
 

Preekvoorligting Sondag 24 Junie 2018 

Skriflesing: Psalm 127       Teksvers: Psalm 127: 1, 2 

Tema: Sonder God is daar niks! 

 

Psalm 127 gesing deur die  kinders van die Here terwyl hulle in optog saam getrek het na die heilige 

plekke van God en dan veral die tempel in Jerusalem. Jerusalem en die tempel was indrukwekkend – 

reusagtige bouwerke. Met hierdie prestasie en sukses van die reusagtige bouwerke in gedagte, moes die 

volk sing “As die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou, as die Here die stad 

nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter”. Woorde wat daarop wys dat God in die sentrum staan en 

dat sonder God is daar niks. Die volgende maak duidelik: 

 

1. Sonder God se “seën” is daar niks 

Huisbou is eintlik ŉ suiwer menslike aktiwiteit. Sou die bouer presies volgens die planne wat opgetrek is 

bou, sal die huis daar staan soos beplan. Nou kom die Here deur sy Gees en sê: “As die Here nie die huis 

bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan bou”. Tevergeefs – die woord in die oorspronklike taal beteken 

“om lawaai te maak in ‘n afgeleë plek”, byvoorbeeld om geweldige aan die skreeu te gaan in die middel 

van die woestyn – dit is ŉ mors van asem. So sê God is die bou van ‘n huis sonder die Here wat dit bou 

niks anders as ‘n geskreeu in die woestyn nie – ŉ sinnelose handeling. Die Here  openbaar Hy is onmisbaar 

by die daaglikse handelinge van die mens. Sonder Hom is selfs dit wat bloot as ‘n menslike aktiwiteit 

beskryf kan word, tevergeefs.  

 

2. Sonder God se “sorg” is daar niks 

Die mens se bestaan draai grootliks om brood, bedoelende om te sorg dat mens wel iets het om van te kan 

lewe – werk jy, eet jy en kan jy lewe, werk jy nie, sal jy nie eet nie en kan jy nie lewe nie. Nou gebeur dit 

dat “vroeg opgestaan” en “laat opgebly” word in die bymekaar maak van “brood”. Tevergeefs is dit, net 

‘n geskreeu in die woestyn as dit is sonder God gebeur, want “net so goed gee Hy dit aan sy beminde in 

die slaap”.  Salomo het die naam “Jedidja” in opdrag van die Here ontvang wat “beminde van die Here” 

beteken. Die woorde “die Here gee aan sy beminde in die slaap” moet daarom in die eerste plek historiese 

aan Salomo verbind word. Die Here het “aan hom gegee in sy slaap” – hy het in ŉ droom die Here gevra 

vir wysheid, wat God vir hom gegee het, maar daarby ook aan hom rykdom beloof. Duidelik die Here 

sorg vir Sy geliefdes. 

 

3. Sonder God is daar geen “saligheid” 

God sorg vir hierdie lewe, die hier en die nou, die aardse bestaan, maar God se sorg word by uitstek en 

volmaak die duidelikste geopenbaar in Sy sorg vir die lewe hierna in die gee van sy eie Seun aan sy 

bemindes, sy Jedidjas, sy kinders,  en dan ook spreekwoordelik in hulle slaap. Sonder dat hulle dit verdien 

het, ja selfs sonder dat hulle dit verwag het, het God die saligheid gegee. Sonder hierdie gawe, hierdie 

geskenk sou die mens se bestaan niks anders wees as “tevergeefs”, as ‘n groot lawaai in die woestyn (Ps 

127:2), bloot die sinlose aftik van sekondes om uiteindelik in absolute godverlatenheid te sterf.  

 

Ons as gelowiges moet besef God gee seën, God sorg en God gee saligheid en daarsonder kan die gelowige 

nie. Sonder God is daar niks vir die “huisbouer”, vir die “vroegopstaner” en vir die “laat opblyer” – geen 

seën, geen sorg en geen saligheid. Mag die Here deur die werking van sy Gees elkeen van ons die 

lewenswyse gee wat openbaar: Ek ŉ Jedidja “huisbouer”, ek  ŉ Jedidja “vroegopstaner”, ek ŉ Jedidja 

“laatopblyer”. ŉ Jedidja wat deur God se genade die saligheid ontvang vanweë die verdienste van die 

groot Jedidja, die Here Jesus Christus.  


