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1 Ek wil die Here loof!  Here my God, U is baie groot, U is beklee met koninklike luister, 2 U is met 'n 

kleed van lig omhul. Dit is U wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan 3 en vir U 'n woonplek 

ingerig het oor die waters daarbo, U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind, 4 U wat die 

winde u boodskappers maak, die weerligte u dienaars, 5 U wat die aarde stewig gevestig het, 

sodat dit nooit sal wankel nie. 6 Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek, die waters 

het bo-oor die berge gestaan. 7 Maar toe U die waters aanspreek, het hulle gevlug, voor die krag 

van u stem het hulle die wyk geneem.  8 Hulle het oor die berge gespoel en in die laagtes 

weggevloei na die plek toe wat U vir hulle bestem het. 9 U het 'n grens gestel waaroor hulle nie 

mag gaan nie: hulle mag die aarde nie weer oordek nie. 10 U laat fonteine in die valleie ontspring 

en tussen die berge deur stroom.  
11 Daar kom al die wilde diere drink en die wildedonkies hulle dors les. 12 Die voëls maak hulle 

neste langs die water en kwetter tussen die takke. 13 Uit die hemel laat U dit op die berge reën, die 

aarde word versadig deur die reën wat U gee. 14 U laat gras uitspruit vir die diere, en groen plante 

vir die mens sodat hy sy kos uit die aarde kan kry: 15 wyn om mense se harte bly te maak, olie om 

die gesig te versorg, kos om die mens nuwe krag te gee. 16 Die bome van die Here kry volop reën, 

die seders op die Libanon, dié wat Hy geplant het, 17 waar die voëls hulle neste maak, en die reier 

sy huis in die boomtoppe bou. 18 Die hoë berge is 'n tuiste vir die klipbokke, die rotse is 'n skuilplek 

vir die dassies.  
19 U het die maan gemaak om die vaste tye mee aan te gee, die son weet wanneer om onder 

te gaan. 20 As U die donker bring en dit nag word, roer al die diere in die bos. 21 Die leeus brul op 

soek na prooi: hulle vra hulle kos van God. 22 As die son opkom, sluip hulle weg en gaan lê in hulle 

skuilplekke.  
23 Dan gaan die mens na sy werk toe, en hy werk tot die aand.  24 U het baie dinge geskep, 

Here, die aarde is vol van wat U gemaak het, en tog, U het alles in wysheid geskep. 25 Daar is die 

see, groot en wyd, wat wemel van diere, klein en groot. 26 Daar vaar die skepe, en daar is die 

Leviatan. U het hom gemaak om mee te speel. 27 Hulle is almal van U afhanklik, U gee hulle kos op 

hulle tyd. 28 U gee, en hulle eet, U maak u hand oop, en hulle kry meer as genoeg. 29 Maar as U U 

terugtrek, is dit klaar met hulle, as U hulle asem wegneem, is hulle dood en word hulle weer stof.  30 

U gee die lewensasem en daar is lewe; ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit. 31 Mag daar 

aan die roem van die Here geen einde wees nie!  Mag die werk van die Here Hom vreugde 

verskaf, 32 Hy wat na die aarde kyk, en dit bewe, wat die berge aanraak, en hulle brand. 33 Ek wil 

tot eer van die Here sing so lank ek lewe, ek wil die lof van my God besing so lank ek daar is.  34 

Mag hierdie bepeinsinge van my vir Hom aanneemlik wees!  Ek wil my in die Here verbly. 35 Mag 

die sondaars van die aarde af verdwyn, mag die goddeloses ophou om te bestaan! Ek wil die 

Here loof. Prys die Here!  

 

#Oopmond oor God! (vers 1-4) 

Ons wêreld is ŉ verstommende plek. Psalm 104 sê dis so verstommend omdat dit deur God 

gemaak is, sodat ons saam met Psalm 104 oopmond, ja verwonderend, deur die wêreld kan loop!  

 

Annie Dillard vertel in haar boek Pilgrim at Tinker Creek van die volgende eksperiment om die 

groei van plantwortels te meet.  Die navorsingsgroep het een winterrog-plantjie bestudeer.  Dit 

het vir vier maande in ’n kweekhuis gegroei; toe is die wortels en haarwortels met groot sorg 

onder mikroskope getel en gemeet.  Hulle het 604.8 km se wortels gemeet!  Dit beteken dat die 

plantjie ongeveer 4.8 km wortels per dag uitgestoot het!  Die plantjie het 14 miljoen afsonderlike 

wortels gehad, as ’n mens nie die haarwortels insluit nie.  Die getal haarwortels is absoluut 

verstommend: 14 biljoen!  In ŉ enkele kubieke duim grond is daar 9 600 km haarwortels 

teenwoordig! WOW! 

Sy vertel ook dat Edwin Way Teale weer die reproduksievermoë van plantluise ondersoek het.  Sy 

gevolgtrekking is dat een plantluis wat ongesteurd voortplant vir ŉ jaar, genoeg lewende 

plantluise sal voortbring dat hulle ŉ ry kan vorm wat die ruimte in sal strek tot ’n afstand van 2 500 

ligjare!  

God se werk is asemrowend! 

 



#Ek voel nou klein genoeg! (Psalm 104:5-9) William Beebe, ŉ wetenskaplike, het eenmaal saam 

met President Teddy Roosevelt na die sterrehemel gestaan en kyk. Die teleskoop is op ŉ dowwe 

ligkolletjie in die linkerhoek van die groot vierkant van Pegasus gerig: “Teddy, dis die Andromeda, 

dis so groot soos ons Melkweg. Dis een van ŉ honderd miljoen dergelike Melkwegstelsels. Dis sewe 

honderd en vyftig duisend ligjare ver van ons aarde…”  Teddy het hom onderbreek met die 

woorde: “Staak dit, Beebe, ek voel nou klein genoeg!” 

 

#Paradys? Hoor ŉ bietjie hier: In Desember 2005 het ŉ groep navorsers ŉ area in die Foja Berge 

op die eiland Nieu Guinea besoek. ŉ Area wat nog nooit voorheen deur mense besoek is nie! 

Wow!  

Daar is hulle ontvang deur ŉ oranjegesig heuningvoël – die eerste nuwe spesie voëlsoort in Nieu 

Guinea sedert 1939! Die res van die tyd het hulle rykdom van nuwe spesies ontdek - onder andere 

- ŉ boom-kangaroo, 20 nuwe spesies paddas, ’n klomp nuwe voëlsoorte, ens! 

Bruce Beehler, een van die leiers, het gesê: “It really was like crossing a time warp into a place 

that people hadn’t been to. Everywhere we looked we saw amazing things we had never seen 

before... it is as close to the garden of Eden as you’ll find on Earth.” 

God is groot! 

 

#God is ŉ Skilder  (Psalm 104:10-13) Dit staan UIT – as jy dit nie kan beleef nie, is jy sensories 

gestremd. Van die hoogste berg tot die kleinste sel van die kleinste insek. God het alles gemaak! 

Ja, elke aspek van die heelal, sterre, son, maan en selfs die asem wat ek en jy inasem!  

Psalm 104 herinner ons dat die natuur van God die Skepper getuig. Die voëls wat kwetter tussen 

die takke en al die insekte. God het elke skepsel met noukeurigheid gemaak.  

Selfs die beste tegnologie kon nog nie die wonder van die koei namaak nie. Dit is naamlik ’n 

masjien om gras in melk te verander! 

Wie kan glo dat ŉ skoenlapper 2900km vlieg om van die winter weg te kom! Dis presies wat ŉ 

wetenskaplike se ondersoek van die Koningsvlinder bevestig het. In hulle twee jaar leeftyd doen 

hulle die reis twee maal!  

Die digter van Psalm 104 kom agter dat alles aanmekaar geweef is, ja, aan mekaar verbind is! 

Hy sien nie net diere en plante en riviere nie; hy sien die Skepper.  Hy sien die Skilder wat agter die 

skildery wat ons heelal noem, sit. 

Jy moet saam stem wat John Nash se vrou vir hom in die fliek a Beautiful mind gesê het: “God is 

a painter. Look at all the colors He uses!”  

 

#See is vol van God se wonders! Psalm 104:24-26 

Johannes Calvyn het mos gesê: “Die wêreld is die teater van God se grootheid en heerlikheid.”  

Elke aspek van die natuur is soos ŉ klein stukkie “lewens-teater” wat God se Naam grootmaak.  

 

Die see is ook vol van God se wonders. Kom ons neem die salm as voorbeeld: 

Die salm begin hulle lewens in die koue vars water riviere van die noordelike halfrond. Nie lank 

nadat hulle uitgebroei het nie, begin hulle met hulle lang reis na die see. Daar bring hulle die 

oorgrote meerderheid van hulle volwasse lewe deur. Dan gebeur daar iets vreemds. Selfs 

wetenskaplikes kan dit nie lekker uitpluis nie, want iewers in hulle lewe begin hulle terugswem “huis 

toe”.  

Maak nie saak hoe ver hulle is nie, maar hulle swem terug na die oorspronklike rivier waar hul 

uitgebroei het. Raar maar waar – hulle swem stroomop! Jy het dit miskien al op televisie gesien, 

hoe hulle verskeie hindernisse soos watervalle oorkom.  

Die ongelooflike is dat alhoewel hulle vir jare weg was, keer hulle presies terug na die plek waar 

hulle die eerste keer die lewe ervaar het. In ŉ dokumentêr het hulle selfs gewys hoe een 

gedetermineerde salm self deur ŉ doolhof van pype geswem het en ŉ rooster oopgestamp het 

om uiteindelik by die broeiplek uit te kom waar dit self, oorspronklik uitgebroei is.  

Maar hoekom is ons verras deur wat die salm doen? Want dis hoe God hulle gemaak het! 

Watter wonderlike God aanbid ons! 


