
 

Preekvoorligting Sondag 16 Augustus 2020 

 

Skriflesing: Psalm 73      Fokusvers: Psalm 73: 25, 27, 28 

Tema: God handel met die gelowige en ongelowige in sy almag tot behoud en ondergang van 

hulle onderskeidelik 
 

Dit gebeur soms dat ‘n mens mislei word deur dit wat voor oë is – dit wat jy sien is so intimiderend 

dat jy die gevaar loop om perspektief in en op die lewe te verloor. Hierdie gevaar word ook deur 

die digter van Psalm 73 uitgewys – hy het so vasgevang geraak deur dit wat hy rondom hom gesien 

het, dat hy amper in sy geloofslewe skade gelei het (vers 2).  
 

1. Die lewe sonder God. 

Die digter het op ‘n stadium  geweldige innerlik stryd beleef – dit wat hy rondom hom gesien het 

was so anders as wat hy gedink het hoe dit moes wees. Hy was  ‘n gelowige, ‘n persoon wat hom 

daarop toegelê het om volgens God se eise te leef, daarom het hy verwag dat dit met hom goed 

sou gaan, dat hy altyd net voorspoed in sy lewe sou ken. Maar dit was nie al wat hy verwag het 

nie – hy het ook verwag dat dit met die goddeloses, die ongelowiges, omdat hulle nie naby die 

Here leef nie, alleen maar sleg kan gaan en hulle geen voorspoed in hulle lewe sou ken nie. Maar 

dit wat hy elke dag in die lewe gesien het, het met hierdie verwagting van hom nie ooreengekom 

nie. Wanneer hy na die ongelowiges kyk sien hy juis die teenoorgestelde van dit wat hy verwag. 

Die gevolg hiervan, die woorde van vers 13: “Waarlik, tevergeefs het ek my hart rein gehou en my 

hande in onskuld gewas”. Hy het probeer om goed te lewe, maar soos dit vir hom lyk, het dit hom 

niks in die sak gebring nie. Gevolglik het dit wat hy hier rondom hom en in sy eie lewe gesien het, 

hom bykans verlei, sê hy,  om soos die ongelowiges te beweer dat God nie kennis neem van wat 

met die mens hier op aarde gebeur nie.  

 

2. Die lewe met God 

Hierdie woorde “die heiligdomme van God ingaan” openbaar dat die digter dit wat hy sien, nou 

uit ‘n ander hoek benader. Hy is nou in teenwoordigheid van God en sien gevolglik alles nou 

anders, nog beter gestel, hy sien dit nou vanuit God se plan met die mens. Die eerste wat vir hom 

duidelik word, is dat alles nie gaan oor die hier en die nou, dit wat ‘n mens voor jou oë het nie, 

maar dat baie meer as dit aan die orde is. God is met die mens, en dan die gelowige, op pad na ‘n 

ewige bestemming en op  hierdie pad is God altyd by sy kind. In vers 23 staan immers: “Nogtans 

is ek altyddeur by U; U het my regterhand gevat”. Hierdie werklikheid bring die digter tot die 

uitspraak “ Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek ook niks op die aarde nie”.  

Hierdie woorde maak duidelik dat die digter niks of niemand anders nodig het behalwe God nie. 

God alleen is die Helper op wie hy sy vertroue stel en van wie hy sy hulp verwag vir hierdie lewe 

en die lewe hierna. Waar God met hom in hierdie lewe is, en hy met God in die lewe hierna, kan 

hy as kind van die Here niks kortkom nie.  

 

Voorwaar, in die woorde van die digter: “ Wie het ek buiten U in die hemel? Buiten U begeer ek 

ook niks op die aarde nie”. 


