
’n Ondeurdringbare vesting 
Teks: Psalm 62: 1 - 13

Teksvers: Psalm 62: 3 & 7


1. Inleiding 
In moeilike tye word ’n mens ’n konfronteer 
met die veg of vlug reaksie. En alhoewel ons 
dikwels baie braaf groot praat, is ons tog maar 
meestal aan die vlug. Veral die situasie waarin 
ons huidiglik verkeer. Kenners beveel immers 
die vlug reaksie aan. Bly tuis vermy kontak 
met ander mense, handhaaf sosiale 
distansiëring. Met ander woorde vlug weg vir 
die virus. En natuurlik is hierdie preek se doel 
nie om kundige advies uit te daag of te 
probeer weerlê nie. 


Nie vandag se preek gaan eerder oor wanneer 
die vlug voel of dit nie werk nie. Wanneer die 
vyand die virus, so naby is dat hy reeds binne 
jou liggaam, of die van jou familie, vriende en 
mede lidmate van die geloofsgemeenskap is. 
Wat dan, is daar dan nog hoop? Daarom word 
ons vandag stil voor ’n Psalm van Dawid. 
Want baie van hierdie Psalms van Dawid word 
juis gebore uit situasies waar die vyand kort 
op sy hakke is terwyl hy vlug. Kom ons leer 
ook waar vind hy rus en beskerming. 


Die rus en beskerming wat Dawid vind is 
uiteindelik ’n veilige vesting. In die antieke tye 
was so veilige vesting dikwels ’n klein plekkie 
hoog bo ’n rotsskeur. Trouens vandag nog 
word eerste ministers dikwels in oorlogstyd in 
’n vliegtuig gelaai. Maar in die oorspronklike 
teks verwys die woord vir “Veilige vesting” ook 
na ’n hoë plek iewers. Dit het jou beskerm, 
eerstens van die wilde diere wat nie in staat 
was om tot daar te klim nie. En tweedens 
omdat lugaanvalle deur die vyand nog nie ’n 
bedreiging in daardie tyd was nie.


Natuurlik weet ons dat so ’n hoë plek nie 
sommer op sy eie iewers rondsweef nie. Daar 
is komponente aan so ’n plek. Dit sal ’n basies 
hê en toegang via een of ander roete. Dit is 
dan ook juis die struktuur waarin ons preek 
uiteenval vandag. Die rots, verlossing en 
uiteindelike vesting. 


2. My rots 
Die term rots is nie onbekend in die Woord 
nie. Dit word dikwels gebruik en gewoonlik 
met min of meer dieselfde bedoeling. Maar dit 
is veral in krisistye wat stewigheid, 
standvastigheid baie belangrik is. Want die 

bose, en slegte het mos ’n manier op juis op 
die swakke, die onstewige toe te slaan. Ons 
lees dit immers ook in ons teksgedeelte in 
vers 4, Dawid vra hoe lank will hulle nog poog 
om hom om te gooi, terwyl hy alreeds ’n 
bouvallige muur is wat oorhang. 


Die huidige virus werk ook op hierdie manier. 
Wanneer iemand onderliggende mediese 
toestande het wat hom swak maak, is die 
amper of die virus in die besonder op hom/
haar fokus. Of vir ons wat vir hul omgee voel 
dit ten minste so. Daarom is dit juis belangrik 
om ons veilige vesting nie te soek in swakheid 
nie. ’n Veilige vesting het ’n stewige 
fondament nodig. En enige iemand in 
konstruksie sal dadelik die belang van ’n 
stewige fondament, beklemtoon, veral 
wanneer daar beplan word om hoog te bou. 


Een van die gewildste voorkomste van rots in 
die woord vind ons in die frase die steun wat 
deur die bouers afgekeur is, juis Hy het die 
belangrikste steen geword. Ten minste 6 
teksgedeeltes van psalms tot 1 Petrus gebruik 
hierdie woorde. En ons weet dat dit elke keer 
verwys, na Jesus Christus wat die steen is wat 
afgekeer word, deur baie mense. Maar vir die 
uitverkores die perfekte rots is, waarop ’n 
veilige vesting gevind kan word. 


Dit word ook vir ons weereens bevestig in die 
gedagte, dat die kerk gebou is op die rots wat 
die poorte van die hel nie sal kan oorweldig 
nie. Ons kerk denominasie se gunsteling vers 
uit Matteus 16. Uiteindelik is Christus die rots 
waarna Dawid alreeds in ons teksverse 
verwys. 


3. My verlossing 
Uiteindelik beteken ’n veilige vesting sonder 
enige toegang nie baie nie. En dit is juis hier 
by die tweede aspek in ons teksgedeelte, wat 
Dawid iets besonders aanraak. So amper 
sonder dat ’n mens dit sien. Want die tweede 
aspek is die heil of redding van Dawid. Eintlik 
sy verlossing. Natuurlik soos ons reeds gesê 
het, het baie van hierdie psalms hulle 
oorsprong in tye waar Dawid letterlik moes 
vlug vir sy lewe. 


Maar verlossing is dan presies dit. Die uitred 
uit ’n situasie wat einde laaste jou dood sou 
beteken. Dit is juis dit wat in krisis tye vir ons 
so belangrik word. Ons glo en weet dat daar 
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iets beter moet wees. Maar dit is die toegang 
die pad hierheen wat vir ons soms 
onbegaanbaar lyk. Natuurlik hou die wêreld 
nie terug met oplossings en antwoorde op ons 
probleme nie. Maar uiteindelik is baie van wat 
ons hoor en lees vandag maar net spreuke 
14:12: “ 12Daar is ’n lewenswyse wat vir ’n 
mens reg kan lyk, maar die uiteinde daarvan is 
die dood.


Selfs in ons teksgedeelte is die idee van leë, 
of selfs misleidende praatjies duidelik. Vers 5 
lees immers: “5Hulle probeer my uitwerk; hulle 
skep behae in leuens; met die mond seën 
hulle, in die hart vervloek hulle.” Uiteindelik is 
die groot boodskap uit ons teksgedeelte dat 
daar maar net een veilige vesting is. Die is by 
die Here die almagtige self. En ons wet wat 
dat die weg van die verlossing die enigste 
weg daarheen is. Ons Here Jesus Christus is  
“Ek is die weg en die waarheid en die lewe. 
Niemand kom na die Vader toe behalwe deur 
My nie.


Soos wat Dawid alreeds hier in die Ou 
Testament vashou aan Sy verlossing, kan ons 
ook vandag steeds vashou aan ons 
verlossing. Dit bly die enigste flikkering van 
hoop in die donkernag waardeur ons soms 
moet gaan. 


4. My veilige vesting 
Maar die eintlike swaartepunt van ons 
teksgedeelte lê in die adres van Dawid se rus. 
Ons het in die inleiding al hieraan begin raak. 
Ons het verwys na ’n hoë plek wat moeilik 
toeganglik is vir die vyand. En waar ons 
vandag woon, en die probleme wat ons 
dikwels in die gesig staar, maak dat hierdie 
plek soms onwerklik vir ons voel. Tog gee 
Dawid duidelik die adres van hierdie plek. Dit 
is by God wat Hy rus vind. 


Ons weet dat geen bose kan bestaan voor die 
Here nie. Die toorn van die Here, verteer die 
bose geheel en al. En dit bring ons by die 
tweede betekenis van die woord wat in die 
oorspronklike teks gebruik word vir 
rotsvesting of veilige vesting. Dit hou sterk 
verband met ’n ontoeganglike fort of kasteel. 
In vandag se sekuriteitsbewuste samelewing, 
besef ons iets hiervan. Hoe moeilik is dit nie 
om iets werklik ontoeganklik te kry nie. Mense 
spandeer groot koste en kry dit dikwels 
steeds nie reg nie. 


Maar by die Here kan die bose nie bestaan 
nie, daarom kan daar volkome rus in Sy 
teenwoordigheid wees. Natuurlik is die hier op 

aarde beperk tot my gebedslewe, of selfs 
binnekamer of erediens. En natuurlik 
bemoeilik uitdagings soos siekte aan die 
liggaam juis toegang. Maar selfs in ons 
moeilikste omstandighede moet ons spesiale 
moeite doen, om hierdie veilige vesting op te 
soek. Want sonder die rus wat net in die 
ondeurdringende vesting te vinde is, sal ons 
nie energie hê, om deur die donker tye te kom 
nie.  


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit. Met ’n laaste 
gedagte rondom die gemeenskap van die 
gelowiges. Tot dusver het hierdie preek baie 
persoonlik gevoel. So amper asof dit ’n 
individuele boodskap vir individuele 
geloofsbeofening is. En op ’n manier is dit 
waar van die psalms. In baie psalms het ons 
’n kykie in die intieme geloofslewe van Dawid. 
Maar terselfdertyd is die Psalms ook juis met 
’n spesifieke doel opgeneem in die Bybel. Die 
doel was en is nog altyd om gesamentlik die 
Here loof en prys deur middel van Sy 
geïnspireerde woord. Juis op die manier 
waarop ons dit ook as ’n gemeente onder 
normale omstandighede doen. 


Dit is dan juis hierin wat die boodskap nie 
meer is individueel is nie. Dit is juis vir die 
gemeenskap van die gelowiges. Want 
uiteindelik is die Ondeurdringbare vesting wel 
hoog, maar dit is nie so klein nie. Dit is groot 
genoeg dat ons almal as gemeenskap van 
gelowiges daarheen kan gaan. So kan ons 
ook almal gesamentlik rus vind. Natuurlik is 
ons op hierdie oomblik van mekaar geskei 
deur inperkingsregulasies. En die baie 
voorkoms by onsself en naby aan bevestig die 
noodsaak vir ons.


Maar kom ons hou aan om mekaar te 
bemoedig met psalms. Met die wete dat my 
broer en suster in die geloof. Ook vanoggend 
die Here saam met my loof en prys, al is ons 
geografies geskei. Ja selfs al ly van ons fisiese 
weens mediese toestand, het ons steeds 
saam die voorreg om die Here te loof en prys. 


Kom vind weer saam met die gemeenskap 
van die gelowige rus by die Ondeurdringbare 
vestings. Waar die bose nie toegang het nie. 
Maar ons wel, as verloste kinders van die 
Here. 


Amen 

Eerste Preek 2021-07-11  van 2 2


