
My sorge gee my geen rus nie .... Laat jou sorge aan die Here oor, Hy sal vir 

jou sorg. 

PSALM 55 

8 Sept. 2019 

Inleiding en Skriflesing:  

1. 

Gemeente. 

Dit was ŉ verskriklike week vir Suid-Afrika en ons mense. 

• In die week is kinders gevat.  Van hulle is Goddank gevind, maar ander is nog 

weg. 

• Daar was betogings. Van dit was vir goeie redes, ander was weer net 

oëverblindery.  

• Daar was geweld teen buitelanders.  Suid-Afrikaners is weer oor die res van 

Afrika geteiken.  

• Daar was geplunder, verwoes gebrand, gesteel, verkrag en vermoor..   

Elkeen van ons het die gebeure in die nuus en op sosiale media dop gehou. 

Ek is oortuig daarvan dat elkeen van ons deur die gebeure diep getref is.  Die gebeure 

het ons hartseer gemaak, bang gemaak, woedend gemaak.  Opnuut is ons weer 

ontnugter, stomgeslaan.  

Wat het jy gedink toe jy van die gebeure hoor?  Wat het jy gevoel? 

2. 

Hoe behoort ons die gebeure as Christene te beoordeel?  Ons kan mos nie 

anders nie.  As Christen, volgelinge van Jesus, behoort ons mos na die wêreld 

te kyk met oë van geloof?  Wat dink julle? 

In die week wat verby is ek met die einste vraag geworstel.  In my soektog kom ek 

toe op ŉ aangrypende Psalm af.  Psalm 55 skets iets van ons wêreld en verwoord 

ook terselfdertyd iets van ons emosies en ontnugtering.  Terselfdertyd vertel die 

Psalm ons wat ons met ons die gedagtes en emosies moet maak. 



Kom ons lees die teksgedeelte saam.  Direk daarna gaan ek vir ons ŉ oomblik gee 

om oor die woorde te dink. 

 

3. 

Wat staan vir jou in die kragtige Psalm uit?  

4. 

Dalk moet ons die gedig vereenvoudig deur dit op te breek. 

Wie is die skrywer en onder watse omstandighede bevind die persoon homself? 

Ons kan aflei dat David (miskien ?) die skrywer van die Psalm is.   

Op die oomblik bevind hy homself in ŉ situasie waar dit vir hom voel asof hy deur 

vyande omring is.  

• Daar is dreigemente, daar is druk op hom, vyandskap word teen hom gestook.   

• Die Psalm gaan selfs verder – David sien geweld en oproer in die strate, op die 

mure en in die stadspleine.   

• Dit voel vir hom asof die mense altyd hulle beloftes breek en dat hulle woorde 

so skerp soos swaarde is – reg om te steek en te sny. 

Die verrassing in die teksgedeelte is die feit dat dit nie ŉ vreemdeling is wat so vyandig 

teenoor Dawid is nie.  As dit maar net so was sou hy dit kon verdra, as dit maar net 

so was kon hy die persoon probeer vermy.   

Dawid sê so aangrypend:  Maar nou is dit jy, ŉ man soos ek, my maat en my goeie 

vriend.  Ons was nou aan mekaar verbonde – as geloofsbroers het hulle saam die 

Here in die tempel aanbid. 

Ons kan maar net vermoed dat hier Saul gepraat word.  ŉ Vriend wat eens op ŉ tyd 

na aan Dawid verbonde was wie weg van hom beweeg. 1 Sameul 16 verwoord iets 

hiervan. 

Die oorsprong van Dawid se sorge is nie onbekende vyande nie, maar eerder iemand 

naby aan hom.  Die oorsprong van sy angs en sorge is nie daar ver nie, maar baie 

naby aan hom.   



Wat voel Dawid as gevolg van die gebeure wat in sy lewe afspeel? 

Die Psalm maak dit vir ons baie helder.  As gevolg van die vyandskap en onraad voel 

hy  

• bang en angstig.   

• Hy is moeg en uitgeput.   

• Hy weet nie meer watter kant toe om te gaan nie.   

• Hy wil selfs vlug.  As hy maar net vlerke gehad het soos ŉ duif sou hy van 

hierdie plek weggaan – sou hy vir hom ŉ tuiste in die woestyn vind. 

Die gebeure en die emosies wat dit tot gevolg het, is so intens dat hy selfs gedagte 

van wraak en vergelding koester.  Keer op keer bid hy in die Psalm dat die slegte 

mense die onderspit moet delf.  Vreemd en skokkend vir ons oor vra hy vir God om 

die mense om die lewe te bring.   

Wat maak David met die gebeure?  Hoe probeer hy dit oplos? 

Hy plaas alles in die hande van God.  Plaas van om dit self te probeer oplos bid hy 

tot die Here.   

In die heel eerste versies word dit al duidelik vir ons gemaak.  Hy vra vir die Here:  ag, 

God, hoor my gebed. Deurdat hy met die Here begin praat en saam met God ŉ pad 

te stap kom hy tot ŉ kragtige gevolgtrekking. 

Op sy eie sal hy nie die sorge van sy lewe kan afgooi nie.  Nee, alles behalwe, sy 

sorge trek hom plat, dit put hom uit.  Die enigste manier is om sy sorge vir die Here 

te gee.  God sal vir hom die oplossing en uitkoms bied. 

Die woorde, die gebed van Dawid maak sy geloof en veral sy vertrou in die Here 

helder en duidelik.  Hy glo dat God uitkoms kan bied.  Hy vertrou dat die Here hom in 

moeilike omstandighede sal help. 

Wat is die oorkoepelende tema of boodskap van die Psalm?  

Hier word aardse vriende met God as vriend vergelyk.  Waar aardse vriende jou in 

die steek laat en selfs jou verraai kan ŉ mense altyd op God vertrou.  Waar aardse 

vriende somtyds vir jou oneindig hoofveelheid sorge veroorsaak neem God ons sorge 

van ons af weg.  Ons kan dit vir hom gee en op hom vertrou.   



5. 

Help die Psalm ons om ons wêreld te interpreteer en beter te verstaan? 

Van die vroegste tye af was daar onrus in die strate en die pleine. 

Geweld en onrus kenmerk ons sondige wêreld. 

Somtyds is dit ver van ons weg.  Ons lees van die diefstal, bedrog, korrupsie in die 

korante.  Ons sien die optogte teen geweld teen vrouens en kinders op die televisie.   

Ander kere bring mense wat naby ons is die sorge en hartseer op ons pad.  ŉ 

Man, ŉ vrou, ŉ kind, ŉ broer, ŉ suster of ŉ vriend. Iemand soos jy, wat eens op ŉ tyd 

naby jou was, wat selfs saam met jou God aanbid het in die kerk. 

• Wat maak ons met die gebeure?   

• Wat maak ons met die vyandskap, die verraad, die leuens, die harde vuiste en 

harde woorde? 

• Kan ons vlug?  Deel ons Dawid se versugting om te vlug sal ons vind dat ons 

probleme ons volg. 

Psalm 55 vertel ons dat dit ŉ proses is waartydens ons die gebeure met God se hulp 

moet verwerk.  Ons kan dit nie op ons eie aanpak of daarvan vlug nie. 

Psalm 55 vertel ons dat ons dit ŉ saak van gebed en introspeksie moet maak.   

Psalm 55 vertel ons dat ons sorge ons moeg maak en uitput, dit vertel ons dat slegs 

God die sorge van ons skouers kan neem – hy sorg vir ons en hy, die Regverdige sal 

ons nie in die steek laat nie.  Ons moet dit net vir Hom gee en in sy hande los.  Ons 

is geneig om dit weer op te tel en as bagasie deur die lewe te dra. 

Psalm 55 vertel ons dat ons in geloof op God moet vertrou.  Waar mense ons in die 

steek laat en leed aandoen sal God altyd daar vir ons wees.  Aan die einde van die 

dag is Hy die goeie vriend. 

Psalm 55 vertel ons ek ook iets van wraak. 

Interessant genoeg neem Hy nie self wraak nie.  Hy plaas dit ook in die hande van 

die Here.  Dit is sekerlik ŉ diepe versugting dat reg en regverdigheid moet geskied.  

So kan ons ook bid dat dit verkeerd is reggeemaak en reggestel moet word. Ons kan 



egter nooit geregtigheid in ons eie hande neem nie.  Steeds is geweld en wraak 

onaanvaarbare wyses om reageer.  Deur onsself te probeer handhaaf deur geweld te 

gebruik (woorde en dade) en wraak te neem slaag ons sleg daarin om die bose 

kringloop voort te sit.  Nee, ek en jy moet die siklus van geweld, in al sy vorme stopsit.   

Wraak en onvergewensgesindheid is immers ŉ tronk waarin onsself toesluit.  Eers 

wanneer ons die gebeure en emosies verwerk en in gebed God daarmee nader word 

die sleutel gevind wat vir ons vryheid kan gee. 

Romeine 12 bevestig iets hiervan  Daar lees ons: (17) Moenie kwaad met kwaad 

vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. (18) As dit moontlik is, sover dit 

van julle afhang, leef in vrede met alle mense. (19) Moenie self wraak neem nie, 

geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: 

“Dit is mý reg om te straf; Ék sal vergeld,” sê die Here. (20) “As jou vyand honger is, 

gee hom iets om te eet; as hy dors is, gee hom iets om te drink; want deur dit te doen, 

maak jy hom vuurrooi van skaamte.”(21) Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, 

maar oorwin die kwaad deur die goeie.  

6. 

Natuurlik moet die Psalm ook ons lewe verander?  Hoe verander dit jou manier 

van dink en doen? 

In die gesig van die vyandige aanslag van die wêreld en die verraad van mense naby 

ons moet ons in gebed ŉ pad met die Here loop.  

Praat ons met die Here, bid ons tot die Here, sal ons vind dat ons sorge minder word.   

Terselfdertyd moet ons glo en vertrou dat die Here uitkoms sal bring.  Hy sal ons 

sorge van ons neem.  Dit gebeur dalk onmiddellik, dalk later, dalk nooit nie.  Tog kry 

ons berusting in die feit dat God naby is. 

Die Psalm leer ons ook verder dat dit normaal is om somtyds te worstel met die 

gedagte van wraak.  Dit leer ons egter ook dat ons moet vertrou dat die Here reg sal 

geskied.  Dit beteken natuurlik nie dat ons ŉ blinde-oog moet draai teenoor die onreg 

van die wêreld nie.  Alles behalwe.  Ons moet opstaan vir die wat reg is en ons moet 

veg teen dit wat verkeerd is.  Die vraag is: hoe doen ons dit? 



En laastens leer die Psalm ons iets van vriendskap.  Watter tipe vriend is jy?  Die 

gedig vra van ons om in sekere sin die vriendskap wat God toon na te boots.  Netsoos 

God ons sorge dra in Jesus behoort ons ook mekaar se sorge te dra.  Mag die Here 

ons hierin bystaan. 

Amen 

 


