
Kom sit aan waar die beste graan is.  
Teks: Psalm 147:  1 - 20

Teks: Psalm 147: 14


1. Inleiding 
Ons as mens is op ’n spesifieke manier 
geskape. Om te kan oorleef moet ons energie, 
in die vorm van voedsel inneem deur ons 
mond. Met ander woorde ons moet eet. Met 
die vervloeking wat ingetree het na die 
sondeval, is die oorsprong van hierdie voedsel 
moeilik. Die aarde bring dorings en distels 
voort. En dit is veral in vandag se ekonomiese 
toestande wat mense nie altyd seker is oor eet 
nie. Daar is nie sekerheid of daar altyd genoeg 
middele gaan wees om voedsel op my tafel te 
sit nie. Tog is dit net die een uiterste.


Die ander uiterste van hierdie saak tref ’n 
mens aan, wanneer jy goed eet. En ons weet 
dat daar vandag baie fokus geplaas word, op 
goed eet. Ons sien ’n groot aantal 
kookkunsprogramme op televisie. En ook 
wanneer ons ’n funksie reël, is die kos ’n 
belangrike aspek waaroor ons deeglik besin. 
Hierdie gebruik geld natuurlik ook wanneer 
ons beplande tyd saam met ons vriende of 
familie spandeer. 


Maar dan is voedsel en veral ook om te eet, 
nie altyd net fisies nie. Voedsel en om te eet 
het ook dikwels toepassing op ander sake. 
Omdat die beeld om te eet so alledaags aan 
alle mense is, word dit dikwels ingespan om 
ander komplekse sake te verduidelik. Ook in 
die geloofswêreld en die openbaring in die 
Woord van die Here vind ons soms hierdie 
gebruik van voedsel en eet. 


Tog ontvang ons voedsel en alle ander dinge, 
net uit die hand van die Here alleen. En dit 
bring ons dan by Psalm 147 en veral ook ons 
teksvers vandag. In Psalm 147 word die Here 
geloof en geprys oor alles waarmee Hy ons 
seën. In ons teksvers val die fokus, dan veral 
op die koring waarmee hy ons seën. Maar dit 
is die toestand van die koring wat vir ons 
opvallende is. Ons teksvers verwys na die 
beste koring. Kom ons kyk wat word hiermee 
bedoel. 


2. Die vettigheid van die die 
land 

Wanneer ons na die byvoeglike naamwoord 
wat die koring beskryf gaan kyk, sien ons die 

volgende. Die 2020 vertaling probeer nader 
aan die grondteks dit vertaal met vetste. Want 
in die oorspronklike teks word dieselfde woord 
gebruik wat dikwels met vet vertaal word. 
Vandag in ons hipergesondheidsbewuste 
samelewing, word vet maklik gesien as iets 
negatief. Maar in die Ou Testament waar ons 
teksgedeelte ook leef, is dit nie so nie.


Wanneer ons byvoorbeeld kyk na die 
spesifieke opdragte wat vir die bring van 
brandoffers en vredeoffers in Levitikus 1 en 3 
geld, dan sien ons die volgende. Die vet was 
’n belangrike deel van die offerdier wat 
gebring moet word. Daar word pertinent 
verwys na die niervet in hierdie gedeeltes. 
Soms word daar gespekuleer dat die rede 
hiervoor dalk die feit was dat vet maklik sou 
brand en daarom die priesters sou help met 
hulle taak om die offers te bring. 


Maar uiteindelik is dit tog nie die rede waarom 
die vet geoormerk was vir die Here nie. Die 
rede is omdat die vet beskou is, as die beste 
deel van die liggaam van die offerdier. Ons 
weet dat die Here se voorskrifte vereis het dat 
die offer aan Hom die beste moet wees. En 
selfs vandag nog wanneer jou liggaam in staat 
is om vet op te bou, beteken dit dat jy meer as 
genoeg het om te eet, behalwe natuurlike vir 
sekere siekte toestande. 


Maar vir die beskrywing van die toestand van 
’n land of stad is vettigheid iets vreemd in ons 
taal. Tog wanneer ons mooi na Genesis 45:18 
kyk word vet, of dan vettigheid soos dit 
vertaal is, gebruik om die toestand van Egipte 
te beskryf. Hierdie beskrywing is natuurlik ook 
heel gepas, want in die res van die wêreld 
heers ’n hongersnood op daardie stadium. 


3. Die rol van koring 
Graan of dan te wel koring, speel ’n baie 
belangrike rol in die Skrif. Maar ook in ons 
alledaagse lewe speel koring ’n groter rol as 
wat ons dink. Want alhoewel baie papmeel 
verkoop word, is dit uiteindelik steeds 
broodmeel wat voorloop. Die stapelvoedsel 
rondom ons is steeds brood. En in die skrif is 
dit natuurlik ook so. 


Ons het immers ook in laasweek se leerdiens 
gesien, dat ons steeds bid om ons daaglikse 
brood. In die skrif vind ook baie baie dinge 
rondom koring of graan plaas. Ons ken die 
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geskiedenis van Rut en Boas rondom die 
dorsvloer, en dors praktyk. En in 2 Konings 5 
is koring selfs deel van die vergoedingspakket 
wat Koning Salomo aanbied vir Hiram van 
Tirus, vir die werk aan die tempel. Daar is selfs 
’n ou Joodse tradisie uit die Talmud, dat die 
boom van kennis waarvan Adam en Eva ge-
eet het ’n vorm van koring gedra het. 


Maar in die figuurlike beeld van ons 
teksgedeelte, sluit hierdie koring alles in wat 
die mens nodig het om te oorleef. Alle 
lewensmiddele waarmee die Here dan ook 
mens in Jerusalem versorg. Dit vorm die ander 
deel van die basiese behoeftes van die mense 
wat die Here voorsien. Want in vers 13 word 
verwys na die getemperde sluitbalke van die 
stad, met ander woorde beveiliging. Die Here 
voorsien al die beveiliging en voedsel wat 
nodig is in die stad. 


Maar soos wat die sluitbalke getemper is, is 
die voedsel ook nie sommer gewone 
alledaagse voedsel nie. Nee voedsel drup van 
die vettigheid waarna ons ook verwys het in 
punt een. Hierdie voedsel is die beste voedsel 
wat daar is. Dit is aangename koring om te 
gebruik. En die woorde van ons teksvers is nie 
’n opdrag of hoop wat uitgespreek word nie. 
Dit is ’n weergee van ’n feit in die kousatief 
vorm. Dit word reeds aan die mense van die 
Here gegee.  


4. Die potensiaal van die 
perfekte koringkorrel 

Tog het ons nog nie by die beste, die perfekte 
koringkorrel gekom nie. Ons weet selfs uit 
moderne boerdery praktyke, dat in die proses 
van veredeling word die beste saad terug 
gehou. Dit word nie na die malers gestuur nie, 
want dit word uiteindelik geplant volgende 
jaar. En uiteindelik is dit hier waar ons ook die 
beste koringkorrel aantref. Ons Here Jesus 
Christus getuig oor homself dat Hy hierdie 
koringkorrel is in Johannes 12:24 wanneer Hy 
sê: “24Dít verseker Ek julle: As ’n koringkorrel 
nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net 
een; maar as hy sterwe, bring hy ’n groot oes 
in.”


Dit is ook hierdie vettigheid wat ons seën is 
vandag. En juis daarom is dit dan ons voorreg 
om u ook uit te nooi om volgende Sondag ook 
aan die nagmaalstafel te kom aansit. Want die 
nagmaalstafel is werklik die plek waar die 
beste graan teenwoordig is. Het ons nog 
daardie opgewondenheid om ook die beste 

graan te kom ontvang, of kyk ons net vas in al 
die struikelblokke rondom die nagmaal?


By die nagmaal ontvang ons die stapelvoedsel 
vir ons geloof. Hier stapelvoedsel is egter ’n 
aangename noodsaaklikheid vir die gelowige. 
En daarom kom ons nie net na die tafel van 
die Here om ons geloofslewe te vier en 
herdenk nie. Ons kom ook, omdat ons werklik 
geestelik honger is. Omdat ons ’n behoefte 
aan verlossing, aan die lewe buite onsself het. 


Maar dit is dan juis ook in hierdie behoefte wat 
ons die woorde van Psalm 147 en veral ons 
teksvers kan sing. Want vers 14 is ’n tydlose 
waarheid, wat beide na die verlede terugkyk, 
waar daar voorsien is, maar ook na die 
toekoms kyk met ’n vaste vertroue, dat daar 
altyd voorsien sal word. 


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit in verbasing oor 
hoe relevant psalm 147 vandag nog is. Die 
loof wat net aan die Here behoort, moet ons 
steeds toesing vandag. Want ons word steeds 
met die vetste graan versorg. Ja, selfs al lyk 
dinge rondom nie so goed nie. Al voel dit vir 
ons of die lewe ons van alle kante af druk, bly 
die waarheid steeds dat die Here sal voorsien. 


Op die oog af lyk dit miskien of ons in psalm 
147 besig is met voorspoedsteologie. Maar 
uiteindelik is dit die waarheid wat die groot 
teëvoeter vir voorspoedsteologie is. Die 
waarheid dat dit nie altyd sal goed gaan nie. 
Maar dat selfs al gaan dit ook hoë swaar, ons 
is nie uitgelewer aan die boosheid nie. Ons is 
veilig in die Hande van die Here.


Dit is uiteindelik juis hierdie wete, wat ons ook 
nader trek aan die nagmaalstafel. Die wete dat 
die beeste graan ook vir ons beskikbaar is. Dit 
het die geweldige prys op Golgota gekos, 
maar juis daarom het ons vandag die voorreg 
om dit te herdenk in die gebruik van die 
Heilige Nagmaal. Want dit is net aan die 
nagmaalstafel waar ons werklik met die vetste 
graan gevoed kan word. Kom ons leef hierdie 
die week van verootmoediging uit tot eer van 
die Here. Want hierdie week van 
verootmoediging wat voorlê is mos juis ons 
pelgrimstog na die nagmaalstafel. ’n 
Pelgrimstog waar ons soos die mense van 
ouds ook Psalm 147 kan sing. 


Amen 
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