
Ons fokustema: “Ons loof U met ’n psalm in 
die hart” is uit vyf van die onderskeie Psalm-
groepe 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.

Die plek en rol van die Psalms 

– Ferdi Kruger

Vandag sluit ons die Fokustyd vir 2014 af. Soos Psalm 150 die slot-
akkoorde van die Psalmboek vorm, so trek ons Fokustyd die jaar saam 
in die totale oproep tot Lofprysing aan God. Dit is die doel van ons be-
staan en ons verlossing.  
Baie dankie aan elkeen wat op een of ander wyse deelgeneem het 
aan die Fokustyd. Die besigwees met God deur sy Psalms was in baie 
opsigte ŉ hoogtepunt. Dit maak ons opnuut daarvan bewus dat ons nie 
net met ons verstand met God kan besig wees nie, maar dat ons hele 
menswees – verstand, hart, siel en hande – betrokke is by die verhou-
ding met God.
In die besonder ŉ woord van dank aan Fransa vir haar ekstra en keurige 
bydrae, asook vir elkeen wat in die Fokusbladjie of andersins deel ge-
neem het. 
Mag hierdie Fokustyd ŉ steen in die opbouwerk van die Bult gemeente 
wees waarop ons in die toekoms nog verder gebou sal kan word.
Fanie & Willem

Die gebruik van liedere was in die Ou Testament nie net beperk tot die “ere-
diens” nie, maar dit het die mens se totale lewe geraak. Onder hierdie liedere 
wat gesing is, neem Psalms ’n besondere plek in. Psalms is die Ou Testamen-
tiese boek wat die meeste in die Nuwe Testament aangehaal word. Trouens 
in die Nuwe Testament is dit opvallend dat veral twee aspekte na vore tree, 
naamlik die gebruik van Ou Testamentiese liedere (veral die Psalms) asook 
die skepping van nuwe liedere met ’n besondere klem op die werk van Jesus 
Christus.

Die kragtige lyn van vervulling in Christus met begrip van sy lyde, sterwe, 
opstanding en hemelvaart verdien ’n besondere plek in die besinning oor die 

in die Nuwe Testamentiese kerk



plek en rol van die Psalms in die Nuwe Testament (Hebreërs 1:1 en 2). Dit is op-
merklik dat die Psalms van vroeg af die gemoedstemming van mense weer-
gee. Jesus het self Psalms gesing. In die laaste nag sing Hy Psalm 113-118 (die 
“Hallel”) saam sy dissipels. Klaas Schilder skryf hieroor dat dit die geval is dat 
die Outeur en Skrywer van die Psalms in daardie oomblikke ook die Sanger 
word van sy eie Psalms. Hierdie tendens sou telkens in Jesus se lyding na vore 
tree: Hy roep die woorde van Psalm 22:2 uit (My God, My God...), Hy uiter die 
woorde van Psalm 31:6 (In U hande gee Ek my Gees oor), Hy bevestig die 
woorde van Psalm 42:2-3, 63:2 en 69:2 (Ek dors na God). Na die hemelvaart 
van Christus het die psalms vir die christelike kerk nuwe betekenis gekry sodat 
selfs die onderskeid gemaak word dat die Psalmbundel iets van ’n “liedboek” 
geword het vir Christene. In dieselfde asem wonder ’n mens of dit enigsins 
anders kon wees. Hoe kon die gebeurtenis in Christus gelowiges dan nie aan-
spoor om voluit te sing van Hom wat alles vervul het nie? Die kerk van Christus 
is ’n singende kerk en juis daarom bly die lied van die kerk nie in die Nuwe 
Testament onaangeraak nie (I Korintiërs 14:26, Efesiërs 5:19, Kolossense 3:16 
en Jakobus 5:13). Die vroeë Christene het mekaar nie net gegroet met “Die 
Here het opgestaan nie”, maar hulle het ook byeengekom (gesing) in die 
besef dat Hy werklik teenwoordig is onder hulle eredienste. Hy was nie bloot 
iemand uit die ver verlede nie. Om van God te sing, is drie-dubbele vreugde. 
Hy is immers deur sy Woord en Gees werklik teenwoordig!

Uitgesoekte Bybelwoorde is uitgestrooi
Op die Bult se Kerkwerf

Met die hulp van die Heiligegees is dit uitgewan
Die goue woordkorrels uitgesif
Gekonsentreer in die Psalms
In digterlike-taal opgeteken

Tot versterking van ons geestelike-lewe
In mudsakke tot oorlopens toe vol.

Dankie Fanie, Willem, Fransa, ander bydraers en fokusleiers.

Dankie-sê : Fokustyd
– Nardus & Bets Conradie


