PSALM 131: "N IE MY WIL NIE,
O HERE ..."
W S PRINSLOO

1
'n Pelgrimslied. Van Daw id . 11
Selfverheffing en hoogmoed
is daar nie by my nie, Here.
Ek maak my nie besorg
oor groot dinge nie,
dinge w at bo my vermoë is.

2
Ek het rus en ka/mte gevind.
Soos ’n kindjie w at by sy moeder
tevredenheid gevind het,
so het ek tevredenheid gevind.
3
Wag op die Here Israel,
nou en vir altyd.

Alhoewel Psalm 131 een van die kortste psalms is, ontbreek byvoeglike
naamwoorde om die skoonheid daarvan te beskryf. Dit w ord soms "one
of the most beautiful psalms of the Psalter” genoem21. Rudolf Kittel3’
noem dit 'n pêreltjie in die psalmboek; 'n aangrypende klein gediggie w at
met min en eenvoudige woorde 'n groot waarheid uitspreek w at alle verstand te bowe gaan.
In die jongste verlede was Psalm 131 só ’n inspirasie dat dit aanleiding gegee het to t 'n monografie van 117 bladsye!4’
Dit sou dus die moeite loon om aandag aan dié relatief onbekende
psalm te gee: ter wille van die literêre skoonheid van Psalm 131, maar
ook om die boodskap daarvan te bepaal met die oog op die prediking.
Oor die ee nhe id van Psalm 131 bestaan daar geen onsekerheid
nie. Dit vorm sowel formeel as inhoudelik 'n afgeronde eenheid.
Alhoewel daar enkele pogings aangewend is tot te k s k ritie s e
veranderings5’ , is dié pogings nie oortuigend nie en kan die M T gehandhaaf word.
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Psalm 131 is 'n kort psalm. Tog is dit fyn g e s tru k tu re e r. Die digter
maak gebruik van verskillende stylvorme:
---------------1a

Sir hammacalot ledawid

— 1b

jhwh lo'"gabah libbï w elo’'ram ú c6naj

— 1c

w elo,'hillaktí bigdolOt Gbenifla'Ot mimmênnï

I— 2a

'im 'lo ' Siwwítí w edOmamti nafST

'— 2b

kegamul cale ’ immo kaggamul calaj nafSi

----------- 3

jahel jisra'el 'êl-jhwh mecattah w ecad"cOlam

Probeer 'n mens 'n globale indruk van die struktuur van die psalm
kry, is dit opvallend dat die eerste persoon enkelvoud — in die vorm van
pronominale suffikse en werkwoordsvorme — veelvuldig in 1b to t 2b
voorkom. 1b: libbí, c6naj; 1c: hillaktï, mimmênnï; 2a: Siwwítï, nafáï; 2b:
c3laj, nafáí. 1b to t 2b vorm dus 'n eenheid. Daar is egter nog 'n rede
waarom 1b to t 2b 'n eenheid vorm: 1b open met 'n vokatief. 'n
gebedsaanroep ( " 0 Here ...” ). Dié gebed loop eers by 2b ten einde en
word onderbreek deur die imperatiefagtige paranese in 3: "W ag op die
Here ..."
Die stiges in 1b to t 2b staan ook in 'n sekere verhouding to t me
kaar: 1b en 1c verbind aangesien w elo' 'n heropname is van w ^lo' wat
reeds twee keer in 1b gebruik is. Eintlik word 1b en 1c aan mekaar gebind
deur die stylfiguur van die anafoor61. 'n Anafoor kan omskryf w ord as die
stylfiguur w at bestaan in die herhaling van dieselfde woord of woorde
aan die begin van twee of meer opeenvolgende sinne, sinsnedes of versreëls71. Albei die hemi-stiges van 1b en 1c word ingelei deur w ^lo '. 'n
Mens sou dié drie w elo'-versdele ook as 'n drieledige parallelisme kon
beskryf81. Die w elo' deel van 1c is langer en meer uitgebreid as die voorafgaande twee en is kennelik die klimaks waartoe die twee stiges oploop.
Nog 'n stylfiguur w ord in 1b aangetref, naamlik die pars pro toto.
Dit is waar 'n deel van die liggaam ("m y hart" — libbi; "m y oê" — cënaj)
genoem w ord om daarmee eintlik die to ta le persoon aan te dui.
By 1b is dit verder opvallend dat die naam Jahwe sterk voorop in
die sinskonstruksie staan. Hierdeur wil die digter, in aansluiting by die res
van die gedig, aantoon dat dit eintlik om die eer van Jahwe gaan in dié
psalm.
2a en 2b skakel met mekaar deurdat die einde van albei dié stiges
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op dieselfde woord eindig, naamlik nafST. Dit is die stylfiguur wat bekend
staan as 'n epifoor9’ . 'n Epifoor kan om skryf word as die stylfiguur wat
bestaan in die herhaling van dieselfde woord of woorde aan die end van
twee of meer op mekaar volgende sinne of versreëls10’ . Deur die slotwoord te herhaal, word daar vanselfsprekend ook klankrym tussen die
twee stiges bewerkstellig. Die verhouding tussen 2a en 2b kan verder
soos volg omskryf word: In 2a word 'n stelling gemaak, naamlik dat die
digter rus en kalmte gevind het. In 2b word dié stelling by wyse van 'n
beeld (die kindjie wat sekuriteit en tevredenheid by sy ma gevind het)
nader toegelig. Die stylfiguur van herhaling w at 'n kenmerk van hierdie
psalm is, word ook in 2b aangetref: kgml wat voorop staan in die eerste
hemi-stige word weer in die tweede hemi-stige herhaal. Dit gaan egter
nie net om die herhaling van een woord nie. Die twee hemi-stiges van 2b
kan as 'n parallelisme beskryf word.
Daar is reeds aangetoon dat 1b tot 2b 'n sterk eenheid vorm. Die
verhouding tussen 1b-1c en 2a-2b moet egter nog nader omskryf word:
Die 'im -lo' waarmee 2a begin, lê 'n verband met die drie voorafgaande
lo'-partikels. Die vraag is egter watter funksie 'im -lo' in hierdie konteks
het. 'n Mens sou dit as 'n soort van eedformule kon verstaan en dan vertaal met "ja ", "voorw aar", "w aarlik" of "inderdaad"11). Dit sou egter nog
beter wees om 'im -lo' as 'n kragtige, teenstellende ontkenning te sien121
wat dan vertaal kan word met "m a a r"131 of met "inteende el"14’ of nog
sterker met " n e e !" 151.
'im -lo' beklemtoon dus die kontras tussen 2ab en die voorafgaande
1bc. Terwyl 1bc sterk n e g a tie f geformuleer is, is 2ab sterk p o s itie f
geformuleer. 1bc beskryf die lewenshouding van die digter op negatiewe
wyse en 2ab doen dit weer op positiewe wyse. 1bc sê hoe die digter nie
optree nie en 2ab sê hoe hy wel optree. 1bc en 2ab handel dus oor die
selfde saak, maar belig dit vanuit twee verskillende hoeke.
3
staan op die oog af effens los van die voorafgaande. Teenoor
1b-2b w at in die vorm van 'n gebed to t Jahwe gerig is, is 3 'n appél of
paranese van die digter w at to t die versamelde godsvolk gerig is. Inhoudelik staan 3 egter nie vreemd teenoor of los van die voorafgaande
nie. Die gedagte van om op die Here te wag (3), is 'n verdere uitbouing
van dieselfde tema w at reeds in 2ab aangetref word: die toestand van
kalmte, rus en aanvaarding w at by die digter aangetref word.
Oor die m e tru m 16) heers daar onsekerheid en dié faset lewer geen
wesenlike bydrae om die struktuur te bepaal nie.
Die G a ttu n g van Psalm 131 vra ook ons aandag. Alhoewel H.
Gunkel baanbrekerswerk gedoen het op dié terrein van die psalmnavorsing, bestaan die gevaar dat ’ n mens elke psalm ten alle koste moet inforseer in dié kategorieë w at Gunkel geidentifiseer het. Daar moet onthou
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word dat elke psalm 'n unieke, selfstandige teks is wat nie noodwendig
presies inpas by een van die Gattungen nie. Dit geld ook van Psalm 131
en kom veral to t uiting in die gebrek aan eenstemmigheid onder
geleerdes oor die Gattung van die psalm. Ter aanvang moet gesê word
dat die opskrif van die psalm, Sir hammacaIOt ('n Pelgrimslied), nie 'n
aanduiding is van die Gattung nie. Dit is 'n onomstootlike feit dat daar by
die sg Pelgrimsliedere (Ps 120— 134) 'n verskeidenheid Gattungen terug
te vind is. sir hamma cal0t is eerder 'n liturgiese aanduiding as wat dit ’n
beskrywing van die Gattung is.171
Die meeste eksegete neig daartoe om Psalm 131 as 'n v e rtro u e n s psalm te beskryf. Gunkel181 n^em hierin die voortou. Om sy argument te
versterk, wys hy daarop dat Psalm 131 ooreenkomste vertoon met
sekere vertrouenspsalms uit die Egiptiese godsdiens. Gunkel wys verder
daarop dat dit nie vreemd is van 'n individuele vertrouenspsalm (soos
Psalm 131) om met 'n appél of vermaning af te sluit nie (vgl. bv Psalm
62:9). H.-J. Kraus19’ is krities teenoor die standpunt van Gunkel.
Nogtans klassifiseer hy Psalm 131 to t dié psalms w at as vertrouensliedere beskryf kan word én wat aan die klaag- en gebedeliedere verwand
is. Kraus verkies egter om van Psalm 131 te praat as 'n lojaliteitsverklaring20’ . Deissler211 is ook van mening dat Psalm 131 to t die groep
van vertrouensliedere hoort, maar hy voeg daaraan toe: "Ps 131 ... ist
aber von ganz eigener A rt". Deissler sê dat die digter sy eie persoonlike
ervaring geformuleer het in die styl van die w y s h e id . Ander eksegete22’
wys ook tereg daarop dat die digter van Psalm 131 gebruik maak van en
bekend is met die wysheidsliteratuur. In hierdie verband is die ooreenkoms van die laaste deel van 1b23’ (" ... hooqmoed is daar nie by my nie
..." o f letterlik: " . . . en my oë nie trots nie ...") met Spreuke 6:16, 17;
21:4a en 30:13 baie opvallend. So ook die ooreenkoms van die laaste
deel van 1c ("... dinge wat bo my vermoë is") met Job 42:1— 6 (vgl. ook
Job 5:9; 9:10; 37:5).
Om Psalm 131 tot 'n spesifieke Gattung in te deel, is dus feitlik onmoontlik. As 'n mens dan tog 'n poging moet aanwend om die Gattung
enigsins te omskryf, sou ons kon sê: Dit is 'n vertrouensgebed. Hierdie
vertrouensge*bed vertoon egter ook didakties-paranetiese trekke24’ om 
dat dit deur die wysheidsliteratuur beinvloed is. Die didaktiese aard van
die psalm impliseer dat die digter dit wil aanwend om 'n sekere waarheid
tuis te bring en om die toehoorder te oortuig van iets. Psalm 131 sou dus
beskryf kon word as 'n oorredende teks. Die psalmdigter wil sy per
soonlike belydenis en oortuiging ook aan ander mense deurgee.
Dit sou van veel nut wees as die S itz im Leben van Psalm 131 gerekonstrueer kon word. Hier sou onderskei moet word tussen die oorspronklike historiese situasie van die digter en die latere kultiese Sitz
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waarin die psalm gefunksioneer het. Aangesien die tra d is ie g e s k ie d e n is
en die re d a k s ie g e s k ie d e n is ook 'n invloed kan hê op die bepaling van
die datering van Psalm 131 moet dié twee sake ook hier in berekening
geneem word.
Kraus25’ is korrek wanneer hy sê dat dit feitlik onm oontlik is om
Psalm 131 aan 'n definitiewe historiese situasie te verbind. Daar is geen
direkte getuienis in die psalm terug te vind aangaande 'n historiese
situasie nie. Tog is daar indirekte getuienis om te sê dat Psalm 131 in die
na-eksiliese tyd ontstaan het. Die e erste aanduiding is dat, soos reeds
aangetoon, Psalm 131 beïnvloed is deur die wysheidsliteratuur — veral
deur die sogenaamde jongere wysheid26’ . Daar is feitlik eenstemmigheid
onder eksegete dat dié wysheid in die na-eksiliese tyd gedateer moet
word. As Psalm 131 dus beinvloed is deur die wysheid, is dit logies dat
dit ook na-eksilies gedateer moet word. T w e edens: Alhoewel Psalm 131
nie tradisies in die eintlike sin van die woord bevat nie27’ , blyk dit dat dié
psalm tog van geykte stof gebruik maak. Die feit dat Psalm 131
"aanhaal" uit of ten minste bekend is met ander Ou-Testamentiese stof
(behalwe die reeds genoemde voorbeelde uit die wysheidsliteratuur kan
die volgende voorbeelde ook genoem w ord: v.1 vertoon ooreenkomste
met Eseg 28:2; 2 Kron 26:16; 32:25; v .2 vertoon ooreenkomste met Ps
18:28 en 101:5; v.3 se eerste deel kom ooreen met Ps 62:9; 115:9; 130:7
en die tweede deel met Ps 113:2; 115:18; 121:8 en 125:2) dui op 'n laat
datering, d.w .s. op 'n tyd ná die ballingskap29’ .
As Psalm 131 uit die na-eksiliese tyd dateer, is dit logies dat ledawid
nie as outeursaanduiding opgevat kan w ord nie. Die le by die opskrifte
moet veel ruimer opgevat word as bloot 'n outeursaanduiding. So kan dit
byvoorbeeld vertaal w ord met "o o r" of " v ir " Dawid sodat dit 'n psalm
aandui w at handel oor Dawid of w at aan Dawid opgedra is. So 'n opskrif
sou ook kon weerspieël dat dit staan binne die Dawidiese tradisie wat op
sy beurt weer aan die Jerusalemse kultus verbonde was.
Soos by die meeste ander Psalms is die opskrif van Psalm 131
waarskynlik ook 'n latere re d a k s io n e le byvoeging. Dit is egter moeilik
(en miskien ook onbelangrik) om te bepaal of die twee elemente van die
opskrif, naamlik ledawid en Sir hammacaIOt, gelyktydig of by verskillende
geleenthede bygevoeg is. Die opskrif, Sir hammacaIOt, is 'n aanduiding
van die kultiese konteks waarin die psalm gefunksioneer het. Ongelukkig
weet ons ook nie presies wat met die opskrif bedoel word nie29’ . Die
belangrikste pogings om dié opskrif te verklaar, kan soos volg saamgevat
w o rd 301: (i) Sir hammacaIOt sou beteken tra p p e lie d e re as aanduiding dat
dit op die trappe van die tempel gesing sou gewees het gedurende die
Loofhuttefees. (ii) Dit sou volgens sommige 'n m u s ik a le term kon wees
w at aandui dat die betrokke psalm met 'n harde stem, uit voile bors ge-
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sing moes word, (iii) Dit sou 'n aanduiding kon wees van die fo rm e le
o p b o u van die psalm, (iv) Volgens sommige verwys die macaIOt na die
terugkoms van die Judese b a llin g e na Jerusalem toe. (v) Die mees alge
mene verklaring is dat die opskrif saamhang met die drie groot feeste,
naamlik die Loofhuttefees, die Paasfees en die Fees van die Weke. Die
Sir hammacal0t sou dan die liedere wees wat gesing is terwyl die aanbidders op pad w a s na J e ru s a le m to e .
Bogenoemde illustreer dat ons versigtig moet wees om sommer
net te aanvaar dat Psalm 131 gesing is terwyl die volk op pad was na
Jerusalem toe en om dié feit dan te gebruik as die enigste raamwerk
waarbinne die psalm geïnterpreteer kan word. Dit is opvallend dat daar in
Psalm 131 geen direkte aanduiding is van die tempel of van 'n reis na die
tempel toe nie. Die opskrif is dus waarskynlik 'n aanduiding van die uiteindelike kultiese funksie van Psalm 131 en dan weet ons nie eers presies hoe om die kultiese opskrif te verstaan nie!
Daar is ook eksegete wat v.3 as 'n latere liturgiese byvoeging
sien31). Die argument sou dan wees dat v.3 anders as die res van die
psalm nie 'n gebed is w at to t Jahwe gerig is nie, maar 'n oproep to t die
gemeente. Ons struktuuranalise het egter getoon dat hierdie vers onlosmaaklik deel van die psalm is. Verder is daar ook ander voorbeelde waar
vertrouensliedere (soos Psalm 131) oorgaan in 'n vermaning (vgl. bv.
Psalm 62:9)32).
Ons sou dus saam met Buttenweiser33’ kon konkludeer: "The
unknown author of this exquisite epigram belongs to the galaxy of
creative minds which those dismal post-Exilic centuries ... produced
Hierdie gedig bly egter nie net beperk to t 'n enkeling nie, maar dit word
'n imperatief to t die "gem eente" (v.3) en kry later ook 'n vaste plek in die
kultus (v.1a).
Op grond van die voorafgaande eksegetiese arbeid kan daar nou
sa m e va tte n d e o p m e rk in g s oor die inhoud van die psalm gemaak word:
Psalm 131 in sy geheel m o e t b e skou w o rd as 'n ske rp a fw y sing van m e n s lik e h u b ris o f s e lfv e rh e ffin g . D it is die gebed van iem and w a t v re de by G od g e vin d h e t s o d a t hy n iks m eer soek en
begeer as o m die w il va n G od te doen nie.
In 1b to t 1c word dié saak vanuit die n e g a tie w e hoek toegelig. Die
digter sê hoe hy nie is nie. Deur lo' drie keer te herhaal, word die saak
sterk beklemtoon en na 'n hoogtepunt toe gevoer by 1c. Die digter sê sy
"h a rt is nie hoog" nie (lo'_gabah libbï). Die hart is die sentrale orgaan van
die mens waarin sy verstand, sy gees, sy denke gesetel is en waarmee hy
hom bokant mense kan verhef. Die digter sê verder, sy "oë is nie trots
nie” (w elo''ram ú c6naj). Die oog is die orgaan waaruit hoogmoed en
selfverheffing die duidelikste blyk en waarmee neergesien word op ander
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mense. Die “ hart” en die "o ë " word hier egter ook pars pro toto, as uitdrukking van die hele mens gebruik. Deur die dubbele ontkenning wys
die digter dus met sy hele w e se enige selfverheffing of hubris teenoor sy
medemens af. Die hoogtepunt van die strofe w ord egter in 1c bereik
wanneer die digter sê (w elo '“hillaktï bigdolOt ubenifla'ot mimmênni) dat
hy hom nie besorg maak oor dinge wat bo sy vermoë is nie. nifla'Ot dui
gewoonlik op die groot en wonderlike dade van Jahwe34’ . Om hom besig
te hou met nifla'Ot sou beteken om op God se terrein te oortree. Die
digter wys dus hiermee ook selfverheffing of hubris teen Jahwe af. Hier
gaan dit om 'n vroom mens w at hom geheel en al aan Jahwe onderwerp.
Die feit dat hierdie gedig in die vorm van 'n gebed uitgespreek word en
dat die naam Jahwe voorop staan in die sinskonstruksie, beklemtoon die
saak nog meer.
Terwyl 1b— 1c die saak vanuit negatiewe kant toelig, stel 2a — 2b
dieselfde saak op p o s itie w e wyse. Deur 'im ’ lo' word 'n sterk kontras
met die voorafgaande bewerkstellig. Die sinonieme parallelisme van 2a
beklemtoon die feit dat die digter volkome berusting en kalmte gevind
het. Hy is nie (meer) opstandig nie, maar het vrede gevind. Deur nafSÏ
twee keer te herhaal (cf 2a en 2b se einde), word die totaliteitskarakter
van sy berusting aangedui. Die stelling wat in 2a gemaak is, word in 2b
met 'n pragtige beeld toegelig35’ . Die kindjie w at by sy ma is, is 'n beeld
van sekuriteit, van kalmte en tevredenheid. Net só verkeer die digter nie
in stryd met homself nie. Hy het vrede met homself gemaak. Hy is nie in
twee gedeel nie. Hy het innerlike rus gevind.
By 3 slaan die psalm oor in 'n paranetiese oproep aan Israel. Die
digter hou die oortuiging waartoe hy gekom het nie vir homself nie. Hy
gee dit deur aan sy "gem eente” . Die volk van die Here word ook opge
roep om te "w a g op die Here". Hulle moet, soos die digter, in totale
afhanklikheid teenoor die Here lewe. Die persoonlike belewenis van die
digter word dus deurgegee aan sy medegelowiges36’ . Dit moet nie 'n
tydelike saak wees nie, maar 'n permanente lewenshouding: mecattah
w eca d 'cOlam.
As didaktiese teks w at beïnvloed is deur die wysheidsliteratuur
funksioneer Psalm 131 oorredend. Die doel van die psalm is dus om men
se te oortuig dat hubris afgewys moet word.
Psalm 131 het ook vir ons tyd nog 'n woord te sê want:
hubris — teen God en teen die naaste — kom vandag nog in elke
lewensituasie voor. Dié psalm sou n e g a tie f aangewend kon word
om mense te oortuig dat selfverheffing afgelê moet word. P o s itie f
sou die psalm gebruik kon word om mense te oortuig dat die
enigste manier om dit reg te kry 'n voile oorgawe aan en vertroue
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op die Here is. Psalm 131 is in pas met die Nuwe-Testamentiese
woord dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort te
dink nie; dat jy minder moet w ord en Jesus Christus meer moet
word in jou lewe. In hierdie verband merk L.C. Allen tereg op37):
"T h e OT is not alone in making a child the model of humble faith in
God: Jesus himself added his memorable Amen (M att. 1 8 :1 — 4 ) " .
lemand wat hom aan hubris skuldig maak, maak hom dus
skuldig aan een van die grondwette van die Koninkryk.
Die psalm sou ook aangewend kon word om die indiwidu te
oortuig om die insig waartoe hy gekom het — nl. om hubris af te lê
en om op die Here te vertrou — nie vir homself te hou nie, maar
deur te gee aan sy medemense.
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