
Die Almagtige se konneksie met die sterfling 
Teks: Psalm 19: 1 - 15

Teksvers: Psalm 19: 15


1. Inleiding 
Meeste akademiese artikels oor vandag se 
teksgedeelte begin met die lof wat die 
bekende C.S. Lewis psalm 19 toesing. Hy 
beskryf Psalm 19 as die beste gedeelte poësie 
in die boek psalms, en een van die beste 
lirieke in die wêreld. En ’n mens kan dit 
inderdaad nie miskyk nie. Die laterale  en 
musikale aspekte van psalm 19 is inderdaad 
asemrowend. Maar tog is dit nie net die 
kunsvorm waarin dit gegiet is wat die 
gelowige se hart in beroering bring nie. Dit is 
natuurlik ook die inhoud self.


Ons sien in ons teksvers ’n totale oorgawe 
aan die wil en weë van die Here: “15Laat die 
woorde van my mond en die oordenking van 
my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o 
Here, my rots en my Verlosser!”. En hierdie 
oorgawe is nie ’n hoogmoedige instemming 
tot ’n saak nie. Nee, hierdie is nie nederige 
smeking om genade, deur ’n sterfling. En 
wanneer ons vandag hierdie Psalm lees en 
oordink, het ons dieselfde gevoel aan die 
einde. Ons wil ook uitroep: “Laat die woorde 
van my mond en die oordenking van my hart 
welbehaaglik wees voor u aangesig, o Here, 
my rots en my Verlosser!


Tog is dit alreeds hier waar ’n duidelik 
waarskuwing moet gerig word. Indien jou 
wêreldbeeld nie meer op lyn met God die 
skepper en onderhouer van die heelal nie, sal 
dit moeilik wees om ons teksvers uit te roep 
vandag. Vir die moderne mens wat Ateïstiese 
invloede toegelaat het om stelselmatig weg te 
kalwe aan sy Christelike wêreldbeeld, bied 
hierdie Psalm eenvoudig nie meer dieselfde 
troos nie. Want die sterk verbintenis met 
Genesis 1 - 3 en ons teksgedeelte vandag kan 
nie ontken word nie.  Kom ons gaan 
bestudeer dit in fyner besonderhede. 


2. Die onhoorbare 
openbaring 

Daar is iets wat tot almal spreek. 
Wetenskaplikes bring dit dikwels in verband 
met die oorsprong volgens ’n mens se 
wêreldbeeld. Dit is die vraag wat gevra word, 
wanneer ’n mens buite op ’n mooi dag staan. 
En mens kyk op na die skynbare oneindige 

blou hemel. Maar ook nie net op nie, indien jy 
die voorreg het om ook uit te kyk oor ’n 
gedeelte ongerepte natuur. Dan voel ’n mens 
nie net klein nie, maar jy kan nie help om te 
vra hoe en hoekom nie. Waar kom alles wat ek 
kan waarneem en inneem dan vandaan. Die 
antwoord op hierdie vraag vorm dan die basis 
van jou wêreldbeeld. 


Maar hoekom laat hierdie ondervinding ’n 
mens hierdie vraag vra? Die antwoord wat 
veral vers 1 - 7 van ons teksgedeelte ook 
uitroep, is die perfeksie daarin. Dit is 
uiteindelik ’n fyn gekalibreerde sisteem wat 
die mens nooit werklik te volle kan begryp nie. 
Wat selfs in die gebroke dispensasie waarin 
ons tans leef, gaan dinge perfek. Want as ons 
daaroor dink, is daar geen slytasie nie. Vandag 
nog, is ’n dag steeds vandag presies 24 uur 
lank. Dit is soos ons dit nog altyd onthou, ofv 
vertel is vanaf vroeër tye. Die opkom en 
ondergaan van die son vorm ‘n Perfekte 
masjien wat nie uitgesluit raak of verweer nie. 


Selfs die ergste doemprofete in term van 
klimaatsverandering vandag voorspel maar 
0.5 tot 3% afwykings  van wat ons ken, vir die 
toekoms. Maar meer as die duidelike 
onhoorbaar konneksie tussen alles in hierdie 
perfekte sisteem. Is die onhoorbare kennis 
wat aan ons geopenbaar word. Dit bring ’n 
mens in dieselfde verwondering as Dawid in 
vers 3 en 4 van ons teksgedeelte. 


Ons noem dit natuurlik in die dogmatiek die 
algemene openbaring of die boek van die 
natuur. Ons ken dit ook opegesom in Romeine 
1:20: “20Van die skepping van die wêreld af 
kan ’n mens uit die werke van God duidelik 
aflei dat sy krag ewigdurend is en dat Hy 
waarlik God is” . Want in die Christelike geloof 
aanbid ons natuurlik nie die natuurelemente 
self, dit word nie vergoddelik en aanbid deur 
ons nie. Dit is die Skepper van al hierdie dinge 
wat ons lof en heerlikheid waardig is. 


   

3. Die hoorbare openbaring 
Maar daar is self nog meer wat die Here aan 
ons openbaar. Want ons word eenvoudig nie 
in ‘n agnostiese situasie agtergelaat nie. Ons 
hoef nie te volstaan by die feit dat God 
bestaan maar ons kan niks van Hom weet of 
van Hom ken nie. Die Here kom openbaar Sy 
volmaakte woord ook aan ons. En nou het ons 
nie meer te doen met ’n onhoorbaar 
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openbaring nie. Nee, die Here kom probeer 
hoorbaar en verstaanbaar met ons deur die 
profete. Dit wat later opgeteken word as die 
Ou Testament. 


Dit is presies waar vers 8 begin. In die 
oorspronklike teks tref ons die woord Torah 
aan wat natuurlik met wet vertaal kan word. 
Maar selfs in die Ou Testamentiese konteks 
verwys Torah na verskeie sake. Dit kan net na 
die tien gebooie soos in Eksodus 20 aangetref 
word verwys. Of dat kan selfs na die eerste 
vyf boeke van die Bybel in geheel verwys. Nie 
te min is die boodskap in vers 8 tot 12 van 
toepassing op enige betekenis van wet.


In die dogmatiek noem ons dit die besondere 
openbaring. En dit is eers wanneer die Heilige 
Gees die besondere openbaring as waarheid 
in ’n persoon bevestig wat dinge verander. 
Want dit is eers dan wat die wet van die Here 
volmaak word. Dan verbly dit die hart en verlig 
die oë. En dit is dan wanneer ’n nuwe 
wêreldbeeld geskep kan word. ’n Ware 
wêreldbeeld getrou aan die skeper en 
onderhouer van die Heelal. 


Maar dit is dan ook juis wanneer die probleem 
kom. Want hou meer ons kennis oor die wet 
uitbrei, hoe meer bry ons kennis oor die sonde 
ook uit. En uiteindelik raak dit net meer en 
meer duidelik, hoe ons eintlik die toorn van die 
Here verdien. Uiteindelik is die hoorbare 
openbaring vreesaanjaend. Maar tog sluit 
hierdie lied nie af op hierdie somber noot nie. 


4. Die persoonlike 
openbaring 

Die laaste gedeelte van ons teksgedeelte 
begin by vers 11 en strek tot die einde. En dan 
is dit veral die positiewe boodskap in vers 11, 
wat opvallend is. Die woord van die Here is 
kosbaarder as fyn goud en souter as heuning. 
En aanvanklik maak dit glad nie sin nie, want 
hoe kan iets wat die oordeel oor jou uitspreek, 
kosbaar en sout wees. Die antwoord lê in die 
feit dat dit nog nie die volle boodskap is nie. 


In die Nuwe Testament is daar ook verwysing 
n die kosbaarheid van die koningryk van die 
Here. In Matteus 14 lees ons van die skat in 
die saailand of die kosbare pêrel, en hoe 
mense bereid is om alles op te offer hiervoor. 
En dit is presies hierdie selfde kosbaarheid, 
wat ons in vers 11 raaksien. Kosbaarheid, 
waarvoor daar bereid is om baie opgeoffer te 
word. Uiteindelik is die hoë prys die lewe van 
die enigebore seun van die Vader, ons Here 

Jesus Christus. En hierdie prys word betaal vir 
ons verlossing. 


Dit is die verlossing en versoening van met 
ons hemelse vader wat so baie werd is. Meer 
as goud en souter as heuning. Want 
uiteindelik is dit ook die verlosssing en nuwe 
lewe wat in so ’n skrille kontras staan met die 
ou lewe. Dit bring uiteindelik vir Dawid by die 
laaste twee verse, waar hy in absolute 
nederigheid pleit dat die Here hom weerhou 
van die oortreding van die wet. 


Ons kan vandag in nederigheid voor die kruis 
buig aan die verlossing en redding in ons Here 
Jesus Christus vasgryp. Wanneer ’n mens dit 
doen is die skoonheid van die skepping net 
nog meer asemrowend, want dan het jy ook 
die voorreg om die regte wêreldbeeld 
daaragter te hê. In hierdie opsig sluit psalm 19 
op ’n baie persoonlik noot af. 


5. Slot 
Ons kan afsluit deur te verwys na ’n saak wat 
natuurlik sal kritiek uitlok, in ons 
wetenskaplike lewe. Dit is feit dat die son 
volgens vers 6 en 7 skynbaar om die aarde 
beweeg. Dit terwyl ons vandag uit wetenskap 
weet dit werk anders. Dikwels is hierdie sake 
veral uit die Psalms genoeg om mense geloof 
vaarwel te laat roep, en voortaan die 
wetenskap te aanbid. 


Maar as ons mooi kyk na wat hier gebeur, is 
dit ’n vergelyking. Want die son is tog nie ’n 
bruidegom of held nie. Maar dat die son sy 
weg deur die hemelruim baan, vanuit die punt 
waar meeste van ons dit waarneem, kan nie 
betwis word nie. 


Ons moet onthou dat die mens steeds die 
middelpunt van die skepping van die Here is. 
Dit is Hy wat gemaak word om oor alles te 
heers. Om aan die toppunt van hierdie 
perfekte sisteem te staan. Ons weet dat die 
mens vaal in die taak, deurdat Hy toelaat dat 
die sonde oor hom heers. Maar dan is dit ook 
die mense wat weer verlos word in ons Here 
Jesus Christus. Want uiteindelik kan die 
wetenskap ook nie verby die punt kom dat alle 
omstandighede hier op aarde perfek geskape 
is, sodat die mens kan oorleef nie. 


Ja selfs die son word in uitspansel wat soos ’n 
tent opgeslaan word om hom te huisves 
geplaas deur die Here. Daarom sal die son of 
selfs die heelal nooit die punt van ons 
aanbidding kan wees nie. Ook nie materiële in 
die kleiner vorm nie. Nie goud of 
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edelgesteentes ook nie oorlewingsmiddels 
soos kos nie. Toe sê Jesus vir hom: Gaan 
weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here 
jou God moet jy aanbid en Hom alleen dien.


Amen		
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