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 2 Ons loof U, BINNE IN U SKEPPING, met ’n psalm in die hart
Vandag se preke vorm die afsluiting van week 2 waarin ons op die skepping
van God en ons plek en taak daarin gefokus het.

Week 3 Ons, WIE DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in die hart
Hoe wonderlik is die genade dat ons die Here mag loof vir skuldvergifnis. In
die volgende week gaan ons in verwondering stilstaan by die feit dat ons in
Christus sonder vrees vir straf of verwerping na God toe mag kom in skuldbelydenis. Die Here gee vir ons die genade om deur skuldbelydenis vas te gryp
aan die verlossing wat Hy vir ons geskenk het, so kan ons al ons laste op ons
Here Jesus laai en ’n lewe van vryheid leef.

Die Psalms in my lewe

– Eunice Stoltz

Soms bevind jy jouself waar jou hart werklik bly is oor die vreugde en liefde wat God
vir jou skenk elke dag, jy jubel oor en buig voor sy groot genade. Dán is daar ook dae
wanneer geloofsvrae, moeilike omstandighede, seer en verlange jou in die Here laat
twyfel en jy ook soos Dawid in die Psalms vra: “Is daar dan nog hoop vir my, Here?” (Ps.
39:8). Die dae van worstel word langer en ’n mens besef hoe ver ’n nietige mens soos
jyself te kort skiet om ’n kind van God te kan wees: saam met Dawid bely jy dat “deur u
toorn is daar nie meer ’n gesonde plek aan my liggaam nie, deur my sonde is daar nie
meer ’n heel plek aan my lyf nie.” (Ps. 38:4).
Jou vriende, familie, ’n predikant of ’n dagstukkie verwys jou na Psalms toe. Jy lees
en lees. Stadig begin ’n prentjie voor jou afspeel: Dawid, die man na God se hart, twyfel
en hy roep na God vir hulp. ’n Prentjie van die sondige, ellendige mens wat voor God
gebuig staan, word helder. Maar nóg belangriker as hierdie teneergedrukte prentjie
kom die groot Waarheid na vore: God se Hand van redding en liefde. Jy besef daar is
Psalms waar mense juig en jubel tot die Here hulle God. Jy lees dat, net nadat Dawid
vra of daar nog hoop vir hom is, hy sê: “U is my enigste hoop” (Ps. 38:8).
Maak nie saak hoe verheug jy is of hoe erg die pyn, verlange of seer is nie, daar is
altyd ’n Psalm wat JOU hart weerspieël. Nie net is Psalms deur nietige mense geskryf
nie, maar is dit geïnspireer deur die Gees wat ons harte en emosies ken en verstaan.
Ten einde lei Psalms ’n mens om in goeie asook slegte tye te jubel: “U laat my oorwinningsliedere sing” (Ps. 32:7).

Die plek en rol van die
Psalms in die Ou Testament

– Chris vd Walt

Dat mens die Psalms in die Bybel kry, weet ons almal. Dit is egter net so waar dat ons
ook die Bybel in die Psalms kry omdat elke gedagte wat tuishoort by ’n verhouding
met God, daarin teruggevind kan word. Maak nie saak op watter stadium die verhouding tussen God en sy volk was nie, dit vind neerslag in die Psalms.
Die Psalms gaan dan in die eerste plek oor die verhouding met God in elke faset
denkbaar. Vanuit daardie verhouding tree die skrywers met God in gesprek oor
verlorenheid en redding, vreugde en hartseer, geborgenheid en ’n gevoel van verlatenheid, wysheid en dwaasheid ...... Dit raak egter nie net die enkeling nie, maar
ook die hele gemeenskap van gelowiges.
Vanuit die belewenisse wat die Psalmdigters in hulle gedigte uitspreek, leer ons
die manier ken waarop die gelowiges in die Ou Testament aanbid het, individueel
en gesamentlik. Ons leer ook die manier ken waarop hulle geleef het, want baie
van die beelde wat ons in die Psalms kry, is ontleen aan die leefwêreld van die Ou
Testamentiese gelowiges. Dink maar aan Psalm 23 se Herdergedagte. Dit is dus die
mens in sy totaliteit wat in die Psalms vir ons geteken word op so ’n manier dat ons
almal telkens daarmee kan vereenselwig op so ’n manier dat ons dit nooit sal vergeet nie.
Dit is dan ook om hierdie rede dat die Psalms gesing is, want ’n mens onthou ’n
lied baie lank. Die liedere waarin die verbond na vore kom maak dat jy die verbond
onthou omdat jy dit sing (Ps 25). As jy sing van seën (Ps 24) en van straf (Ps 94) dan
word jy herinner aan God wat regverdig betrokke is by sy volk. Wanneer God die
geskiedenis so stuur dat dit die volk tot in sy diepste wese raak, dan word ook dit
in die Psalm vasgevang (Ps 137). So word al die gebeure wat in die Ou Testament
plaasgevind het, en die manier waarop die gelowiges dit beleef het, op een of ander wyse in die Psalms aangetref. Daardie gebeure en emosies het die skrywers van
die Psalms so diep geraak dat hulle daaroor gedig het. Dit is opsigself ’n aksie wat
getuig daarvan dat jy werklik diep geraak is, want gedigte skryf jy net vir iemand vir
wie jy waarlik omgee, soveel omgee dat selfs die grootste emosionele ontsteltenis
nie maak dat jy ophou praat met daardie Persoon nie.
So gee die Psalms vir ons die hele Ou Testament en verder ook die hele Bybel in
die kleine om ons aan God se pad met sy volk te herinner. Elke keer wanneer ons
dan self die Psalms lees en sing, spreek dit weereens daardie diepe verhouding aan
wat God met ons, en ons met Hom het en daarom vervul die Psalms daardie unieke
plek in die Ou Testament, in die Bybel en ons lewens.
Memoriseervers: Psalm 38-1:1
Straf tog nie in ongenade
my misdade,
HEER, verdra my met geduld.
Wil tog nie in toorn ontsteek nie
en U wreek nie
op my sonde en sondeskuld

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

Kleingroepriglyn en preekteks: Psalm 32

