
Preek Sondag 21 Oktober 2012: Jan Steyn 

Teks: Psalm 63:1-9 

Tema: God het 'n skoot. 

 

Inleiding: 

Daar word die storie vertel van die dogtertjie wat elke aand voor sy gaan slaap het eers op haar pa se skoot 

geklim het sodat hy vir haar 'n storie kon vertel. Maar aand vir aand het sy aan die slaap geraak voordat die 

storie klaar is en die volgende aand moes haar pa die storie maar weer van voor af begin vertel. So kom die 

storie nooit tot 'n einde nie en slim soos 'n pa maar kan wees, besluit hy om die hele storie op CD op te neem 

en dit dan die volgende aand oor haar CD speler vir haar te speel terwyl sy in haar bed lê. Die pa voer toe sy 

plan met die opgeneemde storie op die CD speler uit, maar nie lank nie, of sy dogtertjie kom weer uit die 

kamer gehardloop en spring op sy skoot. Half moedeloos wil die pa toe weet hoekom sy nie na die CD speler 

luister nie. "Maar pappa, die masjien het nie 'n skoot nie." Sy nabyheid was vir haar baie belangriker as die 

storie. Dis wat Dawid ook soek in sy woestynervaring in Psalm 63- God se nabyheid. 

 

Agtergrond van Psalm 63: 

Aan die begin van Psalm 63 tref ons vir Dawid aan in die Juda-woestyn. Die meeste kommentaarskrywers 

dink dit verwys na die gedeelte in 2 Samuel 15-18 waarby ons twee weke gelede stil gestaan het. In hierdie 

gedeelte het ons gelees dat Dawid se seun Absalom teen hom in opstand gekom het met die doel om sy pa 

se koninkryk met geweld oor te neem en self as koning gekroon te word. Toe Dawid van sy seun Absalom se 

opstand verneem, het hy en sy familie uit Jerusalem gevlug. Op die ou end het hulle in die 

onherbergsaamheid van die Juda woestyn beland om Absalom se manskappe te probeer ontvlug en strategie 

te beplan. 

 

Hierdie is waarskynlik die moeilikste tyd van Dawid se hele koningskap. Hy is gewoond daaraan dat vyande 

van buite soos die Filistyne sy koninkryk se veiligheid sou kon bedreig. Maar dat jou eie seun, jou eie vlees en 

bloed teen jou in opstand kom? Dis tog amper ondenkbaar. Dawid is hier op die punt om dit waarvoor hy geglo 

het hy geroep en gesalf is, om koning oor sy  volk te wees, te verloor. Die opstand het ook vir hom gewys hoe 

stukkend en broos sy eie familielewe is- hy het ook sy seun Absalom vir altyd verloor. Alles wat vir hom 

bekend en geliefd was, is van hom weggevat. As bejaarde koning staan hy oor die woestyn en uittuur en is 

alles om hom en die toekoms eenvoudig geweldig onseker.  

 

Nie almal van ons is vanoggend in hierdie woestynfase van ons lewe waar ons voel dat alles wat vir ons 

bekend en geliefd was van ons weggeneem is nie. Daar is van julle wat dit ook ervaar- die dood van kinders, 

ouers, familie of swak gesondheid het net eenvoudig daardie matjie van rustigheid en sekuriteit onder julle 

voete en harte kom uitruk. Hier is ook baie mense wat miskien meen hulle lewens loop maar net voort sonder 

te veel trauma of hartseer of opwinding. Miskien is hier ook vanoggend mense wat voel ek leef op die 

bergtoppe- ek dink nie dit kan juis beter gaan in my persoonlike lewe of beroepslewe nie. Maak nie saak wat 

jou en my spesifieke ervaring van ons lewe en omstandighede op hierdie stadium is nie, ons kan almal leer uit 

die verskillende hoeke waaruit Dawid na sy lewe en sy geloof kyk hier in die Juda-woestyn: 

 



Dawid kyk eerstens na binne (doen introspeksie): 

Hy gebruik ek terme- o God, ek soek, ek dors, ek smag. Daarmee erken hy ook dat hy nie weet waarnatoe 

nie, dat hy nie antwoorde het nie, dat Een sterker as hyself hier moet help. Hy verklaar eintlik: Here ek kan nie, 

maar U kan. Hierdie uitroep o God, is hier nie eerstens 'n geloofsbelydenis of verklaring van sy liefde vir God 

nie, dis eenvoudig hierdie kreet uit die diepte van sy siel en hart. Hy is in die woestyn- ver weg van waar hy 

moet wees in die paleis in Jerusalem en van die tempel of heiligdom in Jerusalem. Here, ek is in hierdie 

vreemde, verlore plek en ek weet nie waarnatoe nie. Net U kan help en red- net U kan ook uit hierdie woestyn 

waar ek is lewe en hoop bring. Dawid begin by wat hier binne-in hom aangaan en steek nie sy ware gevoelens 

en nood vir homself of vir die Here weg nie. 

 

Tweedens kyk Dawid na Bo, na die Here toe: 

As jy om jou kyk en alles lyk stukkend en verlore en hopeloos, moet jy opkyk na God toe, na die Een wat kan 

help en soveel verder as jy kan sien en oneindig meer as jy kan vermag. Dawid bid nie- neem my asseblief 

dadelik weg uit die woestyn nie. Nee, my bid dat hy die Here se teenwoordigheid daar by hom in die woestyn 

net so helder en tasbaar sal ervaar soos wat hy dit saam met sy volk daar in die tempel in Jerusalem ervaar 

het. Hy wil net weer daar waar hy is bewus word van die Here se teenwoodigheid en mag en grootheid. Ons 

eerste gedagte is maar te dikwels- Here, neem hierdie omstandighede, neem hierdie woestyntyd of –ervaring 

net van my af weg. En as U ons omstandighede weggeneem en verander het, sal ons U weer loof en prys en 

ons vreugde in U vind. Dawid stel geen voorwaardes nie. Hy loof die Here en hef sy hande op om Sy Naam te 

prys in sy omstandighede. Dawid leer ons dat as ons opkyk na God, Hom altyd te loof en te bid dat ons Sy 

teenwoordigheid en mag en grootheid in ons omstandighede sal ervaar eerder as dat ons omstandighede van 

ons weggeneem moet word. 

 

Dawid hef sy hande op as hy die Here loof en prys. Om jou hande op te hef staan teenoor die slap hande van 

iemand wat moedeloos is en by 'n doodloopstraat beland het. Hande ophef dra ook hier die simboliek van 

erkenning gee aan iemand wat jou meerdere is. Here, nie ek nie, maar U! 

 

Derdens kyk Dawid terug (doen retrospeksie): 

Dis iets wat die ou Jode ons so mooi kom leer het. As jou omstandighede vandag donker lyk en die toekoms 

onseker, kyk terug. As jy nie vorentoe kan kyk nie, kyk terug. Dawid dink aan die Here op sy bed in die nag- hy 

sien in sy gedagtes weer die bere en leeus van sy kleintyd, hy sien weer die reus Goliat se grynslag, hy sien 

die Filistynse soldate wat op hom en sy troepe afstorm. En hy bevestig, Here U wat so getrou in al hierdie 

omstandighede en situasies in my verlede was, sal dit ook in die toekoms wees. U het my in die verlede nog 

nooit in die steek gelaat nie, U sal ook nie nou nie. Vers 4 praat van God se troue liefde- dis liefde wat deur 

God se pad met jou en my net telkens oor en oor bewys is. Dis God se verbondsliefde waaroor ons in die 

doop ook praat. Dat die lewe en wat ook al op ons pad kom, ons nooit uit God se hand sal kan ruk nie. Die ou 

kerkvader Maarten Luther het hierdie baie sterk ervarings van die duiwel gehad wat hom aangeval het deur 

depressie en negatiewe gedagtes. Na sy dood is ontdek dat hy op sy lessenaar tydens een van hierdie donker 

episodes uitgekrap het: Ek is gedoop. Daardie troue liefde van die Here wat op my doopdag al aan my beloof 

en geskenk is, sal nooit kan opraak of vernietig word nie. 

 



Dawid kyk vorentoe: Hy vertrou die Here vir vandag en môre: 

Dawid het na binne gekyk, opgekyk, teruggekyk en nou verklaar hy sy vertroue in die Here vir vandag en vir 

die toekoms: Ek bly altyd naby U, U hand ondersteun my. En natuurlik daarmee saam: Ek sal altyd naby U bly, 

U hand sal my altyd ondersteun. Die Ou Afrikaanse vertaling vertaal hierdie terugblik en daaruit die vorentoe 

kyk so mooi in vers 8: "Want U was 'n hulp vir my en in die skaduwee van U vleuels sal ek jubel." Dawid 

spreek hier in vers een vir God aan as my God- daardie God wat met hom persoonlik werk en op wie Hy sal 

vertrou vir vandag en vir die toekoms. Here, U hou die wêreld en sy mense se lewens in U hande, maar Here 

die wonderlikste: U hou my lewe en my toekoms in U hande. 

 

Slot: 

Louis Giglio is een van die bekendste mense in Christelike bediening in Amerika op die oomblik. Die Passion 

netwerk waarvan hy deel is bedien oor die wêreld en hy het bekendheid verwerf vir sy DVD opnames soos 

Indescribable en How Great is our God. Hy vertel dat hy op 'n stadium veral snags net hierdie geweldige 

angsaanvalle begin kry het wat gepaard gegaan het met fisiese simptome soos hierdie gewig op sy bors en 

erge benoudheid. Dokters kom hom glad nie juis daarmee help of enige verligting gee nie. Hy het in sy 

desperaatheid een nag met die Here gepraat en gesê: Here, gee my 'n lied, dat ek U kan loof. Instinktief het 

hy geweet dat net die Here hier sou kon help.  Skielik het die volgende reeltjie hom te binne geskiet: "Be still 

my soul, there is Healer." Hy vertel hoe hierdie een reëltjie sy angsaanvalle begin beïnvloed het. Hoe hy 

wakker word en die angs kom en hy sing in sy gedagtes hierdie woorde oor en oor: Be still my soul, there is a 

Healer. In die begin is dit angs, lied, angs, lied. En dan later al hoe meer: Angs, lied, lied, angs. Sodat die lied 

van lof wat God op sy lippe kom bring het die angs totaal oorwin het. Louis Giglio se vriend Chris Tomlin het 

hierdie loflied geneem en daarvan 'n lied gemaak: I lift my hands. Die lied begin met die woorde: Be still, there 

is a Healer. 

 

Speel lied I lift my hands. 

 

God sal jou nooit voor die CD speler los om van Hom en Sy liefde vir jou te hoor nie. Hy sal jou nooit allleen 

laat in die bergtoppe of die grootste woestyne van jou bestaan of in die normale gang van elke dag nie. God 

sal ons nie verlaat of in die steek laat nie. Dit het Hy alles al vir jou by jou doop kom beloof. Selfs toe ons van 

Hom weggedraai het in ons sonde, het Hy in Jesus na ons toe gekom. Hy het ter wille van ons die woestyn 

van belediging en verwerping en kruisiging en dood deurgemaak. Maak nie saak waar jy jou vandag bevind op 

jou lewenspad nie. Laat jou siel stil wees- die Geneser is ook daar vir jou. En Hy is ook altyd naby aan jou. Jy 

kan leef in Sy teenwoordigheid. Hy is ook jou Vader en Versorger. Hy het 'n skoot. 

 

Amen. 


