
 

Preekvoorligting Sondag 16 Desember 2018 

Skriflesing: Psalm 37: 18 - 6       Teksverse: Psalm 37: 5, 6   

Tema: Die gelowige is nooit sonder God nie, gee jou lewe aan Hom oor om aan jou reg te 

doen 

 

16 Desember – ŉ gebeure wat vir baie jare gekoester is, en dit met goeie reg, as ŉ Goddelike ingryp 

in die geskiedenis van Afrika en dan besonder die streek wat later as Suid-Afrika bekend sou staan.  

Maar dinge het verander. “Waar gaan alles eindig”, “wat gaan van alles word” is nou opmerkings 

wat dikwels, maar ook op die datum van 16 Desember gehoor word. Die toekoms is vir sommige 

huidig duister, baie duister en daarom die spesifieke opmerkings. Dit is so, maar hier is ŉ baie 

belangrike beginsel om in alles aan vas te gryp en dit is dat die Bybel ook leer dat die lewe op 

aarde vir die gelowige nooit sonder God is nie (Psalm 37). 

 

1. Die opdragte van Psalm 37 vers 5 

 “Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom” Jou weg – dit is jou lewe, jou daaglikse 

bestaan, maar dan word hier ook bedoel jou ewige bestemming. Hier staan eintlik – rol jou 

lewenspad op die Here, bedoelende die las wat jy moet dra, die gewig wat op jou skouers druk, 

plaas dit op God. Dit is net hier waar baie van ons faal. Alles wil, so voel dit soms, my dan die 

grond indruk, bitter min loop reg met die gevolg ek beleef net dag na dag groter onsekerheid,  

onsekerheid oor “waar gaan alles eindig” en “wat gaan van alles word”. Maar nou die woorde van 

Psalm 37 – rol hierdie las wat spreekwoordelik jou skouers so krom druk oor op die Here se skouer. 

Maar hier staan ook in vers 5 – “vertrou op Hom”. Daar is dus twee dinge wat die gelowige moet 

doen: Hy moet in die eerste plek dit wat sy lewe behels op die Here oor rol, spreekwoordelik op 

God se skouer plaas en in die tweede plek moet hy die Here met sy las, met sy lewe vertrou. In 

hierdie manier van doen lê daar vir die gelowige ŉ besondere versekering. 

 

2. Die seën van Psalm 37 vers 5 en 6 

Na die opdragte “Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op Hom” volg ook die woorde in vers 

5: “en Hy sal dit uitvoer”. Hierdie woorde “en Hy sal dit uitvoer” wil sê dat Hy wat God is “sal 

werk” met dit wat jy op Hom oorgerol het. Dit is dan die verkondigingsinhoud wat ons ook moet 

raaksien: Die gelowige is nie alleen met die las wat hom wil oorweldig nie, God maak werk 

daarmee. Hy, die Almagtige, maak besondere bemoeienis met my saak en dit tot my heil en 

behoudenis. Maar dit is nie al nie – vers 6: “en Hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die 

lig”. Hierdie woorde openbaar dat God se bemoeienis met gelowige ook inhou dat aan die 

gelowige, ons, reg gedoen sal word op so ŉ manier dat dit sal wees soos ŉ lig wat skyn. God sê 

dat duidelik sal word, soos ŉ lig wat skyn, die gelowige (wat ons insluit) se geregtigheid, dws sy 

diensbaarheid en gehoorsaamheid aan God, en dit tot heil van hom en die ganse skepping, maar 

ook die eer van God. 

 

 “Waar gaan alles eindig”, “wat gaan van alles word” – woorde wat in die lig van Psalm 37 vers 

5 en 6 hulle toepassing verloor, want word openbaar, God verdryf die spreekwoordelike donker, 

die dreigende wolke van jou lewe en bring lig, helder lig vir jou. Hy gee lig wat ewige duur – sy 

Seun Christus Jesus die Here en dit tot jou en my behoud, maar ook Sy eer. 


