
 

Preekvoorligting Sondag 19 Julie 2020 

 

Skriflesing: Psalm 27       Teksverse: Psalm 27:5, 14 

 

Tema: Kry perspektief, God bewaar! 

Psalm 27 word allerweë die “Lied van die Geloof” genoem en dit nie sonder rede nie. Die rede 

hiervoor die sestal stellings waarmee die digter hierdie lied inlei. Die eerste drie: Die Here is my 

lig, die Here is my heil, die Here is die toevlug van my lewe, waaruit hy dan die kragtige 

geloofskonklusie maak – vir wie sou ek vrees, vir wie sal ek vervaard wees, om dit dan op te volg 

met die volgende drie geloofstellings nl. as kwaaddoeners, my teëstanders en my vyande teen my 

naderkom, dan struikel hulle self en val en al word ‘n laer teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees 

nie en laastens al staan ‘n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Hierdie digter leef nie in donker 

angs nie, want sê hy, die Here is sy lig, hy beleef nie ‘n troostelose bestaan nie, want die Here is 

sy heil, sy geluk.  

 

Hy bevind hom dus nie in ‘n situasie van onveiligheid nie, want die Here is sy toevlug, sy vesting 

waar hy veilig is. Die woorde van vers 5: “Want Hy (dit is die Here) steek my (dit is die digter) 

weg in sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent”. Hieruit die 

openbaring: Die gelowige mag weet hy/sy is deur God se genade in hierdie lewe tog op ‘n veilige 

plek, ‘n plek waar die goedheid van die Here steeds duidelik en oorweldigend is. Dit ongeag die 

werklikheid dat die gelowige weet van die magte, die spreekwoordelike kwaaddoeners, 

teëstanders, die vyande. 

 

Maar die negatiewe, die onvolmaakte van hierdie aardse lewe, mag nie die oorwegende saak vir 

die gelowige wees nie, maar om gevul te wees met die “Lied van die Geloof” van Psalm 27. Dit 

bring geloofsperspektief dat die gelowige ervaar dat God hom in sy omstandighede deur die 

werking van die HG spreekwoordelik “verhef op ŉ rots” wat dui op vastigheid onder voet en 

tweedens die kry van hoogte, bedoelende dat in die geloof verder gekyk word as die hier en die 

nou.  Hierdie “staan op ‘n rots” dra die betekenis van ‘n perspektief wat God alleen gee dat hierdie 

lewe en sy omstandighede nie die een en al is nie, want dit is doodeenvoudig vir die gelowige nie 

die “veilige plek” nie. Die “veilige plek” is om by God te wees, nie net hier en nou nie, maar tot 

in ewigheid. Dit is met hierdie belangrike geloofsperspektief wat gelowiges moet leef. 

 

Laat ons dan nou ook ons staanplek op die rots ten tye van hierdie wêreldwye krisis inneem en dit 

met die vaste geloofsperspektief van in Christus is en bly die gelowige oorwinnaar, wat ook al 

hom/haar op die lewenspad teëkom.  

 

Slotwoorde van die psalm: “Wag op die Here! Wees sterk en laat jou hart sterk wees! Ja wag op 

die Here.” Hierdie woorde wil sê – stel jou vertroue absoluut op God en wag op Hom. Hy is in 

beheer, nie net van jou lewe nie, maar ook die huidige globale gebeure waarvan ons die uitkoms 

nie seker is nie. 

Kry perspektief, God bewaar! 


