
 

EK WAG OP DIE HERE - PSALM 130 

28 Januarie 2018  

Prediking: 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus! 

Ons is almal op reis, nie waar nie?  Elke dag moet ons werk toe, winkels toe, 

huistoe.  En aan die einde van die jaar, as ons gelukkig is, kan ons vakansie gaan 

hou.  En dan moet ons ook baie kilometers aflê om by ons eindbestemming te kom.   

Maar terselfdertyd is elkeen van ons besig met ŉ metaforiese reis.  Soos skepe op 

die oseaan vaar ons ook deur die lewe.  En op die reis is daar hoogte punte en 

laagte punte.  Daar is kalm en rustige waters, en dan is daar woeste storms. 

Hoogte punte soos: 

 Die koop van jou eerste huis,  

 jou kind se eerste tree of woorde  

 of die geboorte van jou eerste kleinkind is alles hoogtepunte wat ongelooflike 

vreugde in jou ‘n mens losmaak.  

Op sulke tye voel ons asof die wêreld aan ons voete lê, asof enige iets moontlik is. 

Maar ongelukkige is die lewe nie net maanskyn en rose nie.  Daar is ook laagte 

punte: 

 As iemand finansiële verknorsing beleef,   

 met kanker gediagnoseer word,  

 of ŉ kind aan die dood afstaan dan weet ons al te goed dat daar ook 

laagtepunte op hierdie lewensreis van ons is.   

 Vandag dink ons aan ŉ Pa, ŉ vriend, ŉ gemeentelid wat nie meer by ons is 

nie. 

Tye wanneer ons voel dat die lewe net te veel vir ons is.  Tye wanneer ons nie weet 

waarheen om te gaan nie.   



 

2. 

Broers en susters, 

Dit is met so ŉ laagtepunt in gedagte wat die Psalmdigter Psalm 130 skryf.   

 Psalm 130 word vir mense geskryf wat swaarkry en nie weet watter kant toe 

nie.   

 Die Psalm word geskryf vir mense wat hulle in die storms van die lewe 

bevind.   

 Dit is geskryf vir mense wat voel asof hulle in die vallei van doodskaduwee 

is. 

Indien ons egter die volle omvang van die Psalm wil verstaan moet ons net so 

rukkie stilstaan en praat oor die onstaan van die Psalm en watter rol dit in Israel se 

geloof gespeel het.  Onthou – baie van die Psalms was as liedere gesing.  

Psalm 130 is deel van die Pelgrimsliedere wat in Psalms 120 tot 134 opgeteken is.  

ŉ Pelgrim is iemand wat as gevolg van geloofsredes ŉ reis onderneem.  Daar is 

verwag in antieke Israel vir die volk om ten minste een van die drie belangrikste 

feeste in Jerusalem te vier (Paasfees, huttefees, en die fees van die weke).  Die 

mense het dan jaarliks hierdie pelgrimstog onderneem en die pelgrimsliedere is 

gesing as hulle by sekere bakens op hul reis kom. 

Een van hierdie bakens is die Kidron vallei.  Wanneer die pelgrims van ouds oppad 

was na Jerusalem het hulle die heeltyd opdraande gestap, vanaf die oewers van die 

Jordaan rivier en die Dooie See wat onder see vlak lê tot bo op die Olyfberg.  En 

vanaf die Olyfberg kon die Pelgrims in die verte vir Jerusalem sien op die volgende 

koppie.  Maar eers moes hulle deur die Kidron vallei gaan wat tussen die twee 

koppies lê. 

Die Kidron vallei is ŉ diep kloof aan die Ooste kant van Jerusalem.  Vanaf die 

vroegste tye het die rykste mense van Jerusalem grafkelders laat uitkerf teen die 

hange van die vallei.   

3. 



 

Nou, broers en susters, as ons so bietjie ons verbeelding gebruik kan ons onsself 

plaas in die skoene van die pelgrims.  Nadat hulle nou al vir ‘n paar dae konstant 

opdraande stap, nadat hulle hul eindbestemming kon sien, daal hulle in hierdie 

kloof.   

 En hier, in die skadu van die vallei omring met grafte, sou die Pelgrims, soos 

ons oor die lewe en die sin van die lewe nadink.   

 In die vallei sou hulle dink aan God en hoe God ŉ rol speel in hulle lewe.   

 Terselfdertyd sou hulle dink aan almal wat aan die dood afgestaan is, netsoos 

ons wat vandag dink aan die geliefdes wat nie meer met ons is nie.   

Dit is hier, in die koue skaduwee van die rotshange, omring deur grafkelders waar 

die pelgrims ook Psalm 130 sou sing.   

Totius se beryming van die Psalm in die ou liedboek verwoord iets van die 

moedeloosheid wat die Pelgrims moes ervaar: 

Uit dieptes, gans verlore, 

van redding ver vandaan, 

waar hoop se laaste spore 

in wanhoop my vergaan 

4. 

Dit verwoord iets van dieselfde moedeloosheid wat ons ervaar wanneer ons 

lewensreis ons tot ŉ doodloopstraat bring.   

Maar genadiglik eindig hierdie Psalm nie op hierdie depressiewe noot nie.  Nee, die 

Psalmdigter roep na die Here, Wag op Here.  Daar is hoop vir ons selfs in ons 

diepste nood. 

Broers en susters, ons lewensreis loop baie keer soos die van die Pelgrims.   

 Een oomblik staan ons op die kruin van ons lewens.   

 Na ŉ lang geswoeg kan ons die eindbestemming sien.   



 

 Maar dan gebeur daar iets, een van ŉ duisend goed, wat ons van ons geluk 

ontneem.   

 Ons kan voel hoe die oorwinning deur ons vingers glip.   

 Ons ry nie meer op die kruin van ons sukses nie, maar stap deur ‘n dal van 

donkerste doodskaduwee. 

Die ergste is dat baie maal is dit nie eens ons skuld nie dat ons nou in so diep 

gat geval het nie.   

 ‘n Mens word siek,  

 verloor hul werk.   

 Die reën kom nie wanneer ons dit verwag nie.   

Alles goed buite ons beheer.  En ons verstaan dit nie.  Alles het dan so goed 

gegaan.  Die Here was so goed vir ons tot nou.  En dan roep ons tot die Here..  Ons 

roep:  Waarom Here.  Waarom het die nou my oorgekom.  Ons kan dit nie help om 

so God te verwyt nie.  Ons reageer emosioneel.  Ons soek na redes, maar kom op 

geen af nie.  En dit maak ons kwaad, verward.  Ons vra waarom, waarom, waarom? 

Die Psalmdigter roep ook na God.   

Maar hy roep nie met ŉ opstandige hart na God toe nie, hy vra nie die redes 

waarom die goed met hom gebeur nie.   

 Maak dit werklik saak wat die rede is vir die swaarky in die lewe?   

 Kan daar rêrig ŉ rede wees waarom ŉ iemand se kind sterf?   

 Kan daar rêrig ŉ rede wees dat iemand wat hul hele lewe gesond was, nooit 

gerook of gedrink het nie kanker kry?   

Dit is baie maal nie belangrik om te weet wat die redes is waarom goed met ons 

gebeur nie.   

Wat egter wel belangrik is, is dat ons weet dat dit nie saak maak hoe diep en donker 

die gat is waarin ons onsself bevind nie.  Nee, al wat werklik saak maak, al wat ons 

troos is de wete dat God ons hoor – dat Hy naby is. 



 

Dit is hierdie wete, wat vir ons troos in ons tye van beproewing.  Die hartstogtelike 

soek na ŉ rede vir ons pyn gee ons nie rus nie.  Die Prediker se dit vir ons in 

Prediker 1:18.  Daar staan: Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid 

en kennis is.  Ook dit is ‘n gejaag na wind.  Wie kennis versamel, versamel smart.   

Nee, dit is slegs die wete dat ons na God kan roep, dat God toeganklik is wat 

ons troos in ons tye van nood wat ons vertroos   

5. 

Maar, broers en susters, wat hierdie troos soveel groter maak is dat God altyd ons 

geroep sal aanhoor.   

Ons hoef nie ŉ spesiale toets te slaag of ‘n uitsonderlike heilige lewe te lei nie.  

God se genade is altyd beskikbaar vir ons.  God sal altyd ons roesptem aanhoor 

want ons geroep is ‘n eggo van Sy seun se roep aan die kruis.  Wanneer Christus 

bid Heer, laat hierdie lydensbeker my verbygaan; wanneer Christus aan die kruis 

hang en roep Eloi! Eloi! lema sabagtanie!, my God, my God waarom het U my 

verlaat; dan weergalm ons hulpkreet ook daarin.  Dit is op grond van Jesus lyding 

en kruisdood, op grond van Christus se hulpkreet dat ons altyd en onverdienstelik 

kan roep na God.  Dat ons verseker kan wees van ons verlossing, nie net vanuit ons 

omstandighede nie, maar ook van sondeskuld.  Dat ons nie meer kinders van die 

duisternis is nie, maar die pad kan stap uit die dal van doodskaduwee en kinders 

van die lig kan wees. 

Ons as kinders van die lig is verseker van ‘n nuwe lewe in Christus.  ‘n Nuwe lewe 

waar ons nie vasgevang hoef te wees in ons omstandighede nie.  Waar ons nie 

onsself hoef blind te staar teen die berg wat voor ons lê nie.  Ons is nuwe mense 

wat saam met Christus uit die graf opgestaan het tot nuwe moontlikhede. 

6. 

Dit is met die troos in ons hart dat ons as nuwe mense kan wag op God se 

antwoord.  Dat ons soos wat die Psalmdigter sê in vers 5: kan wag op die vervulling 

van sy woord.  Dat ons geduldig kan wag op die vervulling van God se beloftes aan 

ons.   



 

Ja, broers en susters, ja ons is verseker van ons verlossing, ons weet God luister na 

ons hulpgeroep;  

 maar om te wag op die Here beteken nie dat ons nou rondsit en niks 

doen nie.   

 Om te wag op die Here beteken nie dat ons is passief en wag dat die hemele 

sal open en God se hand sal vanuit die wolke neerdaal en uit ons situasie 

verwyder nie.   

 Nee, ons is eerder soos wagters wat op die more wag.  Konstant op soek 

na die eerste tekens van die lig.   

 Om te wag op die Here is nie om passief te wees nie, maar aktief vorentoe te 

beur soos ‘n perd wat ‘n swaar las sleep.   

 Om te wag op die Here beteken dat ons die lang donker pad uit te stap in die 

goeie wete dat ons in Christus se voetspore volg, dat die Heilige Gees ons 

krag gee en dat die Vader sy beskermende hand bo oor ons almal hou.   

 Ons stap die pad in die wete dat ons as kinders van die lig ‘n heerlike erfporsie 

kan verwag.   

7. 

Die wonderlike van die gewag, die wonderlike wat die pyn en hartseer meer draaglik 

maak is dat ons nie alleen wag nie.  Net soos wat die Psalmdigter sy volksgenote 

oproep om op die Here te wag, so word ons ook opgeroep om as gemeente saam 

te wag.  Om in ons gesinne en as gemeenskap saam te wag op die Here.   

Daar is ‘n spreekwoord wat lui gedeelde smart is gehalveerde smart en dit is baie 

waar.  Genadiglik hoef ons nie hierdie donker wêreld alleen aan te pak nie.  Ons het 

ons familie, ons vriende en ook hier ons mede-gemeentelede om ons te ondersteun.  

Om by ons te wees in ons tyd van nood.  Wat saam met ons wag op die more wat 

gaan aanbreek. 

8. 

Dit is die wete waarmee ons in die wêreld ingaan, broers en susters.   



 

 Die wete dat al is ons soos die pelgrims van ouds in ‘n vallei van 

doodskaduwee omring deur grafkelders weet ons dat ons as nuwe mense op 

die Here kan roep om hulp.   

 Ons weet dat al lyk ons omstandighede hoe swaar, al lyk die struikelblokke in 

ons pad hoe groot weet ons dat die Here ons al antwoord op ons hulpkreet, 

ons moet net daarop geduldig wag.   

Dit is hierdie wete wat ons hoop gee om in hierdie donker wêreld te bly 

voortbestaan.  Dit is die hoop wat ons toelaat om ons kop omhoog te hou maak nie 

saak hoeveel keer ons deur swaarkry gekonfronteer word nie, want ons weet dit 

gaan ook verby, want die genade van Here is groot. 

Dit is ook met hierdie hoop in ons harte dat ons groot wag aanpak broers en 

susters, die groot wag op ons Here Jesus Christus se wederkoms wanneer hy sal 

kom in heerlikheid en in mag.  ‘n Tyd wanneer die wêreld finaal verlos sal word van 

die afwisseling van hoogtepunte en laagtepunte, finaal verlos sal word van die tog 

deur berge en deur dale, ‘n tyd wanneer ons in volmaakte vreugde by die Vader sal 

wees.   

Amen 

 


