
Huisgeloof2018#11 - Psalm 23 - week van 16 tot 22 April 

Met huisgeloof wil ons persone aanmoedig om gedurende die week die teks te lees en oordink 
wat die sondag in die prediking aan die woord kom. Ons lees dus die teks voor die sondag wat dit 
gepreek word. Dit volg die leesrooster wat ons ook nou al vir baie jare in die gemeente gebruik. 

 
1 'n Psalm van Dawid. 

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. 
2 Hy laat my rus in groen weivelde.  Hy bring my by waters waar daar vrede is. 
3 Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. 
4 Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my.  In u hande is 
ek veilig.   
5 U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n 
eregas, ek word oorlaai met hartlikheid.   
6 U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 
in lengte van dae. 

 

# Die piekniek, die spyskaart en die onweerswolke 

Die Psalmdigter sien die lewe as ’n piekniek daarom lees ons van groen weivelde, ’n rivier wat 
vloei – jy kan die grond en blomme geure ruik – en op die piekniek se spyskaart is Sy goedheid, 
liefde, hartlikheid.  

Maar piekniek kan altyd bedreig word deur iets, die weer of dinge in die natuur. Maar vers 4 is ŉ 
troos – vers 1-3 is onpersoonlik, maar vers 4 is persoonlik.  

Let op dat wanneer die onweerswolke van die lewe saampak (vers 4), praat Dawid nie meer van 
God as ŉ “Hy” nie, maar hy spreek Hom aan as “U” - as Iemand wat Dawid persoonlik ken. 

 

#As jy van die kaart afstap 

Daar is ’n  verhaal wat hom afspeel in die eeu voor Christus toe die meeste van die wêreld 
onbekend en grootliks ongekarteer was. Die kaarttekenaars het op die onbekende gedeeltes 
monsters, drake en reusevisse geteken. Die boodskap was duidelik: Hierdie wêrelddele was 
skrikwekkend en gevrees.  

Die verhaal word vertel dat een bevelvoerder van ’n Romeinse bataljon in ’n  oorlog betrokke 
was wat hom geneem het na ’n gedeelte van die kaart wat die kaarttekenaars met drake, 
monsters en groot visse gevul het. Die bevelvoerder was in die war oor wat hy presies moes doen. 
Gaan hy die onbekende in, of slaan hy kamp op in die bekende? Hy het ’n boodskapper na Rome 
gestuur met ’n dringende versoek: “Stuur asseblief nuwe bevele. Ons het van die kaart 
afgemarsjeer.”  

 

Ons leef ook nou in sulke tye. Vandag bevind ons ons ook in ongekarteerde gedeeltes. Ons is 
besig om af te marsjeer van die kaart af: die tegnologiese kaart (die vooruitgang is skrikwekkend; 
gewone mense hou nie by nie); die politieke kaart ; die ekonomiese kaart (Die ekonomiese krisis, 
ons geldeenheid is onder druk, mense sukkel om hulle werk te behou, wat nog te sê van werk 
kry); die omgewingskaart (as ons nie na die omgewing begin omsien nie, gaan ’n volgende geslag 
waarskynlik nie meer ’n  omgewing hê soos ons dit ken nie), en byna enige ander kaart waaraan 
jy kan dink.  

 

#Hoe kan ek en jy deur sulke ongekarteerde tye kom? 

Hoe kan ek en jy deur sulke ongekarteerde tye kom? Deur Psalm 23 te gebruik. Eintlik, jy hoef 
dit nie te gebruik nie. Jy ís dit. Jy ís Psalm 23. Dit klink vreemd om te sê: “Jy is Psalm 23.” Maar 
dié bekendste psalm speel in al die seisoene van die lewe af en dit vertel jou lewenstorie. Dit 
vertel alles wat jy weet en hoor oor jou lewe. Daarom kan ek en jy sê: “Ek is Psalm 23.” Dit is net 
die troos en versterking wat ons nodig het vir die tye waarin ons lewe. 



Die Here is my Herder ... Dít is hoe Psalm 23 begin. Die aksent is op my Herder en ek en jy ken 
hierdie Herder. En dit maak al die verskil wanneer ons die ongekarteerde dele wil inmarsjeer. 
Want Jesus, ons opgestane Here, noem Homself in Johannes 10:10 ’n Goeie Herder vir Sy 
volgelinge, wat daar is vir Sy volgelinge. 

 

#Nêrens word daar in Psalm 23 gepraat van 'n skaap nie  

Terloops, nêrens word daar in Psalm 23 gepraat van ’n skaap nie, want die Herder is die beeld 
wat ook destyds vir ’n koning gebruik is. God is ons Koning wat ons in Jesus soos ’n Herder in die 
onbekende sal inlei. Hy is in beheer en Hy weet wat Hy doen. Die opstanding van Jesus is die 
ewige bewys daarvan dat Hy die donkerste van valleie, die dood, kon oorwin het.In sulke 
onbekende tye kom sê Psalm 23 vir jou dat die Herder ook die voorsiener in al jou behoeftes is. 

’n Seuntjie was op pad huis toe met die brood wat hy so pas by die bakkery gekoop het. Iemand 
het langs die pad vir hom gevra: “Waar het jy die brood gekry?” “By die bakkery.” “Waar het die 
bakkery dit gekry?” “Hulle het dit gemaak.” 

“Waarvan?” “Van meel.” “En waar het hulle die meel gekry?”  “By die meule.” “By wie kry die 
meule die koring om te maal?” “By die boer.” “En waar kry die boer die koring?”  “Hy saai dit.”  
“Waar kry hy die saad?” “By God.” “Wel, by wie het jy dus eintlik hierdie brood gekry?” “O! By 
God,” het die seuntjie geglimlag. 

Dis presies die punt wat Psalm 23:2-3 wil maak. Wanneer ons van die kaart afmarsjeer, sal God 
voorsien. Hy belowe dit. En wanneer God iets belowe, doen Hy dit. 

 

 

 

 

 


