
Huisgeloof2018#20 - Maandag 18 tot Saterdag 23 Junie >> Psalm 9 

1 Vir die koorleier: op die wysie van “By die dood van die seun”. ’n  Psalm van Dawid.  
2 Met my hele hart wil ek U prys, Here, wil ek van u magtige reddingsdade vertel. 3 Oor U wil ek my verbly en vrolik wees, u 
Naam wil ek besing, o Allerhoogste.  4 Toe U verskyn het, het my vyande gevlug, hulle het gestruikel en omgekom. 5 Toe U op 
die troon gaan sit het as betroubare regter, het U aan my reg laat geskied. 6 U het die nasies met vernietiging gedreig, die 
skuldiges laat omkom,  hulle naam vir altyd uitgewis. 7 Dit is klaar met die vyand, daar bly net puinhope oor. U het hulle stede 
verwoes, niemand dink eers meer aan hulle nie. 8 Die Here is altyd op sy troon; op sy regterstoel is Hy steeds gereed vir die 
regspraak. 9 Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense, Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. 10 Vir die mens wat in gevaar 
verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in tye van nood. 11 Daarom vertrou almal wat u Naam bely, op U, want U, Here, laat 
dié wat vra na u wil, nie in die steek nie. 12 Sing tot eer van die Here wat op Sion woon, vertel die volke van sy dade!  13 Hy dink 
aan die onskuldiges en wreek hulle dood, Hy verontagsaam nie die geroep van dié wat in nood verkeer nie.  14 Wees my 
genadig, Here, aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het, U wat my terugruk uit die poorte van die dood.  15 Dan 
kan ek van al u roemryke dade vertel, in die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat U gegee het.  16 Die nasies het in 
die gat geval wat hulle gegrawe het, hulle voete is vasgevang in die net wat hulle gespan het.  17 So het die Here Hom bekend 
gemaak, Hy het reg laat geskied, en die skuldige is deur sy eie handewerk gevang. Higgajon Sela  18 Die doderyk is die 
bestemming van die skuldiges, van al die nasies wat aan God nie dink nie. 19 Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet 
nie, nie vir ewig sal die verwagting van dié wat in nood is, vrugteloos wees nie.  20 Gryp tog in, Here, sodat die mens hom nie 
verhef nie.  Laat die nasies voor U teregstaan.  21 Vervul hulle so met vrees, Here,  dat hulle erken dat hulle net mense is.   

#Nooit in die steek laat nie! (vs 1-11) >> Daar is een ding wat jy kan weet, God sal jou nooit in die steek laat nie! Dit 

is wat hierdie Psalm in ons geheue-bank wil plaas, sodat ons dit kan herroep op tye wanneer die lewe ons in ŉ nuwe 

bloedgroep wil indruk en ons nie weet watter kant toe nie.  Dit laat dink my aan die storie wat kom uit die tragedie 

van 7 Desember 1988 se aardbewing in Armenië waarin 30 000 mense binne 4 minute dood is. Daar was ’n pa wat 

die aardbewing oorleef het, wat hom na sy seun se skool gehaas het. Sy belofte “Maak nie saak wat nie, seun, ek sal 

altyd daar vir jou wees.” het hom aangevuur. Die skoolgebou was egter verwoes. Hy het in die rigting van sy seun se 

klaskamer gestap. Hy het begin grawe, doodmoeg by die 38ste uur, hoor hy sy seun se stem! Hy skreeu toe: 

“ARMAND!”  “Pa! Ek het die ander kinders gesê as my pa leef, sal hy kom! Jy het mos vir my belowe: “Maak nie saak 

wat nie, ek sal altyd daar vir jou wees.” God is nog meer so! 

# “Begin with end in mind” vs 12-21>> Hierdie Psalm 9 leer ons “begin with the end in mind”. Daardie einde help jou om nou al 

– ongeag jou omstandighede – hoop te hê. Wat is die einde? Die Here gryp altyd in... Die Amerikaanse teoloog Richard Mouw 

het eenkeer op ’n konferensie vertel van sy liefde vir speurverhale.  Maar hy lees altyd die laaste hoofstuk eerste.  As hy dit 

gedoen het, kan hy die storie geniet.  Dan weet hy alles gaan goed eindig.  Hy weet waarop alles afstuur, sodat hy al die 

wendings en verrassings in die storielyn kan geniet sonder om die hele tyd in die duister te wees oor die uiteinde van die storie. 

Die evangelie help ons om so te maak met die lewe, het hy gesê.  Ons het die laaste hoofstuk gelees as ons die Bybel gelees het.  

Dit wys vir ons waarop die wêreld se geskiedenis afstuur.  Wanneer dinge gebeur, verstaan ons soveel beter wat aan die gang is.  

Wanneer dit lyk of alles verkeerd loop, weet ons dit gaan goed eindig.  Want God skryf die storie van die wêreld se geskiedenis 

en het die laaste sê – Hy gryp in en kan altyd met ŉ krom stok ŉ reguit lyn trek 

#Vertroue >> Die interessante van hierdie Psalm is dat die werkwoorde van vers 6,7 in die verlede tyd is.  Maar dis ŉ 

kenmerk van die Ou Testament om komende gebeure so te beskryf asof dit gebeur het, al het dit nog nie gebeur nie 

– so seker is die vervulling en so duidelik die visie. Dis vertroue in God! >>   George Müller het vroeg in 1800 in 

Bristol, Engeland geleef. Daar het hy ’n  tehuis vir weeskinders begin. Hy het vir niemand geld gevra om te help met 

die kinderhuis nie – hy het op God vertrou om in al hulle behoeftes te voorsien. En Hy het hulle nooit in die steek 

gelaat nie! Daar was wel tye dat dit maar broekskeur gegaan het, en dan het almal behalwe George getwyfel. Soos 

die keer toe sy assistent doodbenoud by sy kantoor ingestorm en gesê het: “Ds. Müller, daar is nie meer brood om 

vir die kinders te gee nie en hulle gaan nou-nou kom ontbyt eet.” “Die Here sal voorsien,” was al wat George Müller 

geantwoord het.  Toe hulle ontbyttafel toe stap, het sy assistent weer benoud gesê: “Daar is steeds niks vir die 

kinders om te eet nie!” Weer het George Müller geantwoord: “Die Here sal voorsien.” In die eetsaal het hy die 

kinders stilgemaak en gebid: “Liewe Vader, ons dank U vir wat U ons gaan gee om te eet. Amen.” Hy het pas klaar 

gebid toe ’n vragwa buite stilhou. Dit was die plaaslike bakker met ’n voorraad vars brood. Hy het dit gebring omdat 

die Here in die nag aan hom gesê dat die kinders dit sal nodig hê. Kort daarna het ook die melkman daar aangekom. 

Die melkwa het gebreek en hulle moes so gou moontlik van al die melk ontslae raak, sodat hulle die wa kon herstel. 

Hulle het al die melk vir die kinders gegee. >> George Müller het vertrou dat God sal voorsien. En Hy hét! 

George Müller het in sy kinderhuise geleef van die hand na die mond en hy dit so verduidelik: “Dit is my [en die 

kinders] se mond, maar dit is God se hand.” Hand, mond, hand-styl is Psalm 9 se voorstel. Vertrou altyd op God. Hy 

sal jou nooit in die steek laat nie. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees: Psalm 9 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Hoe moet ons dink oor al die vyande in die Psalm en veral die gebede om vernietiging 
van die vyande? 

 Wie is ons vyande? 

 Hoekom raak mense hoogmoedig? 

 Wat sal ons help om nederig te bly? 

 Wat help ons om te erken dat ons net mense is? 
 

 

Plak ’n besemstok 

horisontaal oor ’n kosyn 

waardeur julle baie loop. 

Dit hoef nie so laag te weeg 

dat jy fisies moet buig nie, 

maar die herinner jou dat 

jy elke dag moet buig voor 

die lewende God. 

Dink aan ’n werkie wat 

regtig van jou vra om 

baie nederig te wees. 

Iets wat dalk baie 

benede jou is of sleg is. 

Doen juis dit hierdie 

week. 

So: Psalm 9 
Ma- Di: 1 Samuel 17: 32-49  
Wo- Do: 2 Korintiërs 6:1-13 
Vr.–Sat: Markus 4:35-41 
 

Maak ’n lys van dinge waaroor julle as gesin moontlik hoogmoedig kan 

wees.  Maak nou langs die lys nog ’n kolom en skryf wie het gemaak 

dat julle dit bereik het of ontvang het. Soms sal dit ook mense se eie 

harde werk wees. Maak nou nog ’n kolom langs die kolom waar julle 

self dit bewerk het en vra. Wat het veroorsaak dat julle so hard kon 

werk?  Op die einde kom jy dáárby uit dat alles net die genade van 

God is! 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Help ons om ook nederig te eet. Amen 
Oorgee-gebed 
Here help my om my hoogmoed raak te sien en te laat vaar . Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag jou verlustig in nederigheid. 

Bly nederig 

Ps.9:20 Gryp tog in, Here, sodat die mens hom nie verhef nie. 
Laat die nasies voor U teregstaan. 21Vervul hulle so met vrees, Here, 
dat hulle erken dat hulle net mense is. 

 


