
 

Preekvoorligting Sondag 10 November 2019 

Skriflesing: Psalm 1        Teksvers: Psalm 1: 6  
 

Tema: Jy op die pad van die dood, of die pad van die lewe, jy kaf of boom? 
 

Christen-gelowiges is mense wat dinge anders beskou as baie mense, met die gevolg dat hulle ook 

dikwels anders leef as ander mense. Psalm 1 maak duidelik dat daar twee maniere van leef in 

hierdie lewe is – ŉ lewe wat openbaar of die pad van die dood, of die pad van die lewe.  

1. Die pad van die dood 

Die mens op die pad van die dood word as die “goddelose” beskryf met ŉ lewenswyse van “hy 

wandel in die raad van die goddelose, hy staan op die weg van die sondaars en hy sit in die kring 

van die spotters”. Wandel in die raad van die goddelose – luister na die woorde van die wat sonder 

God is. Staan op die weg van die sondaars - hulle wat harde sonde bedryf, hulle tel onder sy 

vriende, hy bring tyd saam met hulle deur. Hy sit in die kring van die spotters - hy praat saam en 

lag saam met hulle wat alles wat heilig is bevraagteken en afkraak. Maar dit is nie al nie, die “pad 

van die dood” is soos ŉ maalkolk – dit trek jou spreekwoordelik net dieper en dieper in. Vers 1 

leer dat die een wat op die pad van die dood is eers net wandel, daarna staan hy en op die ou einde 

sit hy. Dit is intensiteit wat toeneem – eers wandel, dan staan en dan sit. Waar begin hierdie 

dodelike kolk? By dit wat deur God se Woord geleer word en nie gedoen word nie. Dit is die begin 

van die dodelike einde vir die goddelose – vers 4: “hy is soos kaf wat die wind verstrooi”. Kaf, 

iets nutteloos, geen gebruik daarvoor nie, plantafval sonder wortel of vrug, wat deur die wind 

weggewaai word. Die goddelose het geen wortel, geen anker in hierdie lewe nie, hy het geen 

beginsels nie en sy dade is leeg en sonder enige betekenis. Die eer van God sien jy nie in sy handel 

en wandel, die vrugte van die Gees is nie deel van sy lewe nie. 

2. Die pad van die lewe 

Die lewenswyse van die regverdige openbaar dat “sy behae is in die wet van die Here, en hy 

oordink sy wet dag en nag”. Hy vind vreugde in die gebooie van God, dit is vir hom die grootste 

lekker in dié lewe om aan God gehoorsaam te wees. Maar dit is nie al nie – “hy oordink die wet 

van God dag en nag”. Wat hy ook al doen, wat hy ook al beplan, wat hy ook al hoop om te bereik, 

daarvoor vra hy altyd na die riglyne van God se Woord. Deur die bestudering van die Bybel word 

hy gelei om die lewe op 'n Godvresende manier te leef wat die wil van God vir al die dinge wat hy 

in sy alledaagse lewe doen, openbaar. Hierdie regverdige op die pad van die lewe, word in vers 3 

as ŉ boom beskryf.  ‘n Boom is iets duidelik herkenbaar, iets wat nie misgekyk kan word nie, veral 

nie as dit vrugte op die regte tyd dra en sy blare ook nie verwelk nie. Die beteken die regverdige 

moet in sy geloof duidelik herkenbaar wees – soos ŉ boom baie duidelik herkenbaar is. Hoe gebeur 

dit dat hierdie woorde gesê kan word oor ŉ spesifieke persoon? Dit is God se werk  –  Hy maak 

die gelowige wat hy moet wees, Hy bring hom waar hy moet wees, want Hy is die Een wat oor 

hom waak, hom beskerm en lei sodat hy in alles wat hy doen voorspoedig kan wees. Waarom doen 

God dit? Die rede: Die kruis op Golgota, buite Jerusalem.  

Slotopmerkings 

Twee paaie in hierdie lewe wat verskillend daarop uitloop:  “die Here ken die weg van die 

regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan”. Die pad van die dood en die pad van 

die lewe, die pad van die kaf en die pad van die boom.  

Jy op die pad van die dood, of die pad van die lewe, jy kaf of boom? 


