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1. Inleiding

▪ “Psalms is die asemhaling van die gelowige.”
▪ Dit is die in asem van God se lewegewende woorde en uit 

asem van menslike vrae, vrese en nood.
▪ Weerspieël baie van ons eie emosies en ervaring van die 

wêreld.
▪ Die lees van die Psalms is ‘n spesiale manier om die Here 

in jou lewe in te nooi en jou lewe met Hom te deel.
▪ Dit bring vrede wat alle verstand te bowe gaan.
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2. Die wording van die boek

▪ Baie moeilik om die onstaan van die Psalms te bepaal.
▪ Kom uit die geskiedenis van Israel:

▪ Koningstyd – voor ballingskap
▪ Ballingskap
▪ Na- Ballingskap

▪ Liedere, gebede, getuienisse
▪ Aanvanklik mondeling oorgelewer en later neergeskryf
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3. Die hoofdele van die boek

Indeling volgens die eerste 5 boeke van die Bybel:
▪ Psalm 1- 41 Lofprysing aan God (Genesis)
▪ Psalm 42 – 72 Redding van God se volk (Eksodus)
▪ Psalm 73 – 89 Heiligheid van God (Levitikus)
▪ Psalm 90 – 106 Koninkryk van God en die nasies (Numeri)
▪ Psalm 107- 150 God se Woord (Deuternomium) 
Ook ander indelings: Opskrifte en Temas
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4. Die hooftemas van die boek

▪ Menslike temas: Woorde van die mens aan God
▪ God se antwoord
▪ Die skepping
▪ God se reddingsdade
▪ God se riglyne
▪ Dawid en Sion
▪ Ballingskap
▪ God en die toekoms
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5. Psalm 23

Lees Psalm 23
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5. Psalm 23

▪ Die Psalm gebruik  2 beelde om die skrywer 
se verhouding met die Here te beskryf

▪ Beeld 1 = Herder en sy skape
▪ Beeld 2 = Gasheer en gaste by ‘n feesmaal
▪ Beide beelde word gebruik om die Here se 

sorg en beskerming mee te beskryf
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▪ Die outeur maak gebruik van ‘n chiasme om sy saak te 
versterk:
▪ Goeie versorging (:1-3a) A
▪ Beskerming (: 3b – 4) B
▪ Beskerming (:5) B
▪ Oorvloedige versorging (6) A

▪ John F Kennedy: “Ask not what your country can do for 
you. Ask what you can do for your country”.
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5. Psalm 23

Beeld 1: Psalm 23:1- 4
▪ Metafoor van God as herder
▪ Beeld van ‘n herder met sy skape
▪ Volmaakte sorg en beskerming

▪ Beste weiding en water
▪ Beskerming in die “dal van doodskaduwee”
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5. Psalm 23:1-4

Die Here is my herder:
Hy versorg my: Kos en water
Hy beskerm my: Donker valleie
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5. Psalm 23:5-6

Beeld 2:
▪ Watter beeld word hier gebruik?
▪ Hoe word die beeld gebruik om die 

Here se beskerming en sorg mee te 
beklemtoon?
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5. Psalm 23:5-6



15

5. Psalm 23:5-6

Beeld 2:
▪ Die Gasheer  beskerm en sorg vir sy gaste 

(Gebruik in die antieke wêreld)
▪ Film “Lone Survivor”
▪ In teenstelling met die tydelike beskerming 

van die gashere van hierdie wêreld duur die 
Here se beskerming as die Groot Gasheer tot 
in ewigheid

▪ Die beskerming en die oorvloed is vir altyd
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Psalm 23 vandag
▪ Soos wat die Herder en die Gasheer sorg en beskerm versorg 

en  beskerm die Here  sy kinders.
▪ Joh 10:11 “Ek is die goeie herder”
▪ Jou geloof in die Oorwinnaar aan die kruis maak Hom jou 

Herder -  Joh 1:12
▪ Sy sorg en beskerming duur tot in ewigheid
▪ As die Here regtig my Herder  en Gasheer is sal ek ook bereid 

wees om ‘n herder en gasheer vir ander te wees
▪ Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees 

nie!
▪ Persoonlik, familie, kerk, land
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Psalm 23 vandag
▪ Dit is ‘n belydenis van iemand vir wie die Here tye van rus 

en vrede gegee het
▪ Dit is ‘n belydenis van iemand wat ervaar het dat God 

rigting en betekenis in sy lewe gee
▪ Dit is die belydenis van iemand wat ervaar dat daar 

donker dieptes is en wat moet worstel met die pyn van 
nie-weet-nie, van onvervulde beloftes, van ondeursigtige 
raaisels

▪ Dit is die belydenis van iemand wat verstaan dat die ware 
sin van die lewe net in die teenwoordigheid van God te 
vinde is
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Psalm 23 vandag
▪ Psalm 23 is ‘n feespsalm en ‘n troospsalm
▪ Dit is ‘n psalm vir die lewe en die dood
▪ Dit is ‘n psalm vir al die seisoene van die lewe
▪ Groot waarheid: Dat ons hele lewe altyd by God veilig is
▪ Roep ons op tot twee reaksies:

▪  ‘n Belydenis: “Ek sal nie bang wees nie”
▪ ‘n Verbintenis: “ Ek sal tuis wees in die huis van die Here”

(Chris van Wyk)
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Psalm 23 vandag
Lina Spies het die Psalm as volg verwoord:

1. Die Here is my herder en bewaarder:
ek kom niks kort nie; daar is niks wat my ontbreek.
In groene weiveld en by stille water
laat Hy my uitrus in ‘n bar en dorre streek.
Die steiltes ken Hy en die skerpste draaie:
Hy rig my altyd op die regte paaie.
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Psalm 23 vandag

2. Nie een sal U ooit van u skaap berowe:
U is by my in diep en donker klowe.
Wanneer ek afdwaal , haak u staf my nader
en met u stok verdryf U die gevare.
By U is ek beveilig en geborge:
Bevry is ek van vrese en van sorge.

 



21

Psalm 23 vandag

 

3. U dek in my teenwoordigheid ‘n tafel:
My vyande kyk toe en staan verslae!
U vul my beker , voed my en verheug my;
u goedheid volg my al my lewensdae.
Ek ken u liefde en u gunsbetoning
en bly ‘n leeftyd , Here , in u woning.
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Psalm 8

Lees Psalm 8
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Psalm 8
Inleiding:
▪ Kraus meen dat die psalm waarskynlik in beurtsang 

gesing is
▪ 2a en 10 deur een groep en 3-9 deur ‘n ander groep
▪ Loader het die eerste deel van die psalm  soos volg 

vertaal: 
▪ 2b “U lof word hemelhoog besing”
▪ 3a “Uit die mond van kinders en suigelinge
▪ 3b saam met 4 “ U het sterkte teenoor u teëstanders 

gegrondves om die vyand se werke te vernietig”
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Psalm 8
Inleiding:
▪ Lofpsalm wat die kontras tussen die grootheid van God 

en die nietigheid van die mens beklemtoon
▪ God stel nietige mense aan om namens Hom oor die 

skepping te heers
▪ Ons is God se klein-groot mense!
▪ Hy vertrou ons met sy skepping!
▪ Vgl ook Gen 1:26
▪ Wat maak ons daarmee?
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Psalm 8
Opbou van die Psalm:

▪ Opskrif :1
▪ God se teenwoordigheid is wonderbaar oor die hele aarde :2a

▪ Eenvoudige kinders bevestig God se werk tot verstomming 
van arrogante teëstanders (vers 2b-3).

▪ In die lig van God se grootheid in die skepping besef mense 
hul nietigheid (vers 4-5).

▪ God bevestig egter mense se waardigheid as die kroon van Sy 
skepping (vers 6-7).

▪ Die mens se invloed sluit alles – diere, voëls en visse – in (vers 
8-9).

▪ God se Teenwoordigheid (Naam) is wonderbaar oor die hele aarde 
(vers 10).



26

Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ Die psalm begin :2a  en eindig :10 met lof aan die 
Skeppergod

▪ Omraming!
▪ Beklemtoon God se grootheid en die feit dat Hy die 

eienaar van die skepping is
▪ Hy is die Here wie se koninklike mag oor die hele 

aarde sigbaar is
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ :2b – 3 is ‘n paradoks
▪ Klein mensies maak God groot
▪ Wonderwerk: Wanneer hulle wat geen mag in die 

skepping het nie, God se lof besing, maak God die 
magtiges stil

▪ Kinders en suigelinge vs Teënstaanders, vyande en 
wraakgieriges

▪ Paradoks van menswees: Hoe kleiner ek mself ag, 
hoe groter word God in my lewe
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ :4-5 beklemtoon die nietigheid van die mens in vgl 
met die skepping

▪ “hemel, maan en sterre”
▪ Retoriese vraag: “Wat is die mens?”
▪ Wil beklemtoon:

▪ Genade: Die Skeppergod sien na nietige mense 
om

▪ Die God wat alles gemaak het, sorg ook vir my!
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ :6-7 beklemtoon dat die mens wat nietig is, tog ‘n 
ereplek in God se skepping beklee
▪ Net minder as ‘n hemelse wese
▪ Beklee met eer en heerlikheid, onderwerp 

(koningsterme)
▪ God maak van mense konings!
▪ Heers namens Hom oor die skepping
▪ Nietig en magtig!
▪ God se verteenwoordiger op aarde
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ Net minder as hemelse wese = net minders as God 
gemaak

▪ Woord Elohim word gebruik
▪ In Septuagint vertaal met engel waarskynlik uit respek
▪ God het ons volgens van Wyk Imago Dei gemaak
▪ Vgl Gen 1:26
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ :8-9 dui die grense van menslike mag aan
▪ Teenoor God se onbegrensde mag is die mag van die 

mens begrens.
▪ Ons heers nie oor die ganse skeppinge (hemelruim) 

nie
▪ Ons heers oor die diereryk – visse, voëls en diere
▪ Altyd rekenskap aan God verskuldig!
▪ Ons heers net omdat Hy ons toelaat om te heers
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ :10 beklemtoon dat alle lof aan God toekom
▪ Hy regeer! Ons leef uit sy genade
▪ Ek is iets omdat Hy my iets gemaak het
▪ Dubbele status voor God:

▪ Aan die een kant ‘n nikswerd sondaar, aan die 
ander kant koningskind
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ Mens se grootheid bestaan in sy nietigheid
▪ Vb van Christus wat Homself moes ontledig sodat 

God Hom kon verhoog
▪ Belangrik in die debatte wat tans aan die gang is
▪ Nie plek vir ‘n gebalde vuis nie
▪ Persoonlik daag dit ons uit om na te dink oor:

▪  ons eie nietigheid en diensbaarheid
▪ Jou waardigheid en God se sorg
▪ God se teenwoordigheid wat sin aan jou bestaan 

gee
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ Verantwoordelikheid teenoor die skepping
▪ Kan nie daarmee maak wat ons wil nie

▪ Besoedeling: Lug,  water, geraas, oseaan en 
grond

▪ Die bekendste area is die Groot Spul Gemors 
(Great Pacific Garbage Patch) in die Stille 
Oseaan. Dit is omtrent so groot soos 
Suid-Afrika en dit bestaan uit 3,5 miljoen ton 
plastiek wat in 'n laag van tot 30 m diep net 
onder die oppervlak van die water dryf.
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Besoedeling
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Psalm 8
Betekenis van die Psalm:

▪ Moet soos konings verantwoordelikheid vir die 
skepping aanvaar

▪ Dit geld vir die totale skepping
▪ Begin klein daar waar jy is
▪ Hierdie generasie!
▪ Nie net vir die Groenes nie – dit is deel van ons 

Christelike roeping
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Psalm 8
Lina Spies:

1. O , Here God , u Naam is groot op aarde!
U hemelruim strek tot die verste einders:
Waar menseoë geen stippel meer gewaar,
daar straal en skyn nog steeds u majesteit.

2. Na U , die God so hoog bo ons verhewe,
styg daar ‘n lied van dank , u Naam ter ere!
U lof uit kindermonde klink alom:
U haters swyg , U lasteraars verstom.
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Psalm 8
Lina Spies:

3. Sien ek die maan , die sterre in hul bane,
weet ek , o Heer , hul dra u vingermerke:
hul skryf u Naam al glinst’rend in hul gang;
hoe klein voor U die mens , hoe sonder rang.

4. Hoe is dit dan dat U tog na ons omsien,
die brose mens omstraal met u nabyheid?
U maak ons sterk , U kroon ons met u glans:
Ons hoort by U en word deur U omskans.
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Psalm 8
Lina Spies:

5. U stel ons aan oor al u werke , Here ,
oor als wat vry en selfs verborge lewe :
die voëls wat in die ruim hoog oor ons sweef ,
die vis wat speel in dieptes van die see .

6. O , Here God , u Naam is groot op aarde !
U hemelruim strek tot die verste einders :
Waar menseoë geen stippel meer gewaar ,
daar straal en skyn nog steeds u majesteit !
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Psalm 42
▪ Psalm 42 en 43 moet waarskynlik saamgelees word
▪ In ons Bybel in 2 gedeel: Daarom word dit as twee 

afsonderlike psalms hanteer.
▪ Psalm 42 is ‘n klaaglied van iemand wat swaarkry en wat 

voel asof die Here hom vergeet het
▪ Twee hoofdele van die psalm word afgesluit met ‘n 

identiese refrein :6 en :12
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Psalm 42
▪ Een van die psalms van die Koragiete
▪ Hulle was deel van die stam van Levi
▪ Was deurwagte by die tempel (1Kron 9) sowel as musikante in 

die tempel (1 Kron 6)
▪ Samuel was ‘n bekende Koragiet
▪ Die psalm word in :1 ‘n maskil genome – meer as ‘n blote 

gedig
▪ Sou dit eerder met ‘n meditasie vertaal
▪ ‘n Meditasie oor die skrywer se gebrek aan ‘n Godservaring
(C van Wyk)
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Psalm 42
▪ :2-6 word die digter se verlange na God met ‘n beeld uit 

die natuur verduidelik.
▪ Hy smag na God soos wat ‘n wildsbok smag na water
▪ Wildsbok = Hert wat skreeuend soek na water
▪ Sy oë stroom van trane – voortgaande gebruik van die 

water metafoor, ook : 8 waters wat raas
▪ Versugting van ‘n balling wat afgsny is van kontak met 

God in die tempel
▪ “ :3 Wanneer kan ek gaan en voor God verskyn?”
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Psalm 42
▪ Die digter kry swaar – huil dag en nag
▪ Is boonop die spot van sy vyande: 4 “ Waar is jou God 

nou?”
▪ Dit voel asof God hom in die steek  gelaat het
▪ :5 Tog kan hy die goeie tye uit die verlede onthou
▪ Dit was die tyd toe hy as deel van die skare opgetrek het 

na die tempel om fees te vier
▪ Hy het die nabyheid van God beleef – nou is alles anders 

– God het hom verlaat
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Psalm 42
▪ Die refrein in :6 weerspieël aan die een kant hoop en aan 

die ander kant vertwyfeling
▪ Aan die eenkant is daar die ellende wat hy nou ervaar- 

aan die ander kant die teenwoordigheid van God wat hy 
in die verlede ervaar het

▪ Gaan oor die vraag: Waarom?
▪ Op grond van sy ervaring uit die verlede is daar tog nog 

hoop
▪ Spoor homself aan met die woorde: “Vertrou op God”.
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Psalm 42
▪ In :7-12 volg die klag: Waarom het U my vergeet
▪ Hy is in vertwyfeling omdat hy ver van die Here af is
▪ Hy is in die Jordaangebied naby Hermonberg in die noorde 

van Palestina
▪ Tempel is ver
▪ Die Jordaan stroom daar deur nou rotsskeure – waters wat 

teen mekaar raas en waterstrome wat bruis
▪ Nie waters van rus nie maar waters van vertwyfeling
▪ Simbolies van swaarkry – Golf na golf spoel oor hom
▪ Nood oorweldig hom – hy voel hy kan nie meer nie
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Psalm 42
▪ Tog bly hy op die Here vertrou
▪ Naam vir God in die psalm = Elohim = alomteenwoordige 

almagtige God
▪ :9 Jahwe = Here word gebruik as hy oor God se trou praat
▪ Selfs in die nag, in die tyd van diepste vertwyfeling kan 

die digter ‘n lied vir God sing en bid tot die God van sy 
lewe

▪ Goedheid wat hy ervaar het maak dat hy dit kan doen
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Psalm 42
▪ :10 Kenmerkend van ‘n klag is die dringende vrae wat 

gevra word.
▪ Waarom het U my vergeet?
▪ Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van my 

vyand?
▪ Dit is die vrae van iemand in nood, wat ervaar dat sy Rots 

verkrummel het.
▪ God het hom verlaat en oorgelaat aan sy vyande wat met 

hom spot
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Psalm 42
▪ :12 se refrein beklemtoon opnuut die dringendheid van 

die digter se situasie
▪ Klem op twee aspekte: Vertwyfeling en hoop
▪ Al gaan dit hoe sleg – sal die digter nogtans op die Here 

vertrou
▪ As die digter in sy nood na God toe vlug ontdek hy dat 

God nie ver is nie
▪ God is daar en hy kan op Hom vertrou
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Psalm 42 – Betekenis vir vandag
▪ Gelowiges beland net soos die digter in situasies waar dit 

voel asof God ver is
▪ Ervarings uit die verlede moet ons help om te onthou dat 

die Here getrou bly
▪ Feeste wat ons vier: Kersfees, Paasfees, Pinkster
▪ Ook persoonlike ervarings uit die verlede
▪ Troosboodskap vir elkeen wat dors na die 

teenwoordigheid van die lewende God
▪ Hy kan en sal jou dors les


