en my plek daarin
• God openbaar Hom deur sy skepping
• Skeppingstaal in die Bybel
Memoriseervers:
• Die skepping sing tot eer van die Here
Psalm 8-1:1
• Kobus van der Walt gee sy perspektief
Daar is geen land so ver of woes geleë,
as gelowige op die vraag: ’n Gelowige
geen strand, o HEER, of wilde waterweë,
natuurwetenskaplike – is dit moontlik?
geen hemelsfeer in die oneindigheid Mag die Skeppingspsalms in jou hart ’n
of orals blink u Naam en majesteit.
tuiste vind en vandaaruit gesing word
om so saam met die skepping die Here
te loof.
• Ons wil graag saam met ons kinders die volgende Psalmversies in die vyf weke aanleer.
Die versies sal in elke erediens gesing word. Die volgende versies is gekies Psalm 145-2:2,
Psalm 8-1:1, Psalm 38-1:1, Psalm 134-2:1, Psalm 100-1:1

Kleingroepriglyn en preekteks: Psalm 148

Die Psalms in my lewe

– Eunice Strydom

Die Psalms is ’n integrale deel van my lewe. Sover terug as wat ek kan onthou, het dit ’n rol
gespeel.
Ek het in ’n huis groot geword waar ons gereeld huisgodsdiens gehou het. Die afsluiting van
elke aand se saamkom om die Woord was die sing van ’n Psalm of Skrifberyming. Die eerstes
wat ek geleer het, was God het ek lief, Open julle mond en Prys die Heer met blye galme. . .
Ons het vir Katkisasie die psalms van buite geleer, soos ook die Kategismus. Namate daar
groter erns in my omgang met die Bybel gekom het, het die skat van bekende Psalms ook
uitgebrei sodat daar vandag nie veel Psalms is waarvan ek nie minstens een versie ken nie.
Die rampe wat ons as gesin getref het – kleintyd en as getroude vrou - het dit in my hart ingegrif. Meermale het ek ’n Psalm geleer ter wille van die versugting wat ek daarmee kon u
uitstuur. Later sou ek dan ook dankbaarheid en jubelende lofprysing in dieselfde Psalm ontdek.
’n Goeie voorbeeld hiervan is Ps. 61: 1,2 en 4 en ook 63:1,4. Na die dood van ons jongte seun
het my broer my herinner aan wat ons Ma waarskynlik as troos sou gebruik het: Ps. 119: 25: Dat
U my verdruk het, Here, dit was enkel goed vir my, want daardeur het U my dieper in U kennis
ingelei.
Vandag is die Psalms dikwels God se manier om met my te praat, hetsy inligtend, troostend
of vermanend.
Ek herinner my die wysheid van ’n bekende wat die Psalms wou afskryf: Hoe kan ons nou
nog sing oor dieptes waarin ons gans verlore rondploeter; Christus het immers reeds alles nuut
kom maak! Tog is Ps. 130 se tweede vers so vol van Christus as kan kom: As U, o Heer, die sonde
na reg wou gadeslaan, wie sou een enkel’ stonde voor U, o Heer bestaan?

Christus in die Psalms

– Jaap Helberg

Die psalmdigters praat baiekeer oor vyande en wens hulle dikwels onheil toe, byvoorbeeld in
die psalms wat sogenaamde wraakgedeeltes bevat, soos Psalm 137. Wat maak ons met die
psalms as ons oor geweldsoptrede in ons land praat? Is hulle ’n verleentheid of selfs ’n aanstoot? Ignoreer ons hulle? Steek ons hulle weg?
Die Psalms moet gelees en gesing word teen die agtergrond van Christus se koms na die
aarde toe en in die lig wat daarmee oor die hele wêreld aangebreek het. Die verskil tussen
die Ou-Testamentiese en Nuwe-Testamentiese bedeling moet egter goed in gedagte gehou
word. Anders kan ’n mens met ’n nasionale of nasionalistiese benadering eindig waarin daar
net plek vir oud-Israel is of waarin ander mense net tweedeklas gelowiges kan wees.
’n Groot aantal psalms kla oor die onregverdigheid in die menslike bestaan, waarin die
onregverdiges voorspoed beleef maar die regverdiges, die gelowiges, teenspoed beleef; tog
laat die digters die oplossing met vertroue in die hand van God as die almagtige, alwyse en
ontfermende God.
Die liefde en ontferming van God is volgens die psalmdigters wel groot. Dit loop oor grense
heen en bring nasies sowel as enkelinge bymekaar (Ps 87). Hy beskerm vreemdelinge en ander
hulpeloses (Ps 146). Maar Hy keer sonde nie goed nie.
Hoewel nie oorvloedig in sondebelydenis nie, is die sondebesef in die psalms diep (bv. Ps
38; 130), aangrypend en allesomvattend. Dawid se skuldbelydenis in Psalm 51 maak groot
erns daarmee dat die Heilige Gees ’n groot rol speel om ’n mens tot berou, skuldbelydenis en
bekering te bring. Psalmlees vra dus ook dat ons om die leiding van die Gees moet bid.
Christus leer ons die ware gesindheid in ons verhouding met God en met mense, ons vyande
ingesluit. Dis is die gesindheid van liefde, begrip, ontferming, behulpsaamheid.

