
12 Bybelstudies oor 

bekende Psalms

Sela

Ontdek die wonderlike woorde wat God aan jou gee om Hom te dien. Hierdie 
Bybelstudies oor die Psalms sal jou opnuut laat besef wat jy lees – en sing. 
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In DIé ByBelStuDIeS GAAn Jy DIe vOlGenDe OntDeK:
 Die Psalms is liedere en gebede tot God.
 Die Psalms leer ons op ’n wonderlike wyse 
      wie God is en wat Hy doen.
 Die Psalms beskryf mense se opregte 
      gevoelens en diepste emosies.
 Daar is verskillende soorte Psalms
      (byvoorbeeld lofliedere en klaagliedere).
 Die Psalms leer ons dat ons God in alles en
      met alles moet loof.
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Psalm 1

Hallo jong gelowige

Ons is so opgewonde dat jy hierdie Bybelstudies gaan doen! As ’n kind van die 
Here ken jy reeds sy goedheid en genade. Jy besef dat die Here jou uniek en 
besonders gemaak het. Hy het jou gemaak om in verhouding met Hom te leef 
en met jou hele wese Hom te verheerlik. Dit sluit nie net alles in wat jy elke dag 
doen nie, maar ook al jou emosies.

In die Psalms gee die Here vir ons die woorde wat ons moet gebruik in ons 
verhouding met Hom en waarmee ons Hom kan verheerlik, ongeag watter 
emosie ons beleef. Vir tye van groot blydskap en vreugde is daar Psalms wat 
sy lof besing. Vir tye van droefheid oor jou omstandighede is daar Psalms wat 
uitroep tot God. Vir tye van berou oor jou sonde is daar Psalms wat aan jou 
woorde gee waarmee jy jou skuldbelydenis voor God kan doen.

Ons sing ook die Psalms in die erediens. Van hulle is vir ons bekender as 
ander. Ons kan hulle sing sonder om die woorde in die Psalmboek te lees of 
op die skerm te volg. Hoewel ons die woorde ken, oordink ons nie altyd wat 
ons sing nie, of verstaan ons nie altyd wat ons sing nie. Daarom is hierdie 
Bybelstudieboekie opgestel om jou te help om die Psalms wat jy lees, en veral 
gereeld sing, beter te verstaan.

Jy kan hierdie Bybelstudies alleen doen, in ’n groep, op ’n kamp óf by julle 
Jeugbybelstudie. Dit is die ideale geleentheid vir jou om ’n groep in jou 
gemeente bymekaar te kry sodat julle saam van die Here se liedere kan leer.

Ons glo dat die Here hierdie boekie op so ’n wyse sal gebruik dat jy Hom nóg 
beter kan leer ken en daarom meer sal loof. “Laat alles wat asemhaal, die Here 
prys! Prys die Here!" (Psalm 150:6)

Die Redaksiespan 
Albert Coetsee, Brahm Robinson, Karin Bain & Wilna Myburgh

Voorwoord
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’n vergrootglas wys dat daar ’n verklaring volg. 

’n Bybel om te wys hoe die Psalm uiteengesit word.  

’n Gloeilamp dui aan dat daar interessante inligting volg.

Wat beteken dié merkers?
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Gebruik die Ou vertaling, 
nuwe vertaling én 
jou Psalmboek om die 
Bybelstudies te doen.
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Psalm 1

     6 FeIteGIDS vAn DIe PSAlMS

16 PSAlM 1: Hoe gelukkig gaan jy wees?

19 PSAlM 2: Die Hemelkoning kroon sy Koning

22 PSAlM 8: Bring lof aan ons Skepper!

24 PSAlM 23: Die Here is die goeie Herder

27 PSAlM 42: Versadig deur God

30 PSAlM 51: Vergewe deur God

34 PSAlM 100: Juig tot eer van die Here, almal op aarde!

36 PSAlM 105: Die geskiedenis eer God

38 PSAlM 116: Hoe dank ek God vir sy genade?

41 PSAlM 130: Ek kan nie self nie, Here!

44 PSAlM 134: U huis is my tuiste!

46 PSAlM 150: Lofsang oor alles, met alles!

48 lyS vAn BeGRIPSveRKlARInGS

Inhoudsopgawe
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Hoekom lees ons die Psalms? 
Die Psalms is 150 gedigte en liedere wat ’n wye reeks onderwerpe aanraak. 
Daar is oorlog, aanbidding, wysheid, sonde, regverdigheid en die heerlikheid 
van God en sy skepping. Jy lees van regte mense se pyn, verwardheid en 
woede. Jy lees ook hoe hierdie mense by God hul antwoorde gesoek het en 
Hom geloof en geprys het. Die skrywers toon hul berou voor God en jy lees 
hoe hul lewens deur Hom verander word. Hierdie skrywers het honderde en 
honderde jare terug geleef, maar daar is altyd ’n psalm wat jou gevoelens in 
woorde beskryf. Wanneer jy Psalms lees is dit belangrik om te besef dat God aan 
jou woorde gee om self jou verhouding met Hom uit te druk. 

Waar kom die woord Psalms vandaan?
Die boek Psalms staan in Hebreeus as Tehillim bekend, wat lofliedere beteken. 
Dis ook later deur rabbis “Die Boek van Lof”genoem. Die woord Psalms kom 
van die Septuagint se Griekse titel, Psalmoi. Die werkwoord waarvan Psalms 
kom verwys na die pluk of speel van snare. Psalmoi het later na gewyde liedere 
verwys wat met musikale begeleiding gesing word. Dit is gepas dat beide 
die Hebreeuse en Griekse woorde na die musikale oorsprong van die Psalms 
wys. In albei tale verwys Psalms na liedere van lof. Elke Psalm, ongeag van die 
skrywer en hoe dit geskryf is, is eintlik ‘n lied wat God eer en verheerlik.

Jesus Christus haal dikwels uit die Psalms aan. Daar is meer as ’n 100 
aanhalings in die Nuwe Testament, deur verskillende mense, wat uit 
die Psalms kom. In sy diepste nood haal Jesus Christus uit die Psalms 
aan. Kyk na Psalm 22:2 (Matteus 27:46), Psalm 31:6 (Lukas 23:46) en 
Psalm 69:22 (Johannes 19:28). 

SePtuAGInt: Die Septuagint is die oudste Griekse vertaling van die 
Hebreeuse Bybel. Die woord kom van die Latynse woord vir sewentig 
en word gebruik omdat daar 70 vertalers was. Op dieselfde manier 
staan die Latynse weergawe as die Vulgaat bekend.

Feitegids van die Psalms 
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Psalm 1

Wie het die Psalms geskryf? 
Die 150 Psalms is nie almal deur dieselfde skrywer geskryf nie. Dit is ’n 
versameling gedigte en liedere wat deur verskillende mense geskryf is.
     Vanuit die opskrifte weet ons wie minstens 100 van die psalms geskryf het. 
Ons weet byvoorbeeld dat Psalm 90 deur Moses geskryf is. Dawid het die 
meeste geskryf, met 73 op sy kerfstok. Asaf was ‘n baie produktiewe digter en 
hy het twaalf geskryf (Psalms 50 en 73-83), en die Koragiete elf (Psalms 42 tot 
49, 84-85, 87). Salomo het twee geskryf (Psalms 72 en 127), en die Esragiete 
twee ander (Psalm 88 en 89). Die res van die Psalms gee nie ’n aanduiding van 
wie dit geskryf het nie. 
     In 1 Konings 4:32 staan daar dat Salomo “duisend en vyf liedere gedig” het. 
Daarom is dit moontlik dat hy nog ander psalms geskryf het. 

Wanneer is die Psalms geskryf?
Die Psalms is oor ‘n tydperk van ongeveer 1000 jaar geskryf. Die vroegste is die 
psalm van Moses (Psalm 90) wat rondom 1400 v.C. geskryf is. ’n Paar van die 
psalms kom van die tyd van die Babiloniese gevangeskap, ongeveer die sesde 
eeu v.C. (Psalms 126 en 137). Psalm 137 is heel moontlik die laaste psalm, ’n 
klaaglied oor die tyd van Babiloniese gevangeskap, wat van ongeveer 586 tot 
538 v.C. geduur het. Van Dawid se psalms het addisionele notas wat dit met 
spesifieke tye in sy lewe verbind, byvoorbeeld Psalm 59 wat verbind is aan  
1 Samuel 19:11. Dit begin met die woorde: “’n Gedig, na aanleiding daarvan dat 
hulle, in opdrag van Saul, Dawid se huis omsingel het om hom dood te maak.”

KORAGIete: Die kinders van Korag of Koragiete is die afstammelinge van 
Korag (Eksodus 6:23) uit die stam van Levi. Hulle is nie saam met hulle 
vader deur die grond ingesluk en deur vuur verteer nie (Numeri 26:10-
11). Hulle het tempelpoortwagters (1 Kronieke 26:19), soldate  
(1 Kronieke 12: 6), en musikante geword wat Psalms geskryf het.

eSRAGIete: Esragiete is die afstammelinge van Serag uit die geslag van 
Juda (1 Kronieke 2:6), een van die seuns uit die verbintenis van Juda 
met sy skoondogter Tamar. Heman en Etan word in Psalm 88 en 89 
genoem as die Esragiete wat daardie psalms geskryf het. 
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Hoe word parallelisme in die Psalms gebruik?
Daar is verskillende maniere waarop parallelismes gebruik word. Dit word 
gebruik om iets te verduidelik, om ‘n gedagte te voltooi, of om iets te 
beklemtoon deur die teenoorgestelde te sê. As jy nie letterkunde geniet nie, 
sal jy hierdie feite dalk onnodig vind. Tog raak die Psalms net interessanter as jy 
verstaan hoe dit geskryf is. Jy sal parallelisme beter verstaan met voorbeelde. 
     Een tipe wat gebruik word is sinonieme parallelisme. Die tweede versreël is 
‘n herhaling van die eerste een, maar met ‘n effense verandering. In Psalm 15:1 
sien jy dit: “Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige 
berg vertoef?” 
     Nog ‘n tipe parallelisme is antitetiese parallelisme, waar die tweede reël 
die teenoorgestelde van die eerste een sê. Psalm 1:6 is ‘n voorbeeld daarvan: 
“Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses 
lei tot ondergang.”

PARAllelISMe: Hebreeuse poësie is anders as wat jy van jou skooldae af 
ken. Dit gebruik nie woorde wat rym, of ’n spesifieke ritme het nie. Die 
rym kom neer op die verhouding tussen twee lyne wat gebruik word. 
Dit word parallelisme genoem. 

Hoe is die Psalms geskryf?
As jy die Psalms lees moet jy onthou dat dit poësie, oftewel liriese gedigte, 
is. Die verskil tussen prosa en poësie is dus belangrik. Wanneer jy die verhale 
van die Bybel lees, lees jy byvoorbeeld van Adam en Eva as historiese persone, 
net soos daar van hulle gepraat word in die Nuwe Testament. “Hy het hulle 
geantwoord: ‘Het julle nie gelees dat die Skepper hulle van die begin af man en vrou 
gemaak het nie?’” (Matteus 19:4). Maar wanneer jy die poëtiese gedeeltes lees, 
moet jy onthou dat dit baie beeldspraak bevat. As ons byvoorbeeld in Psalm 6:7 
lees “Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met 
trane” dan moet ons nie dink dat Dawid in ’n nat bed moes slaap nie!
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Psalm 1

Godsdienstige poësie is nie uniek tot die Israeliete nie. Argeoloë het 
etlike “psalms” van aanbidding gevind wat mense van die ou Nabye 
Ooste aan hul heidense gode gerig het.

Dié tipe Hebreeuse poësie is die mees universele tipe poësie. Die 
gebruik van parallelisme beteken dat ons selfs in Afrikaans die Psalms 
kan lees en verstaan. Niks van die oorspronklike betekenis raak verlore 
soos wanneer ander poësie vertaal word nie. Al word rym en woordspel 
soms in Hebreeuse poësie gebruik, is dit nie so belangrik nie. 

Hoe moet ek dit lees?
Het jy al ooit probeer om ‘n digbundel deur te lees? Dis baie moeilik. 
Naderhand maak niks meer sin nie en jy weet nie meer wat jy lees nie. Dit kan 
met die Psalms ook gebeur. Probeer om dit stadig te lees. Vat tyd om dit wat 
beskryf word in te neem en die openbaring van God daarin te verstaan. Jy kan 
dit ook hardop lees. Dis hoe mense in die antieke wêreld gelees het!

Wat beteken die titels? 
“Vir die koorleier. ‘n Psalm van Dawid. ‘n Lied.” Die titels of opskrifte van die 
Psalms beskryf vir ons wie die outeur is, wat die omstandighede was toe die 
Psalm geskryf is, en watter musikale begeleiding die Psalm moet hê. Geleerdes 
verskil daaroor of dié titels deel was van die oorspronklike Psalms of nie. Al 
is dit nie deel van die oorspronklike Psalms nie, is dit wel baie oud. Selfs die 
oudste manuskripte bevat dié opskrifte. 

Godsdienstige gedigte reflekteer die innerlike gevoelens van die 
skrywer. Dit gaan egter nie net oor hul emosies nie, God openbaar 
homself daardeur aan ons.
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Wat beteken sela?
Die betekenis van die woord sela is onbekend, maar daar is verskeie 
interpretasies: onder andere dat dit ‘n musikale instruksie is, wat iets soortgelyk 
aan “stop en luister” beteken. Dit kan ook ‘n breek in die lied aandui met 
dieselfde doel as amen, wat ons as “dit sal waar en seker wees” vertaal. Dit word 
dan gebruik om die waarheid en belangrikheid van die voorafgaande paragraaf 
te beklemtoon. Dis ook moontlik dat daar ‘n musikale tussenspel by daardie 
punt in die Psalm moet wees. Dit sal dan van die woord sala kom, wat beteken 
“om te meet”. Dis vermoedelik deur aanbiddingsleiers bygevoeg nadat die 
Israeliete die Psalms deel van hul publieke aanbidding gemaak het. Interessant 
dat 31 van die 39 Psalms wat “Vir die koorleier” is die woord sela in het.

Die woord sela kom 74 keer in die Hebreeuse Bybel voor, waarvan 71 
keer in die Psalms is; die ander drie is in Habakuk. 

Die musikale inslag
Daar is talle musikale terme wat in die Psalms gebruik word wat wys dat dit 
vir sang bedoel is. In 55 van die Psalms is daar ’n verwysing na die koorleier 
en daar word na verskillende snaar- en blaasinstrumente verwys. Psalm 6 sê 
byvoorbeeld: “Vir die koorleier: met snarespel; met basstem. ’n Psalm van Dawid.” 
Psalms 45 en 69 sê “op die wysie van die ‘Lelies’”. Dis waarskynlik ’n welbekende 
melodie waarop dié Psalms gesing moes word. Dit word verder in die Nuwe 
Testament bevestig: 1 Korintiërs 14:26, Efesiërs 5:19 en Kolossense 3:16 verwys 
na die Psalms in die konteks van musiek. 

Dink jy ook die Psalms wys vir ons hoe belangrik die rol van musiek in ons 
geestelike lewens is?
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Psalm 1

Die begin en die einde 
Psalm 1 is ‘n Wysheidspsalm en die inleiding vir al die Psalms. Dié Psalm vertel 
van die verskil tussen die wat glo en die wat nie glo nie. Psalm 1 het ses verse, 
net soos Psalm 150 wat die boek afsluit. Waar die eerste hoofstuk oor die 
geseënde mens praat, praat Psalm 150 oor God wat geloof word. Elkeen van 
die vyf boeke van die Psalms wat hierbo genoem word eindig met ‘n vers of 
twee van lof, terwyl die laaste boek met Psalm 150 eindig, wat in sy geheel van 
lof praat.
     Dit is ‘n gepaste einde vir hierdie Bybelboek, wat vier groot vrae oor lof 
antwoord: Waar moet God geprys word? Hoekom moet God geprys word? Hoe 
moet Hy geloof word? Wie moet Hom loof en prys? 

Hoe is die Psalms uiteengesit? 
Die Psalms word in vyf boeke verdeel. Elke boek eindig met ‘n doksologie.
1 PSAlMS 1-41 
lOFPRySInGSveRS: Psalm 41:14 “Aan die Here, die God van Israel, kom die lof toe tot 
in die allerverste toekoms. Amen, ja, amen.”
2 PSAlMS 42-72 
lOFPRySInGSveRS: Psalm 72:18-19 “Geloof sy God die Here, die God van Israel. Dit is 
net Hy wat magtige dade doen! Mag sy verhewe Naam vir altyd geloof word, mag 
die hele wêreld vol wees van sy majesteit. Amen, ja, amen.”
3 PSAlMS 73-89 
lOFPRySInGSveRS: Psalm 89:53 “Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Amen, ja, 
amen.”
4 PSAlMS 90-106
lOFPRySInGSveRS: Psalm 106:48 “Aan die Here die God van Israel kom die lof toe tot 
in die allerverste toekoms. Die hele volk moet sê: ‘Amen! Prys die Here!’”
5 PSAlMS 107-150 
lOFPRySInGSveRS: Psalm 150:6 “Laat alles wat asem haal, die Here prys! Prys  
die Here!” 

DOKSOlOGIe: Dit is die term vir ’n lofsang of lofprysing tot God. Dit is 
gewoonlik die eerste of laaste reël van ’n psalm. 
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PSAlMS vAn veRtROue
Sekuriteit, vrede, vreugde en vertroue is belangrike aspekte van hierdie 
Psalms. Dit sluit gewoonlik ook ‘n smeking in. Die digter is vol vertroue dat God 
uitkoms sal gee.
vOORBeelDe vAn PSAlMS vAn veRtROue: Hierdie psalms kan ook verder verdeel 
word in psalms in die eerste persoon (Psalms 3, 4, 11, 16, 23, 27, 62, 121 en 131) 
of namens die volk (Psalms 115, 125 en 129)
ByBelStuDIe: Psalm 23 (bl. 24)

PSAlMS vAn WySHeID
Wysheidspsalms beklemtoon die tradisionele onderrig van die wyse manne 
van Israel. Dit sluit die oordenking van die wet, die weg van die regverdige 
teenoor die goddelose en die noodsaaklikheid van geregtigheid in. 
vOORBeelDe vAn PSAlMS vAn WySHeID: Psalm 1, 14, 37, 49, 52, 53, 73, 75, 91, 112, 
119, 127, 128, 133, 139
ByBelStuDIe: Psalm 1 (bl. 16)

PSAlMS OOR KOnInGSKAP
Daar is twee tipes Koningskappsalms: dié wat God loof en eer as Koning en 
Regeerder oor die hele aarde, en dié wat sing van die goeie regering van Israel 
se aardse konings wat verwys na die koningskap van Jesus Christus.
vOORBeelDe vAn PSAlMS OOR KOnInGSKAP: Psalm 2, 45, 47, 93 en 96 tot 99
ByBelStuDIe: Psalm 2 (bl. 19)

SKePPInGSPSAlMS
Skeppingspsalms aanbid die Here as die Skepper van alle dinge. Die digter 
staan verstom oor hoe groot God die Skepper is, en hoe wonderlik Hy vir alles 
in die skepping sorg.
vOORBeelDe vAn SKePPInGSPSAlMS: Psalm 8 en 104
ByBelStuDIe: Psalm 8 (bl. 22)

Watter soorte Psalms is daar? 
Ons kry verskillende soorte Psalms in die Psalmbundel. Die feit dat daar 
plek-plek ooreenkomste is tussen die verskillende soorte, wys dat ons dit nie 
waterdig van mekaar kan skei nie. Hier volg die mees algemene soorte:
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Psalm 1
KlAAGPSAlMS
Die meeste van die Psalms in die Bybel is Klaagpsalms. Dié psalms word direk 
aan God gerig en smeek Hom om verlossing of verdediging. 
vOORBeelDe vAn KlAAGPSAlMS: Dit kan of in die eerste persoon geskryf wees 
(Psalm 5 tot 7, 13, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 51, 54 tot 57, 59, 
61, 63, 64, 69 tot 71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140 tot 143) of namens die volk 
(Psalms 12, 44, 58, 60, 74, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126 en 137) 
ByBelStuDIe: Psalm 42 (bl. 27)

BOetePSAlMS
In hierdie Psalms is die digter diep onder die indruk van sy sonde en smeek 
God om in sy genade sy sonde te vergewe.
vOORBeelDe vAn BOetePSAlMS: Psalm 6, 32, 38, 51, 102, 130 en 143 
ByBelStuDIe: Psalm 51 (bl. 30) en Psalm 130 (bl. 41)
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PSAlMS vAn DAnKSeGGInG
Dié Psalms is ‘n openbare danksegging vir dit wat God gedoen het, en in 
afwagting van dit wat Hy weer gaan doen. 
vOORBeelDe vAn PSAlMS vAn DAnKSeGGInG: Dit kan uit die individu se oogpunt 
geskryf wees (Psalms 9, 10, 30, 32, 34, 40, 41, 92, 107, 116, 138), of dié van die 
volk (Psalms 65-68, 118, 124)
ByBelStuDIe: Psalm 100 (bl. 34), Psalm 116 (bl. 38)

PSAlMS vAn HeRInneRInG
Herinneringspsalms is Psalms waarin daar van die geskiedenis van God se 
groot dade van verlossing vertel word. Dit herinner die gelowige dat God in die 
hede red, net soos Hy in die verlede sy volk gered het. 
vOORBeelDe vAn PSAlMS vAn HeRInneRInG: Psalm 78, 105, 106, 135 en 136
ByBelStuDIe: Psalm 105 (bl. 36)

lOFPSAlMS
Lofpsalms is daarop gemik om God te vereer en het gewoonlik drie hoof-
elemente: ‘n oproep tot lof, ‘n rede vir lof en ‘n gevolgtrekking. 
vOORBeelDe vAn lOFPSAlMS: Psalm 8, 19, 29, 33, 100, 103, 104, 111, 113, 114, 117, 
135, 136 en 145 tot 150
ByBelStuDIe: Psalm 134 (bl. 44) en Psalm 150 (bl. 46)

HIMne: ’n Godsdienstige lied of lofprysing aan God; ’n lofpsalm. 
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Watter tipe inhoud is in die Psalms?
Die Psalms kan ook verdeel word in terme van die inhoud. Op dié manier 
word daar vier tipes Psalms onderskei. Dié klassifikasie oorvleuel met die 
vorige een. So is Psalm 25 byvoorbeeld ’n Klaagpsalm, maar val ook onder die 
Akrostiese Psalms. Net so is Psalm 130 ’n voorbeeld van ’n Bedevaartspsalm en 
’n Boetepsalm. 

1 PROFetIeSe PSAlMS
Dié Psalms is almal op een of ander wyse profeties. Jesus sê self na sy 
opstanding: “Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog 
by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die 
profete en psalms oor My geskrywe is” (Lukas 24:44). 
     Verskeie waarhede word in dié Psalms verkondig: Jesus Christus is God 
(Psalm 45:6-8) en mens (Psalm 22:22); Hy sal verloën word (Psalm 41:9) en 
sterf (Psalm 22:1-31); Hy sal opstaan uit die graf (Psalm 16:10) en opvaar na die 
hemel waar Hy sal regeer (Psalm 110:1-7). 

3 PelGRIMPSAlMS
Dit is dié Psalms wat deur die pelgrims gesing is wanneer hulle op pad is na 
Jerusalem om die drie jaarlikse feeste te vier. Dié feeste is die fees van die 
ongesuurde brood, die fees van die weke en die huttefees. ’n Pelgrimsreis 
kan ook ’n bedevaart genoem word, en daarom noem ons hierdie Psalms die 
Bedevaartpsalms.

2 WRAAKPSAlMS
Hierdie Psalms is gebede vir die vernietiging of oorwinning van vyande (Psalm 
35, 55, 58, 59, 69, 83, 109, 137 en 140). Dis eerstens belangrik om te besef dat 
dit nie persoonlike wraak is nie, maar eerder ’n gebed dat God se geregtigheid 
sal geskied en dat diegene wat vyande van God is, oorwin sal word. Tweedens, 
die skrywers van hierdie Psalms was meestal besorg oor die heerlikheid van 
God, en hulle het die vernietiging van die goddelose mense aan God oorgelaat.
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4 AKROStIeSe PSAlMS
‘n Akrostiese gedig kan ook ’n lettervers genoem word. Dit is wanneer elke vers 
met ‘n opeenvolgende letter van die Hebreeuse alfabet begin.
     Die letters is vermoedelik so gebruik om dit makliker te maak om te 
memoriseer. Psalms 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 en 145 is so geskryf. Psalm 
119 val egter in sy eie klas, aangesien daar agt verse vir elke letter van die 
Hebreeuse alfabet is. Hierdie alfabet het 22 letters, wat die 176 verse van Psalm 
119 opmaak. 

Ongelukkig is dit moeilik om die Hebreeuse akrostiese gedigte 
op so ’n manier te vertaal dat dit ons alfabet (van begin tot einde) 
weerspieël. Die Afrikaanse alfabet speel net nie saam nie!

ByBelStuDIe: Daar is twee Bedevaartpsalms in dié Bybelstudieboek, Psalm 130 
(bl. 41) en Psalm 134 (bl. 44). 
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PelGRIMSFeeSte: God beveel die Israeliete om vir drie van die volk 
se feeste ‘n pelgrimsreis na Jerusalem te onderneem: “die fees 
van die ongesuurde brood, die fees van die weke en die huttefees” 
(Deuteronomium 16:16). Die fees van die ongesuurde brood begin 
die dag na Paasfees (Levitikus 23:6) en het behels dat die volk 
vir sewe dae ongesuurde brood moes eet. Die fees van die weke 
word ook die oesfees genoem en moes gevier word “met die eerste 
opbrengs van wat jy op die land saai” (Eksodus 23:16). Dit is sewe 
weke na Paasfees gevier en staan as Pinkster bekend omdat dit op 
die vyftigste dag gehou is. Pinkster beteken 50. Tydens die huttefees 
(Levitikus 23:33-36) het die Israeliete vir sewe dae in hutte gebly 
om die tyd in die woestyn te herdenk. Lees meer oor die feeste in 
Eksodus 23:14-17; 34:22-23 en Levitikus 23.

Die Pelgrimspsalms is saam gegroepeer van Psalm 120 tot Psalm 134. Ander 
seremoniële Psalms kan ook hier genoem word, naamlik dié wat tydens die 
Joodse aanbidding gebruik is. Dit sluit Psalm 30 in, wat gekomponeer is vir die 
toewyding van die tempel, en Psalm 90, waarin die Sabbatdag gevier word. 
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veRS 1-3  
DIe ReGveRDIGe Se leWe 
IS OP ’n SteWIGe BASIS 
GeBOu
veRS 4-5 
DIe GODDelOSe Se 
BeStAAn IS tyDelIK
veRS 6   
DAAR IS ’n veRSKIl 
tuSSen DIe GODDelOSe 
en DIe ReGveRDIGe 
MenSe

Hoe gelukkig 
gaan jy wees?

P 
 
 
salm 1 is die inleiding tot die Psalmboek 
in geheel. Hier lees ons van ’n tema wat 

ons in baie van die Psalms vind, naamlik twee 
verskillende maniere waarop ons kan lewe. Ons 
kan óf as regverdiges lewe, óf as goddeloses. 

Ons word aangespoor om nie soos ’n 
goddelose te lewe nie, maar soos iemand wat die 
Here liefhet en dien. Dit is ’n tema wat ons dikwels 
in die wysheidsliteratuur van die Bybel vind, onder 
andere in die boek Spreuke en in die gelykenisse 
van Jesus.

PSAlM 1

tIPe PSAlM: WySHeID
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ReGveRDIGe: Daar word op verskeie plekke van die regverdige as ’n 
persoon gepraat. Die regverdige is iemand wat lewe soos God wil 
hê. Omdat geen mens sonder sonde is nie, verwys ’n regverdige na 
iemand wat deur Christus verlos is en deel van God se volk is.

1 Beskryf iemand wat gelukkig is volgens vers 1 tot 3. Lees ook hierdie verse in die 
Ou Vertaling.

2 Watter dinge doen ’n gelukkige of ’n geseënde mens nie?

3 Dink aan jou vriendekring. Wie is jou vriende en wat is die invloed wat hulle op 
jou het? 

4 Hoe vind die gelukkige mens sy vreugde in die Woord van die Here?

5 Watter beeld gebruik vers 3 om die regverdige te beskryf? 

JOu Hele leWe WORD OMSKRyF!
Psalm 1:1 in die Ou Vertaling sê: "Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die 
raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die 
kring van die spotters nie;" Kyk na die woorde wandel, staan en sit. Jou hele lewe 
word daarin vervat!

GeSeënD: Soms word dit met gelukkig of welgeluksalig vertaal. Om 
geseënd te wees in die lewe word nie bepaal deur jou omstandighede 
nie. ’n Geseënde mens is iemand wat God, as Vader, deur Jesus 
Christus ken.
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6 Watter invloed het fisiese omstandighede, soos byvoorbeeld droogte, koue, 
hitte, op die boom se vermoë om te groei en vrug te dra? Hoe kan jy dit toepas op 
jou eie lewe? Kyk ook na Paulus en Silas in Handelinge 16:25.

 10 Watter troos is dit vir jou dat die Here jou pad ken? (vers 6 in die Ou Vertaling)

 11 Hoe lei die Here jou?

PAD: Die woord weg of pad word in Psalm 1:6 gebruik om te verwys na 
die manier waarop iemand lewe. Dit word ook mens se lewenswandel 
genoem. Soms word die term lewenspad in plaas van net pad gebruik.

8 Hoe word jy deel van die regverdiges? Lees ook Johannes 15:5-7.

9 Hoekom kan regverdiges in hierdie lewe vreugde beleef? (vers 6)

Jy KAn nIe SOMMeR SO In DIe GROeP vAn DIe ReGveRDIGeS KOM nIe 
Volgens Psalm 1 is dit voor die hand liggend dat dit beter is om in die groep 
regverdiges te wees. Tog kan jy nie jouself sommer maar net in die groep indeel 
nie. Jou sonde veroorsaak dat jy eerder by die goddeloses tuis hoort.

KAF: Die doppies van graankorrels wat afval as mens die graan dors. 
Dit het nie voedingswaarde nie, en word maklik deur die wind 
weggewaai. Psalm 1:4 sê dat die goddeloses soos kaf is "wat deur die 
wind uitmekaar gewaai word".

7 Soms lyk dit of goddelose mense meer suksesvol is. Hoekom sal dit nie altyd so 
wees nie? (vers 4)

In Israel is daar min water en dis moeilik vir bome om te groei. Die 
ideale plek vir ’n boom is langs ’n rivier. Wanneer ’n boom langs ’n 
rivier staan groei hy welig, en hy is totaal afhanklik van die stroom 
waarby hy geplant is. 
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H 
 
 
ierdie koningspsalm is moontlik gebruik 
op die dag wanneer ’n nuwe koning in 

Israel gekroon is. Op dié dag, wanneer die kroon 
op die nuwe koning se kop geplaas is en hy gesalf 
is, sou die Psalm voorgelees word. Die nuwe 
koning en die volk het so gehoor dat die koning 
se gesag van die Here kom. Die Here self is die 
eintlike Koning. Die aardse koning wat God in 
Israel aangestel het staan teenoor die ander nasies 
en hul konings. Die koning van Israel is gekroon 
deur die Here, wat die groot Hemelkoning is: “Hy 
wat in die hemel woon” (vers 4).

veRS 1-3
DIe nASIeS en Hul 
KOnInGS veRKlAAR Hul 
OPStAnD teen DIe HeRe 
en Sy KOnInG
veRSe 4-6 
DIe HeRe SPOt Met 
DIe nASIeS DeuR Sy 
eIe KOnInG OP SIOn te 
KROOn
veRSe 7-9
DIe HeRe Se KOnInG 
veRKOnDIG DIe WOORD 
vAn DIe HeRe
veRSe 10-12
DIe nASIeS en Hul 
KOnInGS WORD teen 
DIe HeRe Se WRAAK 
GeWAARSKu, en DIe 
WOnDeRlIKe GevOlGe 
vAn DIe HeRe Se lIeFDe 
WORD GenOeM

PSAlM 2

tIPe PSAlM: KOnInGSKAP

Die 
Hemelkoning 
kroon 
sy Koning
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1 Waar is die Here se troon volgens vers 4? Wat sê dit van wie die Here is?

2 Hoe reageer die Here op die rebellie van die nasies en hul konings? (vers 4-5)

SIOn: Dit is een van die berge waarop Jerusalem en die tempel gebou 
is. Daarom word dit die heilige berg genoem. Sion herinner jou aan 
die feit dat die Here deur sy koning in Israel regeer, en ten diepste dat 
Hy self die Koning is wat oor alles en almal regeer.

JuK: ’n Juk word om beeste se nekke vasgemaak sodat hulle ’n ploeg 
of ’n wa kan trek. ’n Juk word baie keer figuurlik gebruik om te verwys 
na iemand se onderwerping aan iets of iemand anders. In Psalm 2:3 
sê die konings van die aarde dat hulle figuurlik die juk van die Here 
en sy gesalfde wil afgooi, naamlik dat hulle nie meer die Here en sy 
gesalfde wil erken en doen wat hulle sê nie.

SAlWInG: Wanneer ’n nuwe koning aangestel is, is hy gesalf. Dit 
beteken dat olyfolie met geurige speserye oor sy kop uitgegooi is, as 
teken dat die Here die nuwe koning aanstel en seën. 

net SOOS ’n DRAMA
Dit lyk of die psalm in die vorm van ’n drama geskryf is. Dit is moontlik dat 
verskillende groepe die lied in beurtsang gesing het.

Ten diepste is Psalm 2 ’n Psalm wat getuig van die Here Jesus 
Christus. Hy is die werklike Koning. In die Nuwe Testament word 
Psalm 2 verskeie kere aangehaal as daar gepraat word van Christus 
(Handelinge 4:25-26; 13:32-33; Hebreërs 1:5; 5:5). Wat ’n voorreg om 
in hierdie Psalm van ons Groot Koning te kan lees en sing!
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tOORn OntvlAM: God se toorn verwys na sy woede. As daar gesê word 
dat sy toorn “ontvlam”, beteken dit dat Hy baie kwaad word oor iets. In 
Psalm 2 is God kwaad oor die mense wat Hom nie as Koning erken nie.

ISRAel en Sy KOnInG WAS AnDeRS 
Die Here het oor Israel regeer en daarom moes selfs die koning gehoorsaam 
wees aan die Here. Die koning wat deur die Here gekroon is, is ’n vooruitwysing 
na Jesus Christus, wat as die kerk se ewige Koning oor ons regeer.

6 Wat het in die laaste week van sy aardse lewe met Jesus gebeur voor Hy gekroon 
is as Koning? Hoe verskil dit met wat ons lees in vers 8 tot 9 van wat die koning God 
kan vra en wat Hy dan sal doen?

7 Hoekom sal mense nie vir altyd kan aanhou om teen ons Here Jesus se 
koningskap in opstand te kom nie? Kyk na vers 10 tot 12.

8 Hoekom is dit goed om Jesus se koningskap onderdanig te aanvaar? (vers 12)

3 Wat leer vers 6 tot 9 ons oor hoe Israel se koning(s) anders was as die konings 
van die nasies? Noem iets uit elke vers.

4 Waarom moes Israel se konings soveel anders wees as die konings van die ander 
nasies?

5 Israel se konings kon dit nooit regkry om die hoë ideale te bereik wat die Here in 
hierdie Psalm stel nie. Daarom roep Psalm 2 om ’n beter koning as al Israel se ander 
konings. Na wie verwys vers 7b eintlik? Lees ook Handelinge 4:25-26 en 13:32-33, 
en Hebreërs 1:5 en 5:5.
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veRS 1 
OPSKRIF
veRS 2-3 
DIe SKePPInG GetuIG 
HOe GROOt en 
WOnDeRlIK DIe HeRe IS
veRS 4-9
DIe HeRe Het DIe MenS 
AAnGeStel OM OOR DIe 
SKePPInG te ReGeeR
veRS 10
HOe HeeRlIK IS DIe 
nAAM vAn DIe HeRe

S 
 
 
elfs met al die tegnologie kan die mens nog nie die skepping verstaan 
nie. As die digter van Psalm 8 na die grote skepping kyk, dan vra hy: Wat 

is die mens? Ons is klein en nietig in hierdie skepping en tog word ons waardig 
geag. Ons is ’n klein bietjie minder as die engele in die hemel gemaak en die 
Here laat die mens heers en regeer oor hierdie wonderlike skepping van Hom. 
Dit kan nie anders as om ons te bring by ’n lofsang aan die Here nie! “o Here, 
onse Here, hoe heerlik is U Naam op die ganse aarde” (Psalm 8:2, Ou Vertaling).

PSAlM 8

tIPe PSAlM: SKePPInG

Bring lof aan 
ons Skepper!
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7 Wat beteken dit dat ons oor die skepping moet heers? Lees ook Genesis 1:26-28.

8 Heers ons nog soos ons moet oor die skepping? Wat het fout gegaan?

9 Waaroor moet die mens alles heers? Watter voorbeelde word hier genoem?

10 Psalm 8 word in die Nuwe Testament aangehaal, onder andere in Hebreërs 2:5-9. 
Wat leer hierdie gedeelte ons oor Jesus?
 
11 Som Psalm 8 in een sin op.

OnDeRWeRP: Wanneer iets aan iemand onderwerp is, is dit onder sy 
beheer of gesag. In Psalm 8 lees ons dat die Here die skepping aan 
die mens onderwerp het. Hy het ons aangestel om daaroor te regeer, 
en daarvoor te sorg.

DIé PSAlM leeR OnS
 om die heerlikheid van die Here te besing;
 dat God die Skepper van hemel en aarde is; en 
 dat die mens klein is, maar nogtans oor God se skepping aangestel is.

1 Wie het hierdie Psalm geskryf?

2 Waarvoor word die Here geloof en geprys in vers 2 tot 3?

3 Wat beteken dit dat die Here se Naam oor die hele aarde wonderbaar is? 

4 Wat leer ons uit die feit dat selfs “kinders en suigelinge ” (vers 3) die Here besing?

5 Waaroor is Dawid verbaas in vers 4 tot 6?

6 Wat sê dit van ons as ons lees dat ons “net ’n bietjie minder as ’n hemelse wese 
gemaak ” (vers 6)  is?

MAJeSteIt: Majesteit verwys na God se 
prag, glorie of heerlikheid.
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veRS 1-4 
DIe HeRe IS OnS HeRDeR
veRS 5-6
DIe HeRe IS OnS 
GASHeeR

I 
 
 
n Psalm 23 gebruik Dawid die mooi beeld van die herder om die 
verhouding tussen die Here en ons te skets. Die skape volg die herder 

omdat hulle sy stem ken, en hom vertrou. Hulle is afhanklik van die herder, 
omdat daar baie gevare vir skape is. Daar is gevaarlike gate of skeure waarin 
hulle kan beland; daar is wilde diere wat hulle kan vang; en hulle kan maklik 
gesteel word. Daarom moet die herder nie net sy skape lei nie; hy moet hulle 
ook beskerm. Die Here is ons herder wat ons lei! In Johannes 10:1-21 lees ons 
hoe Jesus die gelykenis van die goeie herder vertel en sê dat Hy die goeie 
Herder is.  

PSAlM 23

tIPe PSAlM: veRtROue

Die Here is die 
goeie Herder
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Dawid self was as jongman ’n herder. Hy skryf waarskynlik hierdie 
Psalm met sy ervaring as herder in sy agterkop.

DOnKeR DIePteS: Dit verwys na valleie of plekke wat vir ’n skaap baie 
gevaarlik is, omdat daar maklik rowers en roofdiere kan wegkruip. 
Dawid sê hiermee dat die hy nie bang sal wees nie, al moet hy deur baie 
moeilike en gevaarlike plekke in sy lewe gaan, want die Here is met 
hom. So is Hy ook met elkeen van sy kinders. Die Ou Vertaling gebruik 
die begrip “dal van doodskaduwee” in die plek van “donker dieptes”. 

1 Wat bedoel Dawid as hy in vers 1 sê “Die Here is my herder, ek kom niks kort nie ” ?

2 Wat doen die Here as Herder alles vir sy skape?
 
3 Wat leer ons oor die Here se omgee vir ons in hierdie woorde? 
 
4 Hoe kry ons nuwe krag van die Here? Wanneer het die Here al vir jou nuwe krag 
gegee? 

5 Hoekom lei die Here ons op die regte paaie volgens vers 3?

DIe BeteKenIS vAn DIe StOK en DIe StAF
’n Herder dra gewoonlik ’n stok en ’n staf saam met hom. Die stok word gebruik 
om die skape te verdedig. As daar roofdiere is wat die skape wil skade aandoen, 
gebruik die herder die stok om die roofdiere weg te hou. Die herder gebruik ’n 
staf om die skape te lei. Hy kan dit gebruik om die skape uit skeure te haal en 
wanneer ’n skaap daarmee terugbring as dit afdwaal. Die Here beskerm ons 
teen die Bose. Hy is ook ons Herder wat met ’n staf ons lei, ons opsoek as ons 
afdwaal en ons uit skeure uithaal as ons inval.

6 Hoekom hoef ons nie bang te wees as ons “deur donker dieptes” (vers 4) hoef te 
gaan nie?

7 Jesus beskryf Homself as die goeie Herder in Johannes 10:1-21. Wat doen Hy 
volgens Johannes 10:11 en 10:14?
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“U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor.”
Hierdie beeld in vers 5 van die Ou Vertaling is vir ons vreemd in ons konteks. 
Ons is nie bekend met die gebruik om duur olie uit te gooi op iemand se kop 
nie. Dit was ’n gebruik waardeur iemand geëer is en daardeur as belangrik 
beskou is. Dawid verklaar dat die Here sy kop met olie in oorvloed salf. Dis 
dieselfde met die beker wat oorloop. Die Here se goedheid is nie min of 
beperk nie – dis in oorvloed oor ons. Dit kan natuurlik die duidelikste gesien 
word in Jesus Christus wat aarde toe gekom het en deur sy lewe, kruisdood en 
opstanding ons verhouding met God herstel het. Ons ontvang groot genade  
in oorvloed.

12 Watter groot troos gee die Here ons in vers 6?

13 Hoe het jy al die goedheid en die liefde van God in jou lewe ervaar?

HuIS vAn DIe HeRe: In Psalm 23:6 verwys die huis van die Here na sy 
blyplek waar Hy ons as gaste ontvang. Waarskynlik dink Dawid hier 
aan die tabernakel, of selfs die tempel wat sy seun Salomo sou bou. 
Ten diepste verwys dit na die plek waar die Here is, en waar ons deur 
sy genade tot in ewigheid sal wees. 

8 Die tweede beeld wat in Psalm 23 gebruik word, is van die Here as ons Gasheer 
by ’n feesmaal. Wat gebeur gewoonlik by ’n feesmaal?

9 Wat doen die Here vir ons by hierdie feesmaal? Wat beteken dit vir jou?

10 Wat leer ons uit die feit dat ons vyande moet toekyk terwyl ons by hierdie 
feesmaal is?

11 Ons lees van nog ’n feesmaal in Openbaring 21:5-10. Watter feesmaal is dit, en 
wie is almal soontoe uitgenooi?

Ons besef dit nie altyd nie, maar Psalm 23 noem die Here nie nét ons 
Herder nie. Psalm 23 beskryf die Here met ’n tweede beeld. Naas ons 
Herder (vers 1 tot 4) is Hy ook ons Gasheer (vers 5 tot 6). Hy ontvang 
ons in sy huis as gaste en bedien ons met oorvloed.
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veRS 1
OPSKRIF
veRS 2-3 
DIe DIGteR SMAG nA 
DIe HeRe
veRS 4-5
DIe DIGteR BeSKRyF Sy 
GROOt HARtSeeR, en 
DInK AAn HOe Bly Hy 
vROeëR WAS
veRS 6
DIe DIGteR SPOOR 
HOMSelF AAn OM OP 
GOD te veRtROu, en te 
Bely WIe Hy IS
veRS 7-8 
DIe DIGteR ROeP In Sy 
nOOD nA DIe HeRe
veRS 9
DIe DIGteR veRtROu 
DAt DIe HeRe uItKOMS 
SAl Gee
veRS 10-11
DIe DIGteR vOel OP 
HIeRDIe OOMBlIK OF 
GOD HOM veRGeet Het
veRS 12
DIe DIGteR SPOOR 
HOMSelF WeeR AAn OM 
OP GOD te veRtROu, en 
te Bely WIe Hy IS

PSAlM 42

tIPe PSAlM: KlAAGlIeD

Versadig 
deur God

I 
 
 
n die woestyn waar dit droog en baie warm 
is, is daar ’n wildsbok wat na ’n lang somer 

so graag net ’n klein bietjie water wil hê. Hy 
sal enigiets gee om sy dors te les. Soos hierdie 
wildsbok verlang die digter van Psalm 42 na die 
teenwoordigheid van God. Aan die begin van die 
Psalm voel hy of God hom verlaat het. Maar soos 
die Psalm vorder, lees ons hoe hy sing van hoe die 
Here hom altyd help. Daarom, al is hierdie Psalm 
een waarin die digter huil en kla, is dit ten diepste 
’n lied van hoop.
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KORAGIete: Die kinders van Korag of Koragiete is die afstammelinge 
van Korag (Eksodus 6:23) uit die stam van Levi. Hulle is nie saam met 
hul vader deur die grond ingesluk en deur vuur verteer nie  
(Numeri 26:10-11). Hulle het tempelpoortwagters (1 Kronieke 26:19), 
soldate (1 Kronieke 12: 6), en musikante geword wat Psalms geskryf 
het, waarvan elf opgeneem is in die Psalmboek. Sien onder andere 
Psalm 42 tot 49.

Die Psalm word in die eerste vers ’n maskîl genoem. Die Nuwe 
Vertaling vertaal dit as ’n gedig, terwyl die Ou Vertaling dit as ’n 
onderwysing vertaal. In Psalm 42 verwys dit spesifiek na ’n nadenke 
of ’n refleksie. Dit is bedoel as ’n selfgesprek (Psalm 42:6, 10, 12). Die 
Psalmdigter praat dus met homself. Hy vra homself af hoekom die 
Here vir hom ver voel, en besef dan opnuut wie die Here is.

Die Israeliete sou vir drie feeste ’n pelgrimstog na Jerusalem 
onderneem, naamlik die Paasfees, die fees van die oes en die 
huttefees. Met ’n pelgrimstog trek hulle op na Jerusalem waar die 
tempel van die Here is, sodat hulle daar kan deelneem aan die 
feestelikheid en kan aanbid. 

Die Jordaanrivier is die bekendste rivier in die Bybel. Die naam 
“Jordaan” kom van die woord wat “afgaan” beteken. Die Jordaan is  
205 km lank en loop van Noord na Suid, deur die see van Galilea en af 
in die Dooie See in.
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1 Hoe gereeld praat jy met jouself in jou gedagtes? Hoeveel van jou gedagtes is 
deur sonde geaffekteer?
 
2 Hoekom dink jy smag die mens se siel na God?
 
3 Onder watter omstandighede word daar gewoonlik na God gesmag? Kyk na  
vers 4 en 10.
 
4 In vers 4 vra die digter se vyande: “En waar is jou God? “  Wat impliseer dié vraag?
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8 Hoeveel keer word water as ’n metafoor in die psalm gebruik?

9 Hoe werk die digter die vertwyfeling teen in vers 6 en 12?
 
10 Hoe moet jy vertwyfeling in jou lewe teenwerk in die lig van vers 6 en 12?  
Wat kan help dat jy nie so moedeloos word dat jy tou opgooi nie? Lees ook 
Filippense 4:4-9.
 
11 Hoe kan jy die trou van die Here in jou lewe sien?

12 Wat moet jou reaksie op God se liefde en trou wees? Hoe kan jy hierin groei?

5 Lees vers 4,10 en 11. Hoekom kan die digter nie optrek na die woonplek van God 
nie?
 
6 Waar is die woonplek van God vandag? Hoekom?
 
7 Wat impliseer dit dat die skrywer sê dat hy sal terugdink aan die goedheid van 
die Here?

Die refrein van Psalm 42 is die woorde van vers 6 en 12: “Waarom is ek 
so in vertwyfeling en waarop kerm ek so? Vertrou op God! Ja, ek sal weer 
vir Hom ŉ loflied sing. Hy is my helper en my God”. Hierdie refrein word 
ook in Psalm 43:5 herhaal. Sommige geleerdes sê dat Psalm 42 en 43 
lank terug één Psalm was.

Die Hermonberg is die berg waar die Jordaan ontspring. Die 
naam beteken “heilige berg” in Hebreeus. Die berg is bekend vir sy 
skoonheid. In Psalm 89:13 word gesê dat Hermonberg die Here se 
Naam roem. In Psalm 133 stel die digter dat waar broers eensgesind 
saamwoon, dit soos dou op die Hermonberg is.

Die Kleinberg waarna vers 7 verwys is onbekend.
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O 
 
 
p ’n keer toe die konings uitgetrek het om 
oorlog te maak, het koning Dawid by die 

huis gebly. Hy het op sy paleis se dak rondgestap 
en vir Batseba, ’n mooi vrou van een van die 
soldate, sien bad. Hy het by haar geslaap en sy het 
swanger geword. Dawid het toe vir Batseba se man, 
Uria, vanaf die oorlogsveld huis toe laat kom en 
hom die geleentheid gegee om daardie aand by 
sy huis te slaap. Uria het gevoel dis verkeerd want 
sy mede-soldate en die ark van die Here was nog 
op die slagveld. Die volgende aand het Dawid vir 
Uria dronk gemaak en hom weer na sy huis gestuur, 
maar Uria het by die slawe gaan slaap. Toe stuur 
Dawid ’n brief saam met Uria waarin hy opdrag 
gee dat Uria in die voorste linies moet veg. Sodra 
die oorlog warm raak moes Joab die manskappe 
onttrek sodat Uria doodgemaak kon word. 

Dit gebeur dan ook só. In ’n kort tydjie het 
Dawid owerspel en moord gepleeg. Hy het gedink 
dat hy daarmee weggekom het. Die Here stuur 
egter ’n profeet wat vir Dawid sê dat die Here van 
sy sonde weet. Dawid besef hy is skuldig, en die 
skuldgevoel begin hom opvreet. Hy voel vuil en 
sleg. Hy weet hy verdien die Here se oordeel. Dit 
voel vir hom of hy nie kan of mag bid nie. Al wat hy 
kan doen is om te pleit vir die Here se genade. Ons 
lees dit alles in Psalm 51.

veRS 1-6
DAWID Se BelyDenIS
1-2 DawiD pleit by GoD
3-6 hy erken sy sonDe
veRS 7-10
DAWID Se ReInIGInG; 
Hy vRA GOD  OM DIé DRIe 
DInGe te DOen
7  sy sonDe te verwyDer
8-9 sy vreuGDe te herstel
10 sy Gees te vernuwe
veRS 11-12
DAWID Se KOMMeR 
veRS 13-15
DAWID Se tOeWyDInG; 
Hy BelOWe DRIe DInGe
13 hy leer GoD se weë vir 
sonDaars
14 hy sinG van GoD se 
verGifnis
15  hy loof GoD
veRS 16-19
DAWID Se veRtROue 
16-17 hy weet Dat GoD 
sonDes kan verGewe
18-19 hy weet Dat GoD 
Die staD kan versterk
veRS 20-21
DAWID BID vIR DIe vOlK

PSAlM 51

tIPe: BOetePSAlM Vergewe 
deur God
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Psalm 51 is ’n parallel van Psalm 32. Party mense dink dit verwys na 
dieselfde gebeurtenis.

8 Hoe voel jy as jy jou sonde wegsteek? Hoekom sal jy so voel? (vers 10)

ReInIG My HARt!
In vers 9 bid Dawid dat God hom sal skoonmaak van sy sonde. Die woorde wat 
hy gebruik verwys dikwels in die Ou Testament na iemand wat seremonieel 
onrein is, byvoorbeeld ’n melaatse of iemand wat aan ’n lyk geraak het. Nadat 
sulke persone gereinig is, mag hulle weer deel van die volk word. Dawid bid 
dat die Here hom nie net seremonieel moet was nie, maar van diep binne moet 
reinig. Dit is ook daar waar God se hand swaar op hom rus.

4 Wat beteken dit as Dawid in vers 6 sê dat hy teen die Here alleen gesondig het? 
 
5 Dawid sê dat die Here se uitspraak oor sy sonde regverdig is (2 Samuel 2:10-12). 
Wat het Dawid verdien? 

6 Wat bedoel Dawid in vers 7 as hy sê dat hy al skuldig was toe hy gebore is, met 
sonde belaai toe sy moeder swanger was? 
 
7 Hoe kan ek diep in my binneste weet hoe die Here wil dat ek moet lewe? (vers 8)

BARMHARtIGHeID: Die liefde waarmee God neerbuig na mense in hul 
swakheid en kleinheid. 

1 Lees Genesis 3:8. Wat is gewoonlik jou eerste reaksie wanneer jy op jou sonde 
gewys word? Wat gebeur as jy sonde met nog sonde probeer toesmeer?
 
2 Hoe het Dawid tot die besef gekom dat die Here sy sonde ken? Hoe bring die 
Here jou tot besef van jou sonde?

3 Wat is die gehoorsame reaksie van ‘n gelowige oor sonde in sy lewe?

Jy kan hierdie geskiedenis van Dawid en 
Batseba in 2 Samuel 11-12 gaan lees. 
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Sion is die naam van die berg in Palestina waarop Salomo die tempel 
gebou het. Die naam word ook gebruik om na die tempel self, of die 
mense wat by die tempel aanbid, te verwys.

veROOtMOeDIGInG: Om jou te verootmoedig is om jouself te herinner 
wie God is, en wie jy is. Wanneer ons besef dat Hy die almagtige God 
is, en ons maar net skepsels, maak dit ons nederig. Dan buig ons voor 
God as ons Koning.

13 Wat is die offer van verootmoediging waarvan vers 19 praat?  Hoe lyk dit?

9 Hoekom bid Dawid in hierdie psalm dat die Here nie sy Heilige Gees van hom 
moet wegneem nie? Wat doen die Heilige Gees?

10 Hoe moet jy volgens vers 14 oor jou verlossing in Christus voel? 

11 Hoekom is dit belangrik dat God aan jou die woorde moet gee waarmee jy sy 
lof moet verkondig?
 
12 Hoe lyk jou toewyding aan die Here? 

In baie van Dawid se gebede eindig hy deur nie net vir homself te bid 
nie, maar ook vir sy volk. Kyk Psalm 5:12; 25:22; 28:9 en 40:17.

Natan het al by die eerste besoek vir Dawid gerus gestel dat sy sonde 
vergewe is en dat hy nie sal sterf nie. Tog is dit deel van Dawid se 
gebed (2 Samuel 12:13). Dawid besef dit gaan oor erkenning van 
skuld voor God. Jy moet die berou van jou sonde nie net in jouself 
hou nie, maar jy moet dit voor God oopstel.
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Here, 
gee my die woorde 

om u lof 
te verkondig.

PSAlM 51:17
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veRS 1-2 
DRIe OPROePe OM DIe 
HeRe te AAnBID
veRS 3
DIe MIDDelSte OPROeP 
veRtel DAt DIe HeRe DIe 
WARe GOD IS
veRS 4-5 
DRIe OPROePe OM DIe 
HeRe te AAnBID

Uit die struktuur is dit 
duidelik dat die klem 
op die middelste 
vers van Psalm 100, 
naamlik vers 3, val. 
Hierdie vers vertel 
ons wie die Here 
is, en wat Hy ons 
gemaak het.

WOORDe vIR JuIG
Let op al die woorde wat die digter se opgewondenheid en dankbaarheid in 
hierdie Psalm aandui: juig, dien, jubel, erken, dankliedere, lofsange, dank, prys.

Die doel van Psalm 100 word duidelik in 
die opskrif van vers 1 genoem: dit is ’n 
dankpsalm.

S 
 
 
oms is ons so opgewonde dat ons kan 
skree, gil of juig. Dit is wat die digter van 

Psalm 100 doen. Hy juig oor wie die Here is en wat 
Hy doen. Hy juig oor wie ons in die Here se oë is. 
Hy is vervul met opgewondheid en verwondering, 
en druk daarom sy dankbaarheid uit. As Christene 
sing ons hierdie lied met die wonderlike besef 
van wie Christus is, wat Hy doen, en wat Hy ons 
gemaak het.

Juig tot eer 
van die Here, 
almal op 
aarde!

PSAlM 100

tIPe: DAnKPSAlM
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In vers 4 lyk dit of die digter hierdie Psalm saam met medegelowiges 
gesing het soos hulle die tempel ingegaan het.

1 Wat beteken dit om tot eer van die Here te juig? Hoe verskil dit van ander vorme 
van juig?

2 Hoekom maak dit sin dat almal op aarde opgeroep word om tot eer van die Here 
te juig?

3 Waarvoor kan en moet jy in alles bly wees teenoor die Here? 

4 Wat leer ons in vers 3 oor wie die Here is?

5 Wat leer ons in vers 3 oor wie ons is? Lees ook Eksodus 6:7 en 19:5; 
Deuteronomium 7:6 en 1 Petrus 2:9.

6 Watter troos is dit vir jou as ’n gelowige om te weet dat jy aan die Here behoort?

JuIG: Om op ’n buitengewone wyse jou 
blydskap te wys.

 tROu: Wanneer iemand "trou" is, doen hy wat hy belowe het. As ons in 
Psalm 100:5 sing dat die Here se trou van geslag tot geslag duur, sing 
ons dat Hy altyd doen wat Hy belowe het, en dat ons dit dwarsdeur 
ons lewens sien.

JuBel: Om baie bly te wees, en jou blydskap duidelik te maak; om so 
vol vreugde te wees dat jy dit nie kan wegsteek nie.

7 Hoekom moet ons die Here saam met medegelowiges loof?

8 Van watter eienskappe van die Here leer ons in vers 5? Sien ook Psalm 117:1-2. 

9 Wat leer ons in die Psalm in geheel oor hoe ons die Here moet aanbid? 

10 Hoe kry hierdie Psalm nuwe diepte en betekenis as jy dink aan alles wat God 
vir jou in en deur Jesus Christus gedoen het?
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veRBOnD: Dit is die ooreenkoms wat die Here met sy volk gemaak het. 
Die kern daarvan is dat Hy vir hulle ’n God sal wees, en hulle vir Hom 
’n volk sal wees. Hierdie ooreenkoms is nie afhanklik van die mens nie. 
Dit is iets wat God inisieer en in stand hou.

D 
 
 
ie Engelsman sê: “hindsight is 20/20”. Dit 
is ’n uitdrukking wat sê dat dit maklik 

is om te weet wat die regte ding is om te doen 
nádat dit gebeur het, maar dat dit moeilik is om 
die toekoms te voorspel. Dit is deur die lens van 
die verlede dat ons dikwels die hede verstaan en 
kans sien vir die toekoms. Die psalmdigter lig die 
gebeure van die verlede uit om sy landgenote te 
verseker van God se trou en beskerming in die 
hede. Dit gaan gepaard met ’n heenwysing na die 
vervulling van God se verbond met betrekking tot 
die beloofde land. As God nog altyd vir my gesorg 
het in die verlede, hoekom sal ek twyfel dat Hy 
vandag en ook in die toekoms vir my sal sorg?

veRS 1-11
GOD WORD GelOOF, 
OMDAt Hy GetROu WAS 
AAn Sy veRBOnD Met 
ABRAHAM 
veRS 12-41
DIe DIGteR HeRInneR 
OnS AAn DIe BelOFte 
vAn DIe lAnD WAt 
ISRAel SOu eRF en HOe 
Hulle DIt DeuR DIe 
GenADe vAn DIe HeRe 
GeKRy Het
12-15  GeskieDenis van 
abraham (Die verbonD)
16-25  GeskieDenis van 
josef (Die sewe jare 
oorvloeD en sewe jare 
honGersnooD)
26-41  GeskieDenis van 
moses (Die tien plae) 
veRS 42-45
DIe HeRe WORD GelOOF 
vIR Sy tROu AAn DIe 
veRBOnD en DIe GenADe 
WAt Hy AAn DIe vOlK 
BeWyS Het

PSAlM 105

tIPe PSAlM: HeRInneRInG

Die 
geskiedenis 
eer God
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1 Die psalmdigter roep Israel op om aan almal te vertel wat die Here gedoen het. 
Hy wys almal op die grootheid en almag van God en moedig hulle aan om by God 
te skuil (vers 1 tot 7). Wat is die kern van sy oproep in vers 8 tot 9?

2 Wat beteken dit vir jou dat God sy Woord nakom?

3 Waarom verdiep die digter homself in Israel se geskiedenis (vers 10 tot 15)? Dink 
weer aan die woorde van vers 8 tot 9.

4 Hoekom is dit vir ’n gelowige goed om soms stil te staan en terug te kyk in die 
verlede? Hoe help dit ons ten opsigte van die toekoms?

5 In Psalm 105 word dit duidelik dat God in sy almag en genade sy kinders red. Is 
dit ’n waarborg van ’n vreedsame, geweldlose, siektevrye en pynlose lewe? Hoekom 
sê jy so?

6 Wat het met Israel (God se uitverkore volk) gebeur? Was alles altyd maanskyn en 
rose? Kyk na vers 12, 13, 16, 18, 25, 40 en 41.

uItveRKOReneS: ’n Woord wat saam met verbond gelees moet word. Dit 
is hulle wat God in sy alwysheid en almag verkies het om die verbond 
mee te sluit en in stand te hou. Die uitverkorenes kan slegs in God glo 
omdat Hy dit aan hulle gee.

7 Hoekom word swaar tye genoem in ’n psalm wat God prys vir sy getrouheid en 
beskerming? (vers 20-23; 42-44)

8 Lees Jesaja 53:5. Wat was die doel van Jesus se swaarkry?

9 Lees Jakobus 1:2-4. Hoe gebruik God swaar tye in ons lewe?

HOeKOM IS DAAR SWAAR tye?
God belowe nêrens in sy Woord dat ons van swaarkry gevrywaar word nie. 
Inteendeel, in die Nuwe Testament word ons juis geleer dat as ons die Here 
getrou navolg, swaar tye ons sal tref. Israel het baie swaar tye deurgemaak, 
sodat hulle daarin hulle afhanklikheid van God sou besef.
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PSAlM 116

tIPe PSAlM: DAnKSeGGInG

G 
 
 
etuienisse kan baie aangrypend wees, 
veral as dit van die Here se verlossing 

vertel. In Psalm 116 vind ons die persoonlike 
danksegging van iemand ná hy groot nood 
of trauma beleef het. Dis moontlik dat die 
psalmdigter na ’n ernstige siekte of besering wat 
hy gehad het, verwys, maar daar word nie spesifiek 
vir ons gesê watter nood hy beleef het nie. Die 
psalmdigter se bedoeling is om vir ons sy reaksie 
op die Here se verlossende genade te beskryf.

veRS 1-7
DIe DIGteR Se ReAKSIe 
OP DIe HeRe Se 
GetROuHeID OM te ReD
veRS 8-14
DIe DIGteR Se ReAKSIe 
OP DIe HeRe Se 
veRlOSSInGSDADe
veRS 15-19
DIe DIGteR Se ReAKSIe 
OP DIe HeRe Se OOR-
WInnInG OOR DIe DOOD

Psalms kan op 
verskillende maniere 
ingedeel word. 
In vers 3, 8 en 15 
verwys die digter na 
die dood, asook die 
Here se optrede om 
hom te bevry. Dit is 
daarom een manier 
om die struktuur van 
Psalm 116 te sien.
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Hoe dank ek 
God vir sy 
genade?
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Dié Psalm leer ons hoe ons op God se reddende genade behoort te 
antwoord. Daarom is dit moontlik in die tempel tydens geleenthede 
gebruik waar Israel baie spesifiek vir die Here wou dankie sê.

BAnDe vAn DIe DOOD: Bande van die dood is beeldspraak vir 
omstandighede wat totaal en al oorweldigend is vir die een wat dit 
beleef. Soms verwys die psalmdigters ook na die dieptes of selfs die 
doderyk wat hulle oorweldig het.

1 Hoekom het die digter volgens vers 1 die Here lief?

Wanneer die Here luister is dit ’n beskrywing van hoe Hy aktief in ons lewens 
teenwoordig is. Hy luister sodat Hy kan ingryp en optree. God hoor nie maar 
net wanneer dit met ons swaar gaan nie, Hy luister altyd.

SMeeKGeBeD: Wanneer jy God dringend en met die besef van jou 
swakheid vir iets in gebed vra.
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2 Wat het die digter gedoen toe hy in die nood was en totaal en al oorweldig 
gevoel het in sy omstandighede volgens vers 4? Wat leer jy hierin oor wat ons moet 
doen in ons nood?

3 Hoekom het die Here in vers 5 die digter uit sy omstandighede gered?

4 Wat kon die digter doen om homself te red? (vers 6)

5 Beteken vers 8 en 9 dat gelowiges nooit sal swaarkry of selfs nooit sal doodgaan 
nie? 

6 In die lig van bogenoemde, waarvan is vers 8 en 9 ’n profesie? Lees ook 
Openbaring 21:1-4.
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6 Hoekom sê die digter in vers 11 dat ons op geen mens kan staat maak om ons uit 
ons nood te red nie? 

7 Hoekom is die dood van ’n gelowige nie vir die Here ’n geringe saak nie? (vers 15)

8 Het die digter die Here eers begin dien toe hy in die nood gekom het? Wat sê dit 
vir ons oor die feit dat ons soms net aan die Here dink as “ ’n noodgod ”,  naamlik ’n 
God wat ons net moet help wanneer óns Hom nodig het?

9 Op watter drie maniere wil die digter op die Here se reddingsdade reageer? Lees 
vers 7, vers 13 tot 14 en vers 17 tot 18.

10 Watter rol speel die digter se medegelowiges in die dank wat hy aan die Here 
wil bring?

11 Hoe kry hierdie psalm nuwe diepte en betekenis as jy dink aan alles wat God 
vir jou in en deur Jesus Christus gedoen het?

DAnKOFFeR: Dit is ’n tipe offer wat Israel in die Ou Testament aan die 
Here gebring het om vir Hom dankie te sê.

DRAnKOFFeR: ’n Offer wat bestaan uit drank (gewoonlik wyn). Dit is 
uitgegiet as teken van toewyding en aanbidding (Eksodus 29:40-41; 
30:9; 37:16).

WelDADe: Dit is iets wat God uit genade vir ons doen, sonder dat ons 
dit verdien.
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P 
 
 
lek-plek in die Psalmbundel is psalms wat min of meer dieselfde is, 
saamgegroepeer. Dit is die geval as dit by Psalm 120 tot 134 kom, wat 

almal bedevaartspsalms is. Die bedevaartspsalms is liedere wat pelgrims gesing 
het as hulle na Jerusalem gereis het vir een van die groot jaarlikse Joodse 
feeste. Psalm 130 is een van hierdie bedevaartspsalms. Die Psalm is ’n hulproep 
en ’n pleit vir die Here se genade, en tegelykertyd ’n versekering dat die Here 
sonde vergewe.

Ek kan nie self 
nie, Here!

veRS 1-2
DIe DIGteR PleIt vIR 
DIe HeRe Se HulP en 
GenADe
veRS 3-4
DIe DIGteR veRKlAAR 
DAt net GOD SOnDeS 
KAn veRGeWe
veRS 5-6
DIe DIGteR veRKlAAR 
Sy AFHAnKlIKHeID vAn 
GOD en HOOP OP Sy 
veRGIFnIS
veRS 7-8
DIe DIGteR ROeP DIe 
Hele ISRAel OP OM OP 
DIe HeRe te veRtROu

PSAlM 130

BeDevAARtSPSAlM
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PelGRIM: ’n Pelgrim is ’n reisiger wat na ’n heilige plek (soos ’n tempel) 
reis om daar te aanbid. Aan die een kant is dit ’n fisiese reis (dikwels te 
voet), en aan die ander kant is dit ’n geestelike reis, omdat die reisiger 
lank tyd gehad het om te dink oor wie God is en wat Hy doen.

PAuluS Se PSAlM
Martin Luther het van Psalm 130 as een van “Paulus” se psalms gepraat. Uit die 
aard van die saak het hy geweet dat Paulus nie hierdie psalm geskryf het nie, 
aangesien Paulus eers honderde jare later in die Nuwe Testament sy briewe 
skryf. Luther beskou dit as een van Paulus se Psalms, omdat dit duidelik van die 
regverdigmaking deur die geloof, sonder enige bydrae van ons kant af, leer (net 
soos Paulus in sy briewe leer). 

1 Totius dig die woorde van vers een soos volg om: “Uit dieptes gans verlore, 
van redding ver vandaan”. Wat sê dit vir jou van die toestand waarin die skrywer 
homself bevind? Kan hy homself red?

2 Waarom sou die digter, volgens vers 2, dit nodig ag om die Here te vertel van sy 
hulpgeroep as die Here dan alwetend is? 

Alhoewel die Here almagtig en alwetend is, vra Hy in verskeie plekke 
in die Bybel van ons om in gebed ons hart se begeertes en behoeftes 
aan Hom bekend te maak (Filippense 4:6). Dit getuig van die 
persoonlike verhouding wat die psalmdigter met die Here het, 
en dat hy die dringendheid van sy gebed onder die Here se aandag 
wil bring.

3 Mense sê soms dat dit voel of die Here nie hul gebede hoor nie. Hoe speel 
persepsies ’n rol in my verstaan van die Here se beantwoording van gebede? Lees 
ook 2 Korintiërs 12:7-9.

4 Wat sê die woord “hulpgeroep ” in vers 2 van die digter se posisie voor God? 

  42 |



  | 43  

Psalm 1

5 Waarom sou ’n sondige mens nie voor die Here kan bly staan nie? Kyk na vers 3.

6 Lees Esegiël 16:62-63 en 1 Petrus 2:16. Wat is volgens vers 4 die gevolge van die 
Here se vergifnis?

7 Wat beteken dit om op die Here te wag? (vers 6)

HARt vAn DIe SOnDe
Soms beskryf Afrikaans nie duidelik genoeg wat bedoel word met bepaalde 
Hebreeuse woorde nie. In vers 3 lees ons dat die Here sondes “in aanmerking 
neem”. Hierdie woorde skiet egter te kort. Die oorspronklike woord se betekenis 
verwys eerder daarna om die hart van die sonde te sien. In Job 10:14 word 
dieselfde woord gebruik. Die Here dink nie net aan sy sonde nie, maar sien die 
hart daarvan! Die digter verwoord dus nie net sy sonde nie, maar ook sy groot 
skaamte daaroor. Die Here ken ons harte en sien ons sonde. Juis dít maak sy 
genade soveel groter: Alhoewel Hy ons deur en deur ken, vergewe Hy ons uit 
genade deur Christus.

8 Is jy seker van jou verlossing en vergifnis? Hoekom mag jy as gelowige weet dat 
jy verlos is soos vers 7 sê? Lees ook Johannes 20:30-31 en 1 Johannes 5:13.

WAG OP DIe HeRe: Dit is om te vertrou dat die Here op sy tyd en op sy 
manier uitkoms sal gee. 

veRvullInG vAn Sy WOORD: Die Here sal doen wat Hy belowe het. Om te 
wag op die vervulling van sy Woord, is om te wag dat Hy sal doen wat 
Hy gesê het Hy sal doen.

GOeDeRtIeRenHeID: Die Here se spesiale genade en liefde vir hulle 
met wie Hy ’n verbond gesluit het. Dit word ook sy verbondsliefde 
genoem. Goedertierenheid en getrouheid gaan altyd saam
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u huis 
is my tuiste!

Die priesters se 
seënbede in vers 3 
herinner ons aan die 
priesterlike seën van 
Numeri 6:24-26.

veRS 1-2
DIe PelGRIMS ROeP DIe 
PRIeSteRS OP OM DIe 
HeRe te PRyS
veRS 3
DIe PRIeSteRS ReAGeeR 
DeuR DIe vOlK te Seën P 

 
 
salm 134 is die laaste van die Pelgrims-
liedere wat uit Psalm 120 tot 134 bestaan. 

Hierdie Psalm is veral deur die pelgrims, wat op 
pad terug was huis toe, gesing. Hulle het die 
priesters gegroet wat in die nag hulle dienste by 
die tempel verrig het, en die priesters het hierop 
gereageer deur die pelgrims met die seën van die 
Here weg te stuur.

PSAlM 134

BeDevAARtSPSAlM
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WAAROM WORD DIe Seën OOR DIe GeMeente uItGeSPReeK?
Aan die einde van die pelgrimstog seën die Here sy volk om as geseëndes terug 
te gaan na hul alledaagse lewens, met ’n nuwe opdrag as draers van God se 
seën. Dit is ook waarom die voorganger aan die einde van die erediens namens 
die Here die seën oor die gemeente uitspreek, sodat ons geseën kan wees in 
die lewe van elke dag, en vir ander tot seën kan wees.

8 Wat het ons Here Jesus Christus gedoen terwyl Hy opgevaar het na die hemel? 
Lees Lukas 24:50-51. Wat beteken dit vir jou?

7 Hoekom is die Here die enigste Een wat ons kan seën? Wie is Hy volgens vers 3?

Seën uIt SIOn: As die priesters bid dat die Here die pelgrims uit Sion 
moet seën, bid hulle dat die Here hulle mag seën uit die plek waar Hy 
verteenwoordig is, naamlik die tempel.

1 Hoekom is die pelgrims se lofprysing in Psalm 134 gepas as jy daaraan dink dat 
dit die laaste pelgrimslied is?

2 Hoe voel jy as jy Sondae uit die erediens stap? Hoekom voel jy so? Hoe moet jy 
voel?

3 Lees Numeri 28:4 en 8. Watter werk moes die priesters in die nag by die tempel  
doen?

4 Wat simboliseer die opheffing van die priesters se hande in vers 2?

5 Hoe voel jy oor die gebruik van jou hele liggaam in die aanbidding van die Here? 
Byvoorbeeld om jou hande op te lig.

6 Hoekom bid die priesters spesifiek dat die Here die pelgrims “uit Sion ” sal seën?

HeIlIGDOM: Die heiligdom het eers na die tabernakel verwys en later 
na die tempel. Die heiligdom dui ook op die heilige teenwoordigheid 
van die Here.
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PRyS DIe HeRe!
Net soos Psalm 146 tot 149, begin en eindig Psalm 150 met presies dieselfde 
woorde, naamlik “Prys die Here!” In Hebreeus is dit die woord Halleluja. Die 
woord Halleluja is ’n samestelling van twee Hebreeuse woorde, naamlik hallel 
en ja. Ja is ’n verkorting van Jahwe, die Verbondsnaam van God. 

PRyS DIe HeRe!
veRS 1
PRyS ORAl
veRS 2
PRyS OOR AlleS 
veRS 3-5
PRyS Met AlleS
veRS 6
AlMAl PRyS DIe HeRe
PRyS DIe HeRe!

A 
 
 
l die vorige emosies van hartseer, 
boetedoening en smagting gaan oor 

in ’n hoogtepunt van vreugde waarmee die 
Psalmboek eindig. Die vreugde word net groter 
aan die einde met die laaste vyf psalms wat van 
begin tot einde lof aan die Here uitroep. Psalm 
150 is die klimaks van hierdie lofprysing, en die 
sametrekking van die heerlikheid en lof wat in 
die harte van mense moet wees. Die psalmdigter 
doen ’n beroep op God se mense, saam met elke 
ander lewende wese, om die Here oral en met 
alles te loof vir wie Hy is.

Lofsang 
oor alles, 

met alles!
PSAlM 150

tIPe: lOFPSAlM

HAlleluJA: Dit is ’n Hebreeuse woord wat “prys die Here” beteken. Dit 
word gewoonlik uitgeroep as iemand vol vreugde en dankbaarheid is. 
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Daar is nie meer en minder heilige instrumente nie. Die oproep in die 
psalm is dat alle instrumente wat gebruik word om die Here te loof, 
gebruik moet word. Al die genoemde instrumente is gewoonlik by die 
seremonies en feeste by die tempel gebruik. Meeste daarvan was om 
’n gevoel van vreugde uit te druk.

7 Waarna verwys al God se kragtige dade waaroor ons Hom moet prys?

8 In Kolossense 3:16 en Efesiërs 5:18-19 kry ons ook die opdrag om te sing tot eer 
van die Here. Lees hierdie gedeeltes en beskryf die opdrag in jou eie woorde.

9 Lees Hebreërs 13:10-15. Wat is die opdrag van vers 15? Hoe lyk die offer wat God 
wil hê?

10 Watter instrumente moet ons in ons lofprysing gebruik? 

11 Wat is die opdrag van vers 6? Hoekom is die mens gemaak? Lees ook 
Heidelbergse Kategismus, Sondag 3, Vraag & Antwoord 6.

HeMelGeWelF: Die lugruimte om die aarde. Wanneer Psalm 150 sê dat 
ons die Here moet prys onder sy magtige hemelgewelf, sê dit in die 
eerste plek dat die Here die Skepper is van alle dinge op en bo die 
aarde, en dat ons wat Hy hier op die aarde geplaas het, Hom moet 
loof en prys vir sy grootheid.

1 Wanneer prys mens gewoonlik iemand?

2 Wanneer loof en prys jy die Here?

3 Hoe loof en prys jy die Here?

4 Hoeveel keer kom die opdrag in die kort psalm voor om die Here te prys? Die 
woord loof word in die Ou Vertaling gebruik.

5 Hoekom moet ons die Here prys? Lees ook Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 1.

6 By watter twee plekke word ons volgens vers 1 geroep om God te prys?
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e 
eSRAGIete: Esragiete 
is die afstammelinge 
van Serag uit die 
geslag van Juda  
(1 Kronieke 2:6), een 
van die seuns uit die 
verbintenis van Juda 
met sy skoondogter 
Tamar. Heman en 
Etan word in Psalm 88 
en 89 genoem as die 
Esragiete wat daardie 
psalms geskryf het. 

g 
GeSeënD: Soms word 
dit met gelukkig of 
welgeluksalig vertaal. 
Om geseënd te wees 
in die lewe word 
nie bepaal deur jou 
omstandighede nie. 
’n Geseënde mens 
is iemand wat God, 
as Vader, deur Jesus 
Christus ken. 

GOeDeRtIeRenHeID: 
Die Here se spesiale 
genade en liefde vir 
hulle met wie Hy 
’n verbond gesluit 
het. Dit word ook 
sy verbondsliefde 
genoem. Goeder-
tierenheid en getrou-
heid gaan altyd saam.

d 
DAnKOFFeR: Dit is ’n 
tipe offer wat Israel in 
die Ou Testament aan 
die Here gebring het 
om vir Hom dankie 
te sê.

DOKSOlOGIe: Dit is die 
term vir ’n lofsang of 
lofprysing tot God. 
Dit is gewoonlik die 

b 
BARMHARtIGHeID: Die 
liefde waarmee God 
neerbuig na mense 
in hul swakheid en 
kleinheid. 

BAnDe vAn DIe DOOD: 
Dit is beeldspraak 
vir omstandighede 
wat totaal en al 
oorweldigend is vir 
die mens wat dit 
beleef. Soms verwys 
die psalmdigters na 
die dieptes of selfs 
die doderyk wat 
hulle oorweldig het.

eerste of laaste reël 
van ’n Psalm. 

DOnKeR DIePteS: Dit 
verwys na valleie 
of plekke wat vir ’n 
skaap baie gevaarlik 
was, omdat daar 
maklik rowers 
en roofdiere kon 
wegkruip. Dawid sê 
hiermee dat die hy 
nie bang sal wees 
nie, al moet hy deur 
baie moeilike en 
gevaarlike plekke 
in sy lewe gaan, 
want die Here is 
met hom. So is Hy 
ook met elkeen van 
sy kinders. Die Ou 
Vertaling gebruik 
die begrip “dal van 
doodskaduwee”.

DRAnKOFFeR: ’n Offer 
wat bestaan uit drank 
(gewoonlik wyn). 
Dit is as teken van 
aanbidding uitgegiet 
(Eksodus 29:40-41; 
30:9; 37:16).

Lys van begrippe
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H 
HAlleluJA: Dit is ’n 
Hebreeuse woord 
wat “prys die Here” 
beteken. Dit word 
uitgeroep as iemand 
vol vreugde en 
dankbaarheid is. 

HeIlIGDOM: Die heilig-
dom het eers na die 
tabernakel verwys en 
later na die tempel. 
Die heiligdom dui 
ook op die heilige 
teenwoordigheid van 
die Here.

HeMelGeWelF: Die 
lugruimte om die 
aarde. Wanneer 
Psalm 150 sê dat ons 
die Here moet prys 
onder sy magtige 
hemelgewelf, sê dit in 
die eerste plek dat die 
Here die Skepper is 
van alle dinge op en 
bo die aarde, en dat 
ons wat Hy hier op 
die aarde geplaas het, 
Hom moet loof en 
prys vir sy grootheid. 

HIMne: ’n Godsdiens-
tige lied of lofprysing 
aan God; ’n lofpsalm. 

HuIS vAn DIe HeRe: In 
Psalm 23:6 verwys 

k 
KAF: Die doppies van 
graankorrels wat 
afval as mens die 
graan dors. Dit het 
nie voedingswaarde 
nie, en word maklik 
deur die wind 
weggewaai. Psalm 1:4 
sê dat die goddeloses 
soos kaf is "wat deur 
die wind uitmekaar 
gewaai word".

KORAGIete: Die 
kinders van Korag is 
die afstammelinge 
van Korag (Eksodus 
6:23) uit die stam 
van Levi. Hulle is 
nie saam met hul 
vader deur die grond 
ingesluk en deur vuur 
verteer nie (Numeri 
26:10-11). Hulle het 
tempelpoortwagters, 
soldate en musikante 
geword wat Psalms 
geskryf het.

j 
JuIG: Om op ’n 
buitengewone wyse 
jou blydskap te wys.

JuBel: Om baie bly te 
wees, en jou blydskap 
duidelik te maak; 
om so vol vreugde 
te wees dat jy dit nie 
kan wegsteek nie.

JuK: ’n Juk word om 
beeste se nekke 
vasgemaak sodat 
hulle ’n ploeg of 
’n wa kan trek. ’n 
Juk word baie keer 
figuurlik gebruik om 
te verwys na iemand 
se onderwerping aan 
iets of iemand anders. 
In Psalm 2:3 sê die 

die huis van die 
Here na sy blyplek 
waar Hy ons as gaste 
ontvang. Waarskynlik 
dink Dawid hier aan 
die tabernakel, of 
selfs die tempel wat 
sy seun Salomo sou 
bou. Ten diepste 
verwys dit na die 
plek waar die Here 
is, en waar ons deur 
sy genade tot in 
ewigheid sal wees. 

konings van die aarde 
dat hulle figuurlik die 
juk van die Here en sy 
gesalfde wil afgooi, 
naamlik dat hulle nie 
meer die Here en sy 
gesalfde wil erken en 
doen wat hulle sê nie.
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p
PAD: Die woord weg 
of pad word in Psalm 
1:6 gebruik om te 
verwys na die manier 
waarop iemand lewe. 
Dit word ook mens 
se lewenswandel 
genoem. Soms word 
die term lewenspad 
in plaas van net pad 
gebruik.

PARAllelISMe: 
Hebreeuse poësie 
gebruik nie woorde 
wat rym, of ’n 

s 
SAlWInG: Wanneer 
’n nuwe koning 
aangestel is, is hy 
gesalf. Dit beteken 
dat olyfolie met 
geurige speserye oor 
sy kop uitgegooi is, 
as teken dat die Here 
die nuwe koning 
aanstel en seën. 

Seën uIt SIOn: As die 
priesters bid dat die 
Here die pelgrims 
uit Sion moet seën, 
bid hulle dat die 
Here hulle mag seën 
uit die plek waar Hy 
verteenwoordig is, 
naamlik die tempel.

SePtuAGInt: Die 
Septuagint is die 
oudste Griekse 
vertaling van die 
Hebreeuse Bybel. 
Die woord kom van 
die Latynse woord 

r 
ReGveRDIGe: Die 
regverdige is iemand 

spesifieke ritme het 
nie. Die rym kom neer 
op die verhouding 
tussen twee lyne wat 
gebruik word. Dit 
word parallelisme 
genoem. 

PelGRIM: ’n Pelgrim 
is ’n reisiger wat na 
’n heilige plek (soos 
’n tempel) reis om 
daar te aanbid. Aan 
die een kant is dit ’n 
fisiese reis (dikwels 
te voet), en aan die 
ander kant is dit ’n 
geestelike reis, omdat 
die reisiger lank tyd 
gehad het om te dink 
oor wie God is en wat 
Hy doen.

PelGRIMSFeeSte: God 
beveel die Israeliete 
om vir drie feeste 
‘n pelgrimsreis na 
Jerusalem te onder-
neem: “die fees van 
die ongesuurde brood, 
die fees van die weke 
en die huttefees” 
(Deuteronomium 
16:16). Lees meer van 
dié feeste op bl. 15. 

o 
OnDeRWeRP: Wanneer 
iets aan iemand 
onderwerp is, is dit 
onder sy beheer of 
gesag. In Psalm 8 
lees ons dat die Here 
die skepping aan die 
mens onderwerp 
het. Hy het ons 
aangestel om 
daaroor te regeer, en 
daarvoor te sorg.

M 
MAJeSteIt: Majesteit 
verwys na God 
se prag, glorie of 
heerlikheid.
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wat lewe soos God 
wil hê. Omdat geen 
mens sonder sonde is 
nie, is dit iemand wat 
deur Christus verlos 
is en deel van God se 
volk is.
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t 
tOORn OntvlAM: God 
se toorn verwys na sy 
woede. As daar gesê 
word dat sy toorn 
“ontvlam”, beteken 
dit dat Hy baie kwaad 
word oor iets. In 
Psalm 2 is God kwaad 
oor die mense wat 
Hom nie as Koning 
erken nie.

v
veRBOnD: Dit is die 
ooreenkoms wat 
die Here met sy volk 
gemaak het. Die kern 
daarvan is dat Hy vir 
hulle ’n God sal wees, 
en hulle vir Hom ’n 
volk sal wees. Hierdie 
ooreenkoms is nie 
afhanklik van die 

w
WAG OP DIe HeRe: Dit is 
om te vertrou dat die 
Here op sy tyd en op 
sy manier uitkoms 
sal gee. 

WelDADe: Dit is iets 
wat God uit genade 
vir ons doen, sonder 
dat ons dit verdien.

u 
uItveRKOReneS: ’n 
Woord wat saam 
met verbond gelees 
moet word. Dit is 
hulle wat God in sy 
alwysheid en almag 
verkies het om die 
verbond mee te sluit 
en in stand te hou. 
Die uitverkorenes 
kan slegs in God glo 
omdat Hy dit aan 
hulle gee.

mens nie. Dit is iets 
wat God inisieer en 
in stand hou.

veROOtMOeDIGInG: Om 
jou te verootmoedig 
is om jouself te 
herinner wie God is, 
en wie jy is. Wanneer 
ons besef dat Hy 
die almagtige God 
is, en ons maar net 
skepsels, maak dit 
ons nederig. Dan 
buig ons voor God as 
ons Koning.

veRvullInG vAn Sy 
WOORD: Die Here sal 
doen wat Hy belowe 
het. Om te wag op 
die vervulling van 
sy Woord, beteken 
om te wag dat Hy sal 
doen wat Hy gesê 
het Hy sal doen.

tROu: Wanneer 
iemand "trou" is, doen 
hy wat hy belowe het. 
As ons in Psalm 100:5 
sing dat die Here se 
trou van geslag tot 
geslag duur, sing ons 
dat Hy altyd doen 
wat Hy belowe het, 
en dat ons dit in ons 
lewens sien.

vir sewentig en word 
gebruik omdat daar 
70 vertalers was. Op 
dieselfde manier 
staan die Latynse 
weergawe as die 
Vulgaat bekend.

SIOn: Dit is een van 
die berge waarop 
Jerusalem en die 
tempel gebou is. 
Daarom word dit die 
heilige berg genoem. 
Sion herinner jou aan 
die feit dat die Here 
deur sy koning in 
Israel regeer, en ten 
diepste dat Hy self 
die Koning is wat oor 
alles en almal regeer.

SMeeKGeBeD: Wanneer 
jy God dringend en 
met ootmoed vir iets 
in gebed vra.
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verstaan jy die Psalms wat jy sing? Hiérdie boek, met 12 Bybelstudies,  
39 begripsverklarings en agtergrond oor die Psalms sal jou kennis verbreed 
sodat jy met meer begrip tot eer van God kan sing!

Laat my weer die blydskap 
ervaar van iemand wat deur u 
verlos is, laat my u weer 
met toewyding dien.
PSAlM 51:14


