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Tema: Ons lewe van oorvloedige blydskap in die Here!  

  

Lofsang met die oog op die erediens 

Lied 197: 1,2 

Lied 203: 1,3  

Lied 167: 1,2 

  

Ontmoetingsdiens 

Intreelied: Lied 200: 1,2 

Votum 

Seën; Loflied Sb 1-1: 3,7;  

Geloofsbelydenis: Heidelbergse Kategismus Sondag 1, vraag 1 en 2.- gelees deur Carina 

Coetsee 

  

Verootmoedigingsdiens 

Wet uit Matteus 22: 34 – 40  

Sing Ps 116 - 2: 1,4,5 

Gebed. 

  

Woorddiens 

Skriflesing: Psalm 16    Fokusverse: Psalm 16: 2; Gelees deur Mariska van der Walt 

                   Psalm 16 uit die Nuwe Direkte vertaling – Gelees deur  

Sing: Ps 23 - 2:1,3 (kleuters gaan na die kleuterbediening) 

Woordverkondiging. 

Ons luister na die preek na Ps 16 soos gesing deur die NWU Pukkoor terwyl ons nadink oor 

die Here en ons lewe van oorvloedige blydskap.   

  

Antwoorddiens 

Gebed 

Liefdegawes 

Sing Ps. 16 - 3: 1,2,3 

Seën 

Amenlied Sb 13-2. 
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Ons het verlede Sondag saam nagedink oor die groot uitdagings wat die misdaad en geweld 

in ons land te weeg bring en hoe ons daaroor moet dink en daarteenoor moet optree! Hierdie 

week was ons getuies van die verskriklike brande wat plaasgevind het.  

 

Ons moet egter daarteen waak dat ons gedagtes altyd gevul word met die swaar en 

negatiewe dinge en dat dit ons lewensvreugde steel!  

 

Die Here se boodskap vir ons is daarom vanmore dat ons in Hom ‘n lewe van oorvloedige 

blydskap het – selfs te midde van dreigende gevaar! 

Ja, ons ontvang in die Here ‘n lewe oorvol van dinge om oor bly te wees. ‘n Lewe van mooi 

en goeie dinge omdat die Here ons Koning is.  

 

Kom ons oordink Ps 16 saam en neem vers 2 as ons vertrekpunt (lees). Hier kry ons ‘n 

besondere geloofsbelydenis van Dawid waardeur God vir ons openbaar dat Hy die bron van 

ons vreugde is. Ons gaan hierdie waarheid bedink en dan in die tweede plek saam met Dawid 

hierdie waarheid in die res van die psalm toepas op ons lewe.  

 

Die doel van hierdie psalm is om ons bly en dankbaar te maak oor alles wat ons in die Here 

het en van Hom ontvang! Dat ons vanmore te midde van ‘n bose en deurmekaar wêreld 

dankbare en blye gelowiges kan wees! 

 

Brs en srs, Dawid begin hierdie psalm deur die beskerming van God oor sy lewe te vra! 

Hierdie gebed om beskerming gaan nie – soos dikwels in Dawid se ander psalms - oor een 

of ander besondere gevaar of aanvegting in sy lewe nie. Vers 1 is ‘n algemene gebed van 

Dawid dat die Here hom in sy lewe sal beskerm. Soos wat ons dit ook daagliks bid en glo! 

Dat die God ons sal bewaar in alles en dat ons by Hom veilig sal wees.  

 

Dit is belangrik om raak te sien dat Dawid in vers 1 en 2 drie verskillende name vir God 

gebruik! In vers 1  bid hy en dan roep hy God as die Skeppergod aan. In Hebreeus is dit die 

naam “El”. “El”, God, is die almagtige Skeppergoed wat hemel en aarde gemaak het en die 

sterkte Skeppergod sal hom bewaar!  

En geliefdes, dis op hierdie sterkte Skeppergod dat ons ook ons vertrou vir ons lewe! Hierdie 

lewe wat so gevul is met baie gevare, vrese en bekommernisse! Dat ons net soos Dawid die 

Here vir hierdie daaglikse beskerming vertrou en voortdurend daarvoor bid! En juis omdat 

ons dit doen- oorheers hierdie gevare en vrese en bekommernisse nie ons lewe nie!  

 

Nee, want ons glo in die Here! Ons verklaar dat die Here nommer een in ons lewe is! Dat Hy 

die bron van ons vreugde en blydskap is! In vers 2 maak Dawid hierdie kragtige en 

aangrypende geloofsbelydenis: “Ek het vir die Here gesê: U is my Heer, buiten U is daar vir 

my niks goeds nie!” Hier gebruik Dawid nog twee ander name vir God! Hy rig hom eerstens 

tot Jahweh – die Hebreeuse naam “Jahweh” waarmee God as die Verbondsgod aangedui 

word! Hy praat met Jahwe! Hy sê vir die Verbondsgod dat hy in Hom glo! 
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Hoekom noem Dawid God so en hoekom is dit belangrik dat ons dit raaksien?  

Want, br en sr, my en jou geloof berus op wat die HERE, as Verbondsgod, as Jahweh, vir 

ons gedoen het! Die hele Bybel bevat die boodskap van die HERE se verhouding met sy volk 

waarin Hy as die Redder optree om ons as mense te red om ‘n lewe van oorvloedige blydskap 

te kan hê! Dit is God wat Homself as die bron van ons lewe gee en wat ons in hierdie heerlike 

verhouding van blydskap en dankbaarheid laat lewe! 

 

Dawid verwys ook in vers 10 hierna! (Lees) Daar verwys Hy na die feit dat die Here ons – as 

sy “gunsgenote” – gekies het. Ons vir wie die Here lief is en wat Hy wil red! Vir ons laat hy 

deur die geloof deel aan die ware en ewige lewe deur Jesus Christus! 

 

Hierdie woorde in vers 7 en 10  word in Handelinge 2 op Jesus se opstanding uit die dood 

van toepassing gemaak! Brs en srsw, hier in Psalm 16 beskryf Dawid –sonder dat hy dit toe 

geweet het – van Jesus se opstanding uit die dood waarmee Hy ons ook uit sondedood laat 

opstaan en ons deel gee aan die ewige lewe! Ons liggaam sal sterf ja, maar ons siel sal vir 

ewige lewe!  

 

En op grond hiervan noem Dawid dan in die derde plek die Here met die Hebreeuse naam “ 

Adonai” wat beteken: My heer of my Koning! Here, U is my Koning! Ek behoort aan U! U is 

vir my die kosbaarste en die hoogste in my lewe! U is my Redder, my vreugde en my grootste 

blydskap!  

 

Br en sr, watter dinge maak jou bly in die lewe? Wat bring vir jou vreugde? Sommige mag 

sê: my besittings bring vir my vreugde! Kyk na wat het ek alles – hoe wonderlik en hoe mooi 

is dit! Ander sal sê: my kinders of my kleinkinders – hulle is my grootste vreugde in die lewe! 

Nog een sal sê: my werk bring vir my die grootste vervulling in my lewe!  

 

Dawid sê: Die Here maak my bly! Hy is vir my alles! Nee, dit gaan nie vir Dawid om wat 

Hy van die Here kan kry nie! Dit gaan nie vir Hom om die seëninge in voorspoed en 

geld wat die Here gee nie! Dit gaan vir hom daarom dat God hom gered het, hom sy 

kind gemaak het en daagliks met Hom in ‘n verhouding lewe!  

 

Daarom sê hy in vers 5: Die Here is sy “erfdeel”! Destyds met die inneem van Kanaän, toe 

die Here die land onder die volk verdeel het, het die Leviete nie ‘n stuk grond gekry nie want 

die Here het gesê: Hy is hulle erfdeel. Hulle gaan nie grond kry om te bewerk en van te lewe 

nie – Nee, hulle erf die Here: Hy sal vir hulle sorg! Dis hoe Dawid die Here beleef ! Die 1983 

vertaling stel dit mooi: Here is my lewe! Om Hom te ken, elke dag saam met Hom te lewe en 

Hom te dien is my grootste vreugde in die lewe!  

 

Brs en srs, kan ek en jy dit ook vanmore van harte verklaar?  

Het geloof in God nie dalk al vir ons te veel begin draai om wat ons van die Here kan kry as 

om in ‘n verhouding met die Here te leef nie! Want sien: as dit begin gaan om wat ek wil hê 

en ek kry dit nie, dan word ek ongelukkig en ontevrede! Want dit gaan nie meer om die Here 
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nie, maar om sy gawes! Die Here leer ons vanmore dat dit om Hom gaan! Ons lewe uit 

Hom en deur Hom en tot Hom – soos Paulus in Rome sê.  

Mag ons almal vanmore weer opnuut saam met Dawid vers 2 sê: Ek se vir die Here: 

Heer, is my Koning, daar is vir my geen goeds behalwe by U nie! 

 

Want wanneer ons verhouding met die Here op hierdie beginsel berus, dan vul die Here 

ons lewe met oorvloedige blydskap! Dis die tweede saak wat duidelik word uit die 

Psalm. In die res van die psalm beskryf Dawid die wonderlike en vreugdevolle vrug van 

hierdie intieme geloofsgemeenskap met die Here! Sy lewe is vol van dinge wat Hom bly maak 

omdat Hy so met die Here lewe! 

 

Kom ons kyk daarna en vra telkens: is dit vir my ook ‘n bron van blydskap en vreugde?  

  

Vers 3 – hy vind baie blydskap deur saam met medegelowiges te lewe en saam met 

hulle die Here te aanbid. Is dit ook waar van my en jou? Bring die gemeentelike lewe saam 

met die Oosdoppers ook vir jou baie blydskap? Om te besef ek is nie alleen deel van hierdie 

wonderlike lewe saam met God nie, maar Hy het my deel van ‘n huisgesin van gelowiges 

gemaak waar ek saam met ander bly kan wees in die Here – en dit veral in die erediens kan 

kom lewe!  

 

Vers 4 – Dawid vind baie blydskap daarin dat hy hom nie tot afgode wend en by hulle 

hulp en raad gaan soek nie! Want afgodery is sonde en sonde bring smart, ongelukkigheid 

en ontevredenheid in ‘n mens se lewe! Ons het dit verlede week met Kain gesien. Daarom 

moet ons wegvlug van die Satan en hy sal van ons wegvlug! 

 

Vers 5 en 6 – Hy vind baie vreugde in wat die Here vir hom gee in aardse seëninge! Hy 

is tevrede met hoe die Here vir hom sorg! Die aardse dinge wat die Here vir hom afmeet, 

is vir hom goed en mooi! Die “meetsnoer” is ‘n maatband nê! Hy die teken die Here hier as 

‘n landmeter wat grond met ‘n maatband afmeet en Dawid sê: God se maatband het vir hom 

mooi gemeet: hy is dankbaar en tevrede met die stuk wat die Here vir hom afmeet: dit wat 

Hy ontvang om van te lewe!  

Luister weer na Dawid: My erfenis is vir my mooi: wat ek van die Here ontvang is wonderlike 

en goed!  

 

Brs en srs, kan ek en jy dit ook vandag met groot vrymoedigheid sê? Is ook ook 

dankbaar en tevrede of soek ons nog altyd meer van die Here! Of is ons ontevrede met 

wat God gee omdat dit dalk nou nie goed met jou gaan nie? Dawid leer ons hier: moenie kyk 

na wat jy nie het nie: kyk na wat jy ontvang het, dit wat die Here reeds vir jou in soveel 

oorvloed gee en wees dankbaar bly daaroor!   

 

Vers 7 en 8. Dit is vir Dawid ‘n groot bron van blydskap dat die Here hom daagliks 

leiding en raad gee! Jesus leer ons in die Nuwe Testament dat dit die taak van die Heilige 

Gees is! Dat die Gees ons deur die Woord lei en ons aanmoedig om aan God gehoorsaam 

te wees! Wat ‘n vreugde dat ons die Woord van die Here kan hê! Hierdie week word nog ‘n 
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vertaling daarvan beskikbaar gestel wat ons kan help om die leiding van die Here nog beter 

te hoor!  

Is die Here se Woord en sy leiding ook vir jou ‘n vreugde? Is dit nie vreugde om die vrug van 

die Gees te lewe en die gawes van die Gees te gebruik nie!  

Wat ‘n voorreg om die Here voor ons te hê en Hom te volg!  

 

Ons kom by vers 9. Dit is vir Dawid daarom ‘n groot bron van vreugde om die Here te 

loof en te prys! Hy kan nooit genoeg sing en dankie sê nie! Is dit ‘n kenmerk van my en jou 

lewe? Brs en srs kan die Here sien en hoor dat ek en jy dankbaar en bly is? Dat ons gedurig 

teenoor ander getuig van die liefde en genade en sorg van die Here! Gee ons Hom genoeg 

die eer daarvoor ons eien ons dalk die kwaliteit van ons lewe vir onsself toe: dat ek dit bewerk 

of dat ek so in beheer is? Nee: Gee die Here die eer! 

 

En laastens vers 10: die Here wys ons hoe om die lewe van vreugde en blydskap te 

lewe! En nie net af en toe nie! Nie net in bietjie-bietjie nie! Nie soms of nou en dan nie! Nee, 

die Here leer ons om altyd met oorvloedige blydskap saam met Hom te lewe! Om by Hom te 

wees is vreugde, om uit sy hand te lewe bring blydskap en daarmee verheerlik ons die Here! 

EN VANMORE LEER DIE HERE DIT VIR ONS! 

 

Brs en srs, wat ‘n wonderlike lewe wat die Here ons saam met Hom gee! Kom ons fokus weer 

n slag daarop en ons leef dit! Fokus op jou lewe as dienaar van die Koning wat uit sy hand 

leef! Fokus op jou verhouding met God in Jesus Christus en nie op alles wat jy van hom wil 

hê nie! Moenie toelaat dat alles wat sleg is en wat ons bedreig ons fokus van die Here laat 

afhaal nie! Vertrou God – Hy sal ons beskerm!  

 

Ja, waarlik: ons het ‘n lewe vol oorvloedige blydskap in die Here! Kom ons besef dit vanmore 

weer opnuut en ons dank die Here wat ons harte deur hierdie pragtige psalm so op Hom rig! 

En kom ons lewe dit elke dag tot sy eer!  

 

Amen  

 

Ons gaan nou luister na die NWU Pukkoor se weergawe van Ps 16 en terwyl ons luister – 

kom ons verlustig ons in die Here en ons oordink ons lewe van oorvloedige blydskap in 

Hom!  


