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 3 Ons, WIE DEUR U VERGEWE IS, loof U met ŉ psalm in die hart
Vandag se preke vorm die afsluiting van week 3 waarin ons op vergifnis vanuit die Psalms gefokus het.
Week 4 Ons, AS PELGRIMS, loof U met ŉ psalm in die hart
In Filippense 3:20 word ons burgers van die hemel genoem: ons lewe
dus nou hier op hierdie aarde, maar eintlik het ons reeds ‘n adres
in die nuwe Jerusalem, wat sal kom saam met die nuwe hemel en
aarde.
Ons is dankbaar oor ons nuwe adres in ons Here Jesus, en tog besef
ons ook dat ons a.g.v. hierdie nuwe adres ook swaarkry in hierdie
lewe sal beleef (Heb 10:32, Rom 8: 36). Ons nuwe adres maak van
ons vreemdelinge en bywoners in hierdie lewe (1 Pet 1:1, 2:11). Ons is
pelgrims wat besig is om deur hierdie wêreld te trek na ons Vaderhuis
toe.

Psalmomdigting

– Heilna du Plooy

Die doel van omdigting soos ons dit in die kerklike lewe ken, is uitsluitend om die
psalms en ander geskikte Skrifgedeeltes vir gemeentelike sang beskikbaar te maak,
om dit as gemeente saam te kan sing (in ge-meen-saam-heid, dus dubbeld saam).
Sing en saamsing het met die liggaam te make (die geluid word met longe en stembande gemaak), met die verstand (jy lees en artikuleer die woorde) en met jou emosie,
want sang het altyd ’n emosionele kant. Dit is dus ’n volledige deelname aan die erediens van elke gemeentelid as deel van een liggaam.
Die omdigting self is ’n baie tegniese proses. Die eksegete het, vir die nuwe omdigting, die eksegese aan die digter verskaf wat dan die inhoud van die Hebreeuse
psalm in Afrikaans en in digterlike formaat moes omsit. Hier is drie dinge belangrik: die
inhoud van Hebreeuse psalm (of ander Skrifgedeelte) mag nie verander of aangetas
raak nie, die Hebreeuse poëtiese styl en metaforiek moet so goed as moontlik behoue
bly, en die woorde moet op die musiek pas.
Gelukkig is taal soepel sodat vir ’n Hebreeuse konsep daar gewoonlik darem ’n paar
sinonieme is waaruit die digter kon kies. Maar die digter moet die regte woord vind
wat sy omdigting digterlik oortuigend en musikaal aanvaarbaar maak en daarvoor is

’n fyn en ervare digtersoog en –oor nodig. Tegnieke soos parallellismes (herhalings
met variasie) en inclusio’s (die eerste en laaste reëls is dieselfde sodat die psalm in
so ’n raampie geplaas is) is behou maar veral moes die woorde op die musiek pas.
Die wysies is uitgesoek om by die tema van ’n psalm te pas, maar dit dwing ’n vaste
rymskema, vaste aantal versreëls en ook bepaalde ritmiese patrone af.
Dit is alles gedoen en ons het twee sulke omdigtings waaruit ons kan kies om werklik uit ons harte uit en gesamentlik as ’n gemeente te sing.

Lees die Psalms soos gedigte

– Herrie & Jacoba van Rooy

Die Psalms is van die mooiste Hebreeuse poësie in die Ou Testament. Wanneer ons
die Psalms in ons Afrikaanse vertalings lees, kan ’n mens iets hiervan bemerk. Die
uitstaande kenmerk van Hebreeuse poësie is herhaling, ook genoem parallelisme,
waardeur ’n saak van verskillende kante bekyk word. Psalm 96:1-2 gee ’n mooi voorbeeld hiervan:
Sing ’n nuwe lied tot eer van die Here,
Sing tot eer van die Here, almal op aarde!
Sing tot eer van die Here, prys sy naam,
Verkondig elke dag sy reddingsdade.
Elke nuwe reël herhaal iets van die vorige reël, maar voeg ook iets by om op te loop
na die klimaks in die laaste reël, waarin gelowiges opgeroep word om van die Here
te getuig. ’n Gedig moet nie altyd letterlik verstaan word nie, omdat dit in beeldryke
taal iets van die mens se emosie uitdruk. In die Psalms word ’n groot verskeidenheid
beelde gebruik. Dink maar aan die taal van Psalm 23: Die Here is my herder. Hierdie
metafoor roep dadelik by ’n mens ’n klomp assosiasies op, van ’n herder wat sy
skape lei en versorg. Hierdeur word die boodskap duideliker. Dink maar aan Psalm
19, waar die son met ’n bruidegom vergelyk word.
Ons het die groot voorreg dat ons twee volledige stelle berymings van die Psalms
in Afrikaans het, waar die woorde ook nog deur die melodie gedra en ondersteun
word. In die berymings kan ’n mens nog beter sien dat die Psalms gedigte is. Hulle is
ook gebede, maar dan gebede in kleurryke, beeldryke taal, beelde wat help om die
boodskap van die Psalms op ’n ander manier te verwoord as bloot verstandelik. Lees
’n Psalm oor en oor, soos ’n gedig, en die boodskap sal al hoe duideliker word.

Memoriseervers: Psalm 134-2:2
Jy kan van Hom, wat als vermag,
uit Sion ryke seën verwag.
Jy kan altyd op Hom vertrou –
uit Sion seën die Here jou.

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 134-2:2 , Psalm 100-1:1

Kleingroepriglyn en preekteks: Psalm 124

