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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



7

5. Psalm 119
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5. Psalm 119: Inleiding

▪ Die langste psalm in die psalmboek
▪ Waarskynlik aanvanklik geskryf as die slot van die 

psalmboek
▪ Psalm 1 die inleiding en Ps 119 die slot en 

samevatting
▪ Albei is wysheidspsalms wat handel oor toewyding 

aan die Woord van die Here
▪ “Dit is ‘n letterkundige juweel” C van Wyk
▪ Die psalm besing die openbaring van God in sy wet
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5. Psalm 119

▪ Dit gaan egter nie oor die wet as sodanig nie, maar 
oor alles wat God van Homself aan die mensdom 
openbaar het

▪ Agt verskillende woorde word gebruik om na die wet 
te verwys

▪ Dit word as sinonieme gebruik maar kan ook op meer 
as net die Tora dui

▪ Beklemtoon wat in Ps 1 gesê is: God se woord moet 
die fokuspunt van jou lewe wees.
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5. Psalm 119
▪ Agt woorde:

▪ woord/wet (torâh – 119:1,29 – “law”)
▪ verordeninge/bepalings (‘edût – 119:2,14,22,24,31 – 

“rules” of “testimonies”)
▪ bevele/opdragte (piqqûdîm – 119:4,15,27 – “precepts”)
▪ voorskrifte (huqqîm – 119:5,12,8,16,23,26 – “statutes”)
▪ gebooie/bevele (mizwôt – 119:6,10,18,21,32 – 

“commandments”)
▪ bepalings/regverdige beslissings (mishpâtîm – 

119:7,13,30 – “judgments”)
▪ woord (dâbâr – 119:9,16,17,25,28 (BDV het belofte) – 

“word”)
▪ beloftes/woord (‘imrâh – 119:11 – “utterance”).
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5. Psalm 119
▪ Die skrywer gebruik ook verskillende style wat elders in 

die psalmboek voorkom
▪ Kan bv in dieselfde vers kla en homself toewy
▪ Dele van die psalm is aanhalings uit ander psalms en 

ander dele van die Ou Testament
▪ Die psalm is geskryf in vorm van agtvoudige 

akrostigon
Agt opeenvolgende versreëls gebruik dieselfde letter 

van die alfabet om mee te begin
Die volgende agt reëls begin dan met die volgende 
alfabetletter
Daar is nie 22 verse nie maar 22x8 = 176 verse
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5. Psalm 119
▪ 8 reëls per strofe?

▪ Agt is beskou as die afronding van die getal 7
▪ Die digter wou die “laaste woord” spreek oor die 

belangrikheid van die Tora in die lewe van ‘n 
gelowige

▪ Die gedig is dus opgebou volgens die Hebreeuse 
alfabet

▪ Daarom kom dit nie altyd logies in opbou voor nie
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5. Psalm 119:Oorsig oor die inhoud:

▪ Drie groepe rolspelers in die psalm:
▪ Gelowige in die persoon van die pslamdigter
▪ Die vyande van die gelowige
▪ Die Here met wie die gelowige in ‘n persoonlike 

verhouding staan
▪ Die Tora (Wet) dien as ‘n tussenganger  tussen God en 

die gelowige en tussen God en die vyande
▪ Die gelowige se liefde vir God word duidelik deur sy 

toewyding aan die wet
▪ Trou aan die gelowige en oordeel oor die vyande
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5. Psalm 119:Oorsig oor die inhoud:
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5. Psalm 119:Oorsig oor belangrike temas:

▪ Die digter beskryf sy eie omstandighede as ‘n toestand 
van nood
▪ Hy ervaar die lewe op aarde as onvriendelik 

(vreemdeling op aarde)
▪ Hy ervaar soms angs en benoudheid 
▪ Hy beskryf sy toestand as een van ellende
▪ Hy voel hy verkeer in lewensgevaar (:25, 109)
▪ Gebruik die styl van ‘n klaaglied



18

5. Psalm 119:Oorsig oor belangrike temas:

▪ Die skrywer het die verwagting om gered te word
▪ Hy skep die verwagting om veilig te lewe (:17,45,77)
▪ Al is die lewe soms moeilik kan die gelowige troos 

vind in die Woord van God
▪ Die digter voel sterk oor sy vyande

▪ Die goddeloses is die vyande
▪ Hulle optrede walg hom
▪ Dit is die mense wat ontrou teenoor God is
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5. Psalm 119:Oorsig oor belangrike temas:

▪ Die vyande:
▪ Maak die lewe vir hom moeilik (:86, 161)

▪ Smee komplotte, stel strikke, beswadder
▪ Hulle verontagsaam God se wet (:104, 113)

▪ Verkeerde paaie, leuens
▪ Sy vriende is almal wat die Here liefhet (:99, 100)
▪ Die digter het ‘n besondere liefde vir die Woord van 

die Here: Ontsag, verlange
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5. Psalm 119:Oorsig oor belangrike temas:

▪ Die Digter se persoonlike verhouding met die Here is 
net so belangrik: Hy dink selfs snags aan God en 
weet dat hy aan God behoort (:114)

▪ Hy ken die Here as ‘n God van troue liefde, genade en 
weldade

▪ Hy bid dat die Here aan hom goed sal doen en dat die 
Here self hom sy wet sal leer

▪ God se Woord bring geluk: As jy volgens God se 
Woord leef dan word dit: “strelender as heuning” vir 
die mond van die digter (:103)
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5. Psalm 119:Oorsig oor belangrike temas:
▪ God se Woord geld vir almal: Oud en jonk (:83,9)
▪ God se Woord is die belangrikste lewensreël wat jy kan 

navolg: God se openbaring moet reg deur jou lewe nagevolg 
word

▪ Dit lei tot:
▪ Insig wat God gee (:18)
▪ Sy voortdurende begeleiding (:33-40)
▪ Eie studie (:7)
▪ Nadenke met verstand (:15)
▪ Koestering van die hart (:11)
▪ Gebed (:27)
▪ Oorpeinsing (:148)
▪ Volhardende regte keuses (:39)
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5. Psalm 119: Ontstaan

▪ Die psalm is waarskynlik in die tyd na die ballingskap 
geskyf

▪ Die tempel is verwoes en die Israeliete het ervaar dat God 
ver weg is

▪ Hy het Hom in die hemel teruggetrek en vandaar oefen hy 
beheer uit oor die wêreld

▪ Een van die maniere waarop Hy beheer uitgeoefen het, 
was deur sy Woord

▪ Hy het deur sy Woord geskep, Hy gee sy Woord as riglyn 
vir die lewe en deur sy Woord belowe Hy  dat Hy die 
gelowige uit sy nood sal red
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5. Psalm 119: Ontstaan

▪ Die Woord van die Here word so ‘n verlengstuk van 
die Here self

▪ Daarom is ‘n gelowige se toewyding aan God gemeet 
in terme van sy liefde vir God se Woord

▪ Evangelie van Johannes bou op hierdie standpunt 
voort

▪ Jesus het die mensgeworde Woord kom word
▪ Daarom is Christus vir ons alles wat die Tora vir die 

skrywer van Psalm 119 was
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5. Psalm 119: Inhoud  - Bybellennium

Alef: Ps 119:1-8
▪ Ware geluk is om jou hele lewe in gehoorsaamheid aan 

die Here te wy
▪ As jy jou lewe deur die Woord laat bepaal weerhou dit jou 

van onreg
▪ God het sy Woord aan ons gegee tot ons voordeel en 

geluk (:1-4)
▪ Sy Woord plaas ons op ‘n vaste koers. Daarom moet ons 

ons lewens daarvolgens inrig
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Bet: Ps 119:9-16
▪ Wanneer ons die Woord ernstig bestudeer, ervaar ons die 

vrug daarvan
▪ Moet bid dat ons nie daarvan sal afdwaal nie
▪ Dan weerhou dit ons van sonde
▪ Dit bring soveel vreugde dat: “jy dit wil oorvertel (:13), dit 

wil oordink (:15), en jou daarin wil verlustig”
▪ Dit geld veral ook vir jongmense (:9)
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5. Psalm 119: Inhoud  - Bybellennium  

Gimel: Ps 119:17-24
▪ Iemand wat aan God getrou wil bly moet teenkanting van 

ongelowiges verwag
▪ Die digter beleef sulke moeilike omstandighede
▪ Sy lewe word bedreig (:17) en hy kwyn weg omdat die 

onderdrukking hom van God se bepalings weerhou – 
vreemdeling sonder regte

▪ Daar is hoop –  bid dat God ons oë sal oopmaak sodat 
ons deur sy Woord sy wonderbaarlike ingrype uit die 
verlede sal raaksien en moed skep
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Dalet: Ps 119:25-32
▪ Die digter smeek om uitkoms want hy verkeer in doodsgevaar
▪ Sy kragte kwyn weg
▪ Hy bid dat God hom kragtens die beloftes in sy Woord sal red
▪ Verlossing uit gevaar en die gebed om God se Woord beter te 

verstaan loop hier hand aan hand
▪ ‘n Mislukte lewe is net so groot gevaar soos die dood
▪ Om van die Here afvallig te raak is die grootste ramp wat ‘n 

mens kan tref
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

He: Ps 119:33-40
▪ Geestelike groei is nie iets wat ‘n mens uit eie krag kan 

vermag nie
▪ Digter bid dat God hom sal lei tot groter toewyding
▪ Begeerte na die Woord moet groter wees as begeertes na 

besittings
▪ Dit kan net van die Here kom
▪ Ware vreugde is net by God te vind en nie in rykdom nie
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Waw: Ps 119:41-18
▪ ‘n Gelowige moet altyd bereid wees om rekenskap te gee 

van sy/haar geloof
▪ Die digter bid hier om redding sodat hy sy liefde vir die 

Woord van God met vrymoedigheid kan verduidelik
▪ Die vertrekpunt van sy gebed is die beloftes in die Woord 

self en sy eie vertroue daarin
▪ As God sy gebed verhoor sal dit hom help om die Woord 

te onderhou en dit sal die digter beskerm
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Zajin: Ps 119:49-56
▪ God se Woord bied aan die digter hoop en troos wanneer 

sy vyande met hom spot – God se ingrype in die 
geskiedenis

▪ Die goddelose maak hom woedend omdat hulle God se 
Woord ignorer (:53)

▪ Die Here se Woord is vir die digter ‘n lied in tye van 
verdrukking wat hom in die nag help om aan God te bly 
dink

▪ Dit is ‘n wonderlike erfporsie, die lewe self
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Get: Ps 119:57 – 64
▪ Gaan hier oor verklarings van toewyding aan die Here
▪ Die Here is sy hele lewe
▪ Daarom werp hy alles in die stryd om God se  Woord te 

gehoorsaam – wil God se opdragte nakom (:59 – 60)
▪ Selfs in die nag wil hy God loof
▪ Word duidelik dat medegelowiges ook as inspirasie kan 

dien
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Tet: Ps 119:65 - 72
▪ Die woord “goed” in Hebreeus is Tobh en oorheers hierdie 

strofe
▪ Die Here is die Een wat goed is omdat Hy goed doen
▪ Daarom is sy Woord ook goed: kosbaarder as baie rykdom
▪ Selfs die goddelose is goed omdat dit die digter help om 

volkome toegespits op God se Woord te leef
▪ As swaarkry tot geestelike insig en verdieping lei is dit goed



33

5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Jod: Ps 119:73 -80
▪ God hou die tye van die gelowige in sy hande – daarom kan 

gelowiges in tye van krisisse die lewe in die oë kyk
▪ Al het hy verdrukking beleef, eer hy God as die een wat hom 

gemaak en gevorm het
▪ God se Woord is immers vol beloftes van uitkoms 
▪ Die digter bid ook vir die ondersteuning van medegelowiges
▪ Ondersteuning van ‘n geloofsgemeenskap in tye van nood is 

onmisbaar
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Kaf:Ps 119:81-88
▪ Klag oor die leed wat die digter se vyande aan hom doen
▪ Smag na uitkom soos in die Woord belowe word
▪ Hy verklaar dat hy nie in sy toewyding verslap het nie
▪ Hy vra God om sy teenstaanders te straf en om aan hom 

nuwe lewenskrag te gee
▪ Sy gebed om redding is egter gerig op die eer van God en 

nie op sy eie welvaart of voorspoed nie
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Lamed: Ps 119:89-96
▪ Hierdie is ‘n strofe van bemoediging
▪ God se Woord wat uitkoms beloof is onverganklik (:89)
▪ Die Here se trou is net so permanent soos die aarde wat 

deur sy Woord geskep is
▪ Dit bied vashou plek aan die digter in nood
▪ Net soos God self, is sy Woord ewig en ‘n anker van hoop 

in tye van nood
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Mem: Ps 119:97 -104
▪ Die toon van die strofe is nog meer positief
▪ Die waarde van God se Woord is onmeetbaar 
▪ Beloftes in die Woord smaak soeter as heuning
▪ Dit bring wysheid en insig saam met die vermoë om die kwaad 

te vermy (:101, 104)
▪ Sy liefde vir die Here word sigbaar in sy hantering van die wet 

van die Here
▪ Hoe ons die Bybel hanteer vertel daarom iets van ons 

verhouding met God
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Noen: Ps 119:105-112
▪ ‘n Mens kan net in donkerte loop as jy ‘n lig het wat die 

donkerte verdryf
▪ As die lewe donker is wees omstandighede, is God se 

Woord in die donker tye soos ‘n lamp vir sy voet en ‘n lig 
op sy pad

▪ Daarom kan hy tot die einde getrou bly
▪ Sy enigste erfdeel is God se Woord en dit verskaf hom 

vreugde
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Samek: Ps 119:113-120
▪ Mense se houding teenoor die Woord van die Here help 

om te onderskei tussen gelowiges en ongelowiges
▪ Die digter distansieer hom van die praktyke van die 

goddeloses – diegene wat hulle nie aan die Woord steur 
nie

▪ Ons fokus op die wet moet egter groter as ons afkeer van 
die sondaars wees

▪ Liefde vir die wet = vertroue in God
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Ajin: Ps 119:121 – 128
▪ Die digter bid dat God sal ingryp in sy toestand van nood
▪ Sy versoek is gegrond in sy liefde vir die wet
▪ Hy het die gebooie liewer as goud – daarom moet God 

hom nie aan sy verdrukkers oorgee nie
▪ Die Here moet ingryp en die goddelose straf
▪ Die bevryding wat volg sal die digter help om nog meer 

toegewyd te lewe
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Pe: Ps 119:129 – 136
▪ Die inhoud van die Woord is wonderlik, dit bring lig en 

gee insig
▪ Nood van die gelowige word gedefinieer as ‘n intense 

behoefte aan genade, ‘n verlange na God se gebooie en 
die gevaar van kwaad

▪ Die digter bid dat God hom genadig sal wees en tot sy 
redding sal verskyn

▪ Redding het ten doel om God te verheerlik
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Sade: Ps 119:137 – 144
▪ Sonde maak dat ‘n mens soms dink dat God nie meer in 

beheer is nie
▪ Die digter vertel hier meer oor sy eie toestand
▪ Omdat almal egter nie getrou is aan die Woord nie, ly die 

digter (:139)
▪ Hy voel gering en verag
▪ Hy hou egter aan die Woord vas omdat hy dit innig lief het
▪ Meer insig in die Woord sal aan hom ‘n nuwe kans op lewe 

bied
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Qof: Ps 119:145 – 152
▪ Die digter bekla weereens sy nood
▪ Sy grootste vrees is nie fisieke lyding nie, maar die feit dat hy 

van die Woord afgesny kan word
▪ Geestelike lyding sal veel groter as fisiese lyding wees
▪ Hy beroep hom op God se troue liefde en die beloftes in die 

Woord
▪ God is egter nader as sy vyande (:151) – daarom kan niks hom 

van die liefde van God skei nie
▪ As hy aan die Woord vashou, sal hy teen enige vyand kan 

standhou
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Resj: Ps 119:153 – 160
▪ Begin met ‘n klag en eindig met ‘n uitspraak van vertroue
▪ Die digter is vasgevang in ‘n regsaak (:154)
▪ Die wat los van die Woord van die Here leef vs die digter wat 

‘n lewe van toewyding aan die Woord leef
▪ Sy saak het meriete omdat hy aan die Woord vashou – dit 

bevestig die reg en die regverdigheid van God (:156)
▪ Die beginsels van God se Woord staan vas, self wanneer die 

goddelose onreg pleeg
▪ Daarom sal die reg altyd seëvier
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Sjin: Ps 119:161-168
▪ Hierdie strofe bevat verklarings van toewyding en lof
▪ Ten spyte van die onreg wat goddelose maghebbers aan hom 

doen, sal hy die Here loof
▪ Hy is vol blydskap soos iemand wat ‘n groot skat gekry het
▪ Sy blydskap word beklemtoon wanneer hy skryf van sy lof wat 

sewe maal per dag weerklink
▪ Dit maak die digter nog meer vasberade om toegwys te wees 

aan die verordeninge van die Here
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5. Psalm 119: Inhoud - Bybellennium 

Taw: Ps 119:169 – 176
▪ Die gedig eindig met gebede om  redding en insig
▪ Die skrywer beroep hom opnuut op die beloftes in die 

Woord van die Here
▪ Hy bid om hulp en grond sy gebede op sy toewyding
▪ Hy vra dat die Here hom sal red sodat hy die Here kan 

loof (:175)
▪ God is die sin van sy bestaan en dit word sigbaar deur sy 

toewyding aan die Woord van die Here
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5. Psalm 119: Betekenis vir vandag

 ALEF: Psalm 119:1-8 God begelei en inspireer ons deur sy wet en 
getuienisse

BET: Psalm 119:9-16 Gehoorsaamheid aan God se woord bewaar van  
sonde

GIMEL: Psalm 119:17-24 God se woorde is raadgewers wat insig gee
DALET: Psalm 119:25-32 Die pad van u bevele volg ek geesdriftig
HE: Psalm 119:33-40 Onderrig my dat ek enduit u voorskrifte kan 

nakom
WAW: Psalm 119:41-48 Die liefde vir God se wet gee vryheid en 

vrymoedigheid
ZAJIN: Psalm 119:49-56 Onthou tog u woord aan u dienskneg
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5. Psalm 119: Betekenis vir vandag
GET: Psalm 119:57-64 U, Here, is my deel; U troue liefde vul die 
aarde
TET: Psalm 119:65-72 U is goed en doen goed; leer my u voorskrifte
JOD: Psalm 119:73-80 U hande het my gemaak en aan my ‘n plek 
gegee
KAF: Psalm 119:81-88 Op u woord wag ek sodat ek dit kan nakom
LAMED: Psalm 119:89-96 Vir ewig staan u woord vas
 MEM: Psalm 119:97-104 Insig in God se openbaring kom deur 

gehoorsaamheid
NUN: Psalm 119:105-112 Ek gehoorsaam U ten spyte van gevaar
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5. Psalm 119: Opsomming  - (C van Wyk)

SAMEK: Psalm 119:113-120 Ontsag vir God se woord bring 
ondersteuning en onderskraging

AJIN: Psalm 119:121-128 Insig lê anderkant die pyn van gehoorsaamheid
PE: Psalm 119:129-136 As u woorde oopgaan, gee dit lig
TSADE: Psalm 119:137-144 My ywer vir u woorde verteer my  wanneer 

my teenstanders dit vergeet
KOF: Psalm 119:145-152 Op u woorde wag ek
RESJ: Psalm 119:153-160 Die hoofsaak van u woord is waarheid
SJIN: Psalm 119:161-168 Sewe keer ‘n dag loof ek U oor u regverdige 

beslissings
TAW: Psalm 119:169-176 Hou my lewend sodat ek U kan loof
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5. Psalm 119: Alef

6 van die sinonieme wat gebruik word in die Psalm kom hier 
voor:
▪ Wet – torah - :1
▪ Bepalings – edut :2
▪ Opdragte – piqqudim :4
▪ Voorskrifte – huqqim :5
▪ Gebooie – mizwot :6
▪ Regverdige beslissings – mishpatim :7
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5. Psalm 119: Alef

Van Wyk verklaar dit soos volg:
“Die eerste gedeelte plaas dus onomwonde God se hele 
openbaring op die tafel.  God gee nie net sy wet met sy 
bepalings, bevele, opdragte en voorskrifte nie, die begeleidende 
kant van sy openbaring nie. Nee, Hy gee ook getuienisse van wat 
werk vir dié: “wat Hom met hulle hele hart soek.”  Hy gee ook 
regverdige beslissings wat bestudeer kan word, voorbeelde wat 
inspireer, sodat ‘n mens nie net gemotiveer word om Hom met ‘n 
opregte hart te loof nie, maar ook geïnspireer word om hulle na te 
kom … terwyl ‘n mens tog steeds ook bid: “moet my tog nooit in 
die steek laat nie”!
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5. Psalm 119: Alef

▪ Die psalm begin  op ‘n positiewe noot wat die pad na 
ware geluk aaandui

▪ Wanneer ons gehoorsaam is aan die openbaring van God 
– sy Woord – kan ons regtig gelukkig wees

▪ NGB Algemene Openbaring en die Besondere 
Openbaring

▪ Ps 119:176 – Selfs al sou ek wegdwaal soek my dan!
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5. Psalm 119 vir Vandag

▪ Fokus op die belang Woord van die Here!
▪ Bybel onder beleg!
▪ Gesagvol of nie? – Twee strome van interpretasie
▪ Suid – Afrika is ‘n sekulêre staat
▪ Bevind ons met die Woord op dieselfde plek as die digter
▪ Persoonlik
▪ “U Woord is my lewe”
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Psalm 150

Inleidend:
Die laaste 5 psalms van die psalmboek is almal lofpsalms:
Sommige noem dit ook die Halleluja - psalms

Ps 146 – Prys die Here
Ps 147 – Ons Here is groot en magtig
Ps 148 – Sy Naam alleen is hoog verhewe
Ps 149 – Die Here is goed vir sy volk
Ps 150 – Laat alles wat asem haal die Here prys
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Psalm 150

Inleidend:
▪ Psalms begin en eindig met twee Hebreeuse woorde: 

Hallelu Jah

▪  הללויה
▪ Vertaal met Prys die Here!
▪ Israel word opgeroep om die grootheid van God te 

besing
▪ Gelowiges in ons tyd moet dieselfde doen
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Psalm 150

Inhoud:
▪ Psalm begin en eindig met die woorde: Prys die Here
▪ Omraming
▪ Nog 10 keer in die psalm: Prys Hom
▪ Wil beklemtoon dat die Here  regtig met oorgawe geprys moet 

word
▪ Alles wat asemhaal moet die Here prys (:6a)
▪ Hoogtepunt waarop die psalmboek as liedboek eindig
▪ Wanneer alles in ag geneem word, kan die mens nie anders as 

om die Here te prys
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Psalm 150

Inhoud:
▪ Uit : 1 kan ons aflei dat die gelowiges almal in die tempel 

saam is.
▪ Vgl Ps 9:12, Ps 68:17
▪ Sionsberg is waar God in die tempel woon
▪ Elke lewende wese in die skepping word opgeroep om 

hierdie God op elke denkbare manier te loof en te prys
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Psalm 150

Inhoud:
▪ Die lof aan God is nie net beperk tot Israel en die 

tempel nie.
▪ Alles wat asem haal onder sy magtige hemelgewelf 

moet die Here prys
▪ Skrywer beklemtoon dat die hele skepping die Here 

moet prys
▪ Nadat almal op aarde opgeroep is om God te prys, 

word in :2 beklemtoon waarom hulle dit moet doen
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Psalm 150

Inhoud:
▪ : 2 Prys Hom oor sy kragtige dade

▪ Natuur  - skepping
▪ Geskiedenis – verbond

▪ Sy dade getuig van sy magtige grootheid
▪ Dit is die redes waarom Hy deur almal op aarde 

geprys moet word
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Psalm 150

Inhoud:
▪ :3-5 beklemtoon waarmee Hy geprys moet word
▪ Elke beskikbare musiekinstrument moet gebruik word
▪ Snaar, blaas en perkussie
▪ Dans – Liggaamlike uitdrukking van blydskap en 

vreugde
▪ Prys die Here met alles wat jy het en alles wat jy is!
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Psalm 150

Inhoud:
▪ :6a Laat alles wat asem haal die Here prys!
▪ Alles wat geskep is en van die Here lewe ontvang het, 

moet Hom prys
▪ Spesifiek mense wat deel uitmaak van God se verbond
▪ Wie deel in die verbond, kan nie anders as om die Here te 

loof en te prys nie
▪ Psalmboek sluit af met ‘n Halleluja oproep
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Psalm 150

Betekenis vir vandag:
▪ Oproep tot lof voor die deur van elke gelowige
▪ God van Sion – God van die  verbond

▪ Kruis op Golgota as teken van God se trou
▪ God van die skepping is ook die God van die herskepping

▪ Alles kom nuut maak
▪ Daarom met ons die Here prys met alles wat ons het en is
▪ Musiekinstrumente en danse in ons tyd
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Psalm 150

Betekenis vir vandag:
▪ Ons lof moet almal in die skepping oproep tot lof!
▪ Ons lof moet almal in die skepping aanmoedig tot lof
▪ “Dit is ‘n lied sonder ‘n slot” – Eindig nie by Israel nie, nie 

by Christene nie en ook nie by die dood nie
▪ Loop uit op die hemel waar God regtig met oorgawe 

gedien en geprys gaan word 


