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A B ST R A C T
The exceptional value o f the Psalms in the C hristian church
The P salm s have a special p la c e in the B ible as G o d 's g rea t p ra y er and
hym n book. It is the work o f various people, under the m ost representa
tive situations, but it is also the work o f the H oly Spirit. The Psalm s
express the lives, struggles, jo y and p ra ise o f p eo p le before G od with
g rea t clarity an d true com passion. Their experiences o f life, seen in the
light o f the living God, are vivid a nd real. The C hristian Church took
over the P salm s as their own, after the exam ple o f Jesus, w hose life and
w ork was seen as p ic tu re d in them. It becam e th eir p ra y e r and hym n
book - their life guide. The m essage o f the P salm s is o f such exceptional
spiritu a l depth, expressing in g reat clarity every hum an need and
em otion before God, that the C hristian Church co u ld f in d and under
sta n d its e lf in those situations a nd could associate its e lf with it.
In die kerk van Jesus Christus is daar verskeie liedere en liedbundels in
gebruik. O nder hierdie liedbundels is daar een bundel met 150 liedere wat
onderskei w ord van die ander, w at gew oonlik afsonderlik genoem word en
wat ‘n eie karakter dra: die Psalms. Ons kan sê die Psalm s het ‘n eie karakter, ‘n eie boodskap, ‘n eie “stem ”, ‘n eie plek en betekenis.
1
DIE B E SO N D E R E B E T E K E N IS V AN DIE P SA L M BO EK IN
DIE BY B EL
In die Bybel is die Psalm boek ‘n besondere boek - ‘n hele Bybelboek vol
liedere, G od se liedboek! Die Psalm boek is ‘n versam eling van 150 liedere/gebede uit verskillende tye, deur verskillende persone, soos Dawid,
M oses, Salom o, Asaf, en andere, m aar ook deur sanggroepe, soos die
Koragiete.
H ierdie liedere/gebede het ontstaan onder w yduiteenlopende omstandighede, w aar gelowiges geworstel het met vyande, met gevare, met persoonlike en gem eenskaplike problem e; w aar hulle hulle g elo o f in God en
hulle dankbaarheid teenoor Horn uitgedruk het; w aar hulle die Here geloof
en geprys en aanbid het in tye van groot hoogtes, van gapende dieptes en
van intense worsteling. H ier vind ons die lewe van die enkeling en die
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gem eenskap voor die aangesig van God. H ier verkry die G odservaring
vleuels wat m ense versterk en bemoedig. A gter die intense m enslike belew ing en G odservaring, staan die inspirasie van die H eilige Gees, waardeur
G od se Persoon, Wese en wil bekend word. Dit is daarom nie m aar net ‘n
liedboek w at deur m ense geïnspireer is o f naas die Bybel op eie bene staan
nie.
H ierdie liedboek is deur die H eilige Gees gei'nspireer en deur die
kerke offisieel as H eilige S krif erken - dit is kanon. Dit is verder p o ësie met
‘n besondere wyduiteen-lopende boodskap, w at onder die wil van God en
die leiding van die H eilige Gees ontstaan het. O ns kan sê G od het gewil dat
dit as Heilige S krif erken en opgeneem is en Hy gebruik dit as sy selfopenbaring aan die mens. D aarby bly dit besondere liedere/gebede wat le e f in
die harte en op die lippe van G od se volk by verskillende geleenthede. Later
by die hoofstukindeling van die Bybel, is dit nie in hoofstukke ingedeel nie,
m aar is genom m er volgens die afsonderlike liedere.
By die tem pel en in die sinagoge het dit ‘n besondere plek ingeneem
in die diens en aanbidding van God. Dit is nie gebruik vir die reëlm atige
voorlesing daarvan, soos die w et en die profete nie. Dit hoort ook nie by
die feesrolle w at by die feeste gelees is nie. H ierdie boek is gebruik om
daaruit te bid en te sing. D ie Psalm s het 'n w esentlike deel van die liturgie
gevorm . Veral ook in die persoonlike lew e en vroom heid van m ense in die
gew one lew e deur die week, het die Psalm s 'n besondere p le k ingeneem.
2

D IE P SA L M B O E K IN DIE N U W E T E ST A M E N T

Die Psalm boek le ef in die N uw e Tetam ent. Daar is talryke aanhalings van
die Psalm s in die N uw e Testam ent - sow at 200 aanhalings in die Nuwe
T estam ent uit die Psalms. Die aantal toespelings op die Psalm s is egter veel
groter. G een boek van die Ou Testam ent w ord in die N uw e Testam ent
enigsins naastenby so dikw els aangehaal as die Psalm s nie. By die
Q um ran-fondse is van geen boek van die Bybel soveel handskrifte gevind
as van die Psalm s nie.
2.1
Jesus se hele Persoon en sy werk is om ring van en deu rw eef met,
aanhalings uit die Psalm s
Sy lewe is ‘n uitbeelding van die Psalms. Die M agnificat (Luk 1:46-55) en
die B enedictus (Luk 1:68-79) is ‘n refrein van Psalm 41:14; 72:18; 89:53;
108:48.
By sy doop klink Psalm 2:7 (M att 3:17). O ok klink ‘n Psalm by die
tw eede versoeking van Jesus, Psalm 91 (M att 4:6), net soos op die berg van
verheerliking, Psalm 2:7 (M att 17:5).
D eur gelykenisse te vertel, vervul Jesus die W oord, Ps 78:2 (M att
13:35).
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Jesus sien Psalm 110:1 as die openbaring van die voile geheim van sy
m essianiteit (M att 22:44; M ark 14:62; Luk 20:42v). So sal die geslagte van
die aarde Horn ook sien sit aan die regterhand van God, Psalm 110; Psalm
104:3, (M att 26:64 en par).
Jesus se intog in Jerusalem word deur die evangeliste gesien as ‘n vertolking van Psalm 118.
So ook w ord Psalm 22 in verband gebring met sy kruisiging.
By die laaste Pasga, waartydens die nagm aal ingestel is, sing Jesus en
sy dissipels die groot Hallel - Psalm 113-118 (M att 26:30).
In sy verlatenheid aan die kruis, kom w eereens die Psalm s ter sprake,
Psalm 3 8 :12v; 88 (Luk 23:49).
Jesus se laaste w oorde aan die kruis is ‘n Psalm vers, Psalm 31:6 (Luk
23:46).
N a sy opstanding lê Jesus Moses en die profete en die Psalm s uit met
die oog op sy Persoon en sy werk (Luk 24:44).
O ok na sy opstanding het die sing van die Psalm s voortgegaan, Psalm
34:21 (Joh 19:36).
Jesus w ord as die Subjek van die Psalm s herken, Psalm 22 (Matt
27:34vv); Psalm 69:22; 109:25 (M att 27:48,49).
2.2
Die Psalm s word verstaan as “vervuld” in Jesus se Persoon en
werk
V ervulling m oet hier nie gesien word as voorspellings w at in Jesus uitgekom het nie. “V ervulling” beteken dat die inhoud en bedoeling van die
Psalm s na hulle wesentlike inhoud en na hulle diepste betekenis tot hulle
ware bestem m ing gekom het (vgl G erritsen 1952:20). In hierdie siening het
Christus self ons voorgegaan. Hierin het die kerk Horn gevolg. Hierin lê
tegelyk die uitgangspunt vir die gebruik van die Psalm s in die erediens van
die N uw e Testament.
2.3
V ir ons is die Psalm s vervuld, m aar in hulle vervuldheid, moet
hulle ook vir ons weer nuut word
“Ook vandag, indien ons ons laat inspireer deur die nuutheid van die opgestane H eer w at nou leef by die Vader, en in die kerk deur sy H eilige Gees,
w ord die Psalm s nuut. Ons het behoefte daaraan dat die Gees ons vem uut;
aan ons ore skenk om die Psalms te leer beluister, tot in ons hart, en ‘n
mond om dit biddend te sing” (M ichel 1990:47).
2.4
Die N uwe Testam entiese kerk eien horn die Ou Testam entiese
Psalter toe as ‘n eie Psalm boek,
waarin die oorspronklike spreke weerklink met ‘n allereie “vervuldheid”
“From the historic point o f view, psalm ody was the greatest legacy o f the
Synagogue to Jewish Christianity, and thence to the gentile Church”
(W erner 1959:145). Hierdie “vervuldheid” kan deur die eeue van die
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geskiedenis van die kerk, van geslag tot geslag en van naspreker tot
naspreker, ’n eie kleur aanneem (vgl H eerom a 1973:303-4).
2.5
O ok die prediking van die apostels is d eurw eef met m otiew e uit
die Psalms
Dit loop dw arsdeur die N uw e Testam ent tot in Openbaring. Hier word
Jesus beskryf as die Koning van die konings.
3
DIE C H R IST E L IK E K E R K N EEM DIE P SA L M B O E K OOR
AS SY L IE D B O E K
3.1
V an af sy begin, dw arsdeur die lang geskiedenis van die kerk, het
die kerk die Psalm boek as ‘n w esentlike deel van sy erediens en van sy
liedereskat beskou
Op die lang w eg van sy bestaan, het die kerk die Psalm s gekoester, dit
gelees, gesing en dit gebid - ja, daaruit g e le e f- in sy sam ekom ste en in die
persoonlike geloofslewe.
“G een ander boek van die S krif het op hierdie w yse so tot eiendom
van alle C hristelike gem eentes van die wêreld gew ord nie. M et ongehoorde
realism e neem die jo n g heiden-Christen die bid en die skreeu van die
vaders vir sy eie; sien hom self met hulle vervolg, hoop op die Ryk van God
uit hierdie lyding, buig hom in die boetepsalm s en dank in die lofliedere,
prys G od se grootheid en verkry tot skepping ‘n nuw e v erh o u d in g ...”
(H artenstein aangehaal H errm ann, Th 799).
3.2
Die kerk het hom steeds gebonde gew eet m et die boodskap van
hierdie boek, w aar die geloof in die lewe van die m ense konkrete
gestalte aangeneem het
By die lees en sing en bid van die Psalms, het die kerk die stroom m ense in
hulle ryke verskeidenheid aan sy geestesoog sien verbybeweeg. Hierdie
m ense was egte m ense w at in hulle geluk en droefheid, juig en d o f klaend,
seëvierend o f verdruk, in die lig van die lewende G od bew eeg het. Die kerk
het naas hulle kom staan, soos hulle voor God staan, en het se lf ook so voor
God kom staan en het Hom so leer ken en tegelyk b esef dat Hy óns ken.
“ Die Psalm s, die gebeds- en gesangboek van Israel en die Jodendom tot
tans, is ook die gebeds- en gesangboek van Jesus tot in sy doodsuur en so
dien dit ook die kerk tot in die teenw oordige ty d .... Die kerk het in die
erfenis van Israel ingegaan” (Goltzen 1963: 91).
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3.3
Die Psalm s het gew ord en gebly, die lof-, dank- en geloofsboek
van die kerk - die leerboek oor die praktiese geloof en die troosboek in
die aanvegting
In die Psalm s het die kerk gehoor van die groot dade van G od, ja sy eie
stem gehoor, en geleer ora daarop in geloof, met eerbied, m et lof, dank en
aanbidding te antw oord. H ulle het die w erk van G od in die lewens van
m ense gesien en hierdie selfde werk vir hulle gelow ig verw ag. “O m dat die
Psalm s die gebede en w oord-gestaltes van Christus is, bly hulle die die
lofprysings en gebede van sy liggaam . Sy liggaam op aarde, die strydende
kerk, druk horn in hierdie w oorde van die Here u it... En om dat die Psalm s
die gebed van Christus se liggaam is, w ord dit gebid deur elke lid van hier
die ligg aam ... Dit is die gebed van Christus se liggaam w at hy mee-bid.
Die gelow ige bid die Psalm s m et die kerk én C hristus” (G erritsen J, 1952,
24). D ie Psalm s: “H ulle voed ons op tot die fundam entele lewenshouding
van die C hristelike lewensw andel: Hoop, berou, dank, lofprysing, vertroue,
verlange, soek na G od se aangesig... Dit is die heilsgeskiedenis van die
G odsvolk. D it is ew e-eens my allerpersoonlikste heilsgeskiedenis. Liturgies
bid, m aak ons, en my, tot tyd - en lotgenoot van G od se redding in die
verlede, hede en toekom s” (M ichel, 1990:48).
3.4

D ie Psalm s is uit die tyd voor die kom s van Jesus C hristus

Daarom het die kerk die Psalm s wel geheel toegeëien, m aar het die gebruik
baie vroeg ontstaan om elke Psalm te eindig m et die sing van die trinitariese lofvers, die G loria P atri - “ Ere aan die V ader en die Seun en die
H eilige G ees, soos dit w as in die begin, nou en altyd w eer en van ew igheid
tot ew igheid. A m en” .
4
D IE P SA L M S AS L IE D B O E K , N A A S DIE L E E S B O E K EN
PREEKBOEK
W aar die Psalm s berym w ord om as liedere gebruik te word, gebeur daar
inderdaad iets daarm ee. By ‘n berym ing kom ‘n ingrypender verandering as
by ‘n blote vertaling. By die berym ing w ord die boodskap inniger vervleg
m et die geestesbesit van die berym er en van die kerk en van die bepaalde
tyd. D us deur die berym ing kry die Psalm s ‘n gekleurde vertolking.
In die kerklied kom die ritm e van die berym de teks by, w at die bood
skap ‘n blyw ender effek gee as die prosateks. H ierby kom die versterking
van die boodskap deur die m elodie van die lied. So verkry die gesonge
Psalm, en w at dikw els herhaal word, ‘n ander karakter as die Psalm w at net
gelees word. Dit verkry egter ‘n veel groter trefkrag.
In die Bybel is die Psalm boek een boek van ‘n hele reeks van 6 6 . In
die liedboek w ord die Psalm s a s ’t w are uitgehaal en verkry dit ‘n groter
selfstandigheid. D eur die herhaling w ord die bekendheid daarm ee en die
krag daarvan in die lewens van die m ens, in hierdie vorm , versterk.
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5
E N K E L E V O O R B E H O U D E TEN O P S IG T E V A N
P SA L M S V IR D IE N U W E T E ST A M E N T IE S E G E M E E N T E

DIE

5.1
Die vyan de w aarteen gestry w ord en die roep om die straffende
vvraak van God
(bv Pss 35; 52:6-7; 55:16; 58; 68:21-23; 69; 83; 109:5-19; 110: 5-6; 137:79; 139:21).
In die Psalm s kom ons telkens vyande teen, teen w ie die digter
verw ensings en w raak uitspreek.
5.1.1 W ie is hierdie vyande?
Op hierdie vraag w ord verskillende antw oorde gegee: Dit is konkurrente,
m ededingers, teenstanders, onderdrukkers, vyande w at die digter en andere
in hulle persoon en bestaan bedreig, w at m ense in die noute en angs bring.
Baie van die vyande het min te m ake m et m oraal, hoew el die teenstanders
boos is (K eel 1997:56-57); die vyande is m itiese doodsm agte (S
M ow inckel); die aanklaers en vervolgers van die regverdige en vrom e
w eens sy siekte, w at gesien w ord as straf op ‘n geheim e oortreding (H
Schm idt); dit is m ense w at die regverdiges benadeel (B D uhm ); dit handel
oor buitelandse m agte w at die G odsvolk en sy verkose koning bedreig (vgl
Kraus 1978:114-117); hulle is verdrukkers van die arm es, die regverdiges
en die hulpeloses, ensovoorts.
In al hierdie antw oorde, sit ‘n elem ent van w aarheid.
5.1.2 D ie vyande kan die beste gesien word as:
die persoonlike teenstanders w at die digter in sy bestaan bedreig. Dit is ook
m ense w at van buite die volk van G od en sy koning bestry - vyande van
G od se volk. V erder is die vyande persone w at die arm es, die hulpeloses,
die opregtes verdruk en bespot. O ok m oet die vyande verstaan w ord in die
pogings van m ense om die digter, die vrom e, van G od te skei, deur sy
problem e te sien as stra f van G od op sy geheim e sonde. D ie vyande word
getranssendeer as bo-m enslike m agte w at die regverdige wil bestry. Die
vyande tree op as vervolgers, is verloënaars en haters, w at verm etel handel,
gew elddadig optree en die vrom e bedreig. Die vyande is ook bose en slegte
m ense - goddeloses, w at im m oreel leef en optree. Ten diepste is die vyande
ook G od se vyande - “U vyande” (Pss 21:9,10; 66:3; 83:3-5; 89:11,52;
92:10; 110:1,2). H ulle hoon en sm aad sy saak.
5.1.3 D ie optrede w at gevra en afgebid word:
die digter vra dat G od hierdie vyande sal straf, dat Hy hulle planne en
w erke sal keer, dat hulle sy vergelding sal ontvang.
Dit is die Ou T estam ent vergeldingsreg: ‘n oog vir ‘n oog en ‘n lewe
vir ‘n lewe - die lex talionis (Eks 21:23,24; vgl Lev 24:20). H ierdie optrede
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w ord vandag as vreem d ervaar. O ns m oet egter die Psalm s en die gevraagde optrede na hulle w are betekenis en bedoeling verstaan.
In die Psalm s w ord daar ‘n sterk teenstelling gem aak tussen die regverdige en die onregverdige, tussen die vrom e en die goddelose, tussen die
gelow ige en die ongelow ige. Die Psalm s spreek van ‘n liefde en trou teenoor G od w at om vattend en totalitêr is. Die liefde verdra geen neutraliteit
teenoor die sonde en die onreg en die ongeloof nie. So ‘n liefde bring vanse lf ‘n afkeer en selfs ‘n haat m ee teenoor diegene w at God verw erp en die
sonde aanhang (Ps 119:23-24). Dit raak veral diegene w at m et die hele hart
tot G od se beskikking wil staan, m aar hierin verhinder w ord deur mense
w at G od en sy gebod nie ken nie. Die liefde teenoor G od, laat ook iets
w eerspieël van G ód se haat teen die sonde, w at ‘n vertrapping van sy liefde
is. Die vyande staan in die gelow ige se pad om God te dien en is tegelyk
ook G od se vyande w at sy saak en sy persoon bestry. D aarom w ord ju is Hy
gevra om die vyande te straf. D ie roep om vergelding spreek van ‘n honger
na G od se geregtigheid.
Ons m ag nie hier redeneer dat die haat g erig m oet wees teen die
sonde, m aar dat die sondaar los van sy sonde liefgehê m oet w ord nie. H ier
die m ens as sodanig in m odem e sin, as los van sy bestaan en sonde kom nie
in die Psalm s voor nie. H ier is hy nooit die m ens los van sy lew e nie, m aar
altyd die m ens in sy lew e - die vrom e, die gelow ige m ens, o f die verdrukte,
die veragte, die verontregte m ens, o f die goddelose, die onregverdige, die
bose m ens. D ie sondaar w ord met sy sonde en onreg geïdentifiseer. Die
vrom es, om dat hulle die eiendom van G od is, is ook betrokke by die stryd
van God. Sy stryd gaan om sy koningskap op aarde tot gelding te bring.
H ierdie stryd vind sy uiting in die verlossing van Israel w aardeur hy tot die
volk van G od kan word. Die stryd is daarom die voortdurende herhaling
van hierdie verlossende heilsfeit. Hierdie stryd w ord ook in die hede gevoer
met die sekerheid van oorwinning. Daarom geld ten opsigte van die sogenaam de w raakpsalm s dat hierdie haat en w raak nie losstaande etiese waardes is nie, m aar uitdrukking is van die onverbiddelikheid van G od se liefde
(vgl G erritsen 1952, 17-20; Kraus 1 9 7 8 ,1, 112-117; Keel 1997, 56-57).
5.1.4 O nnadenkend word die gevaarlike uitspraak gedoen: Laat ons
al die “w raak psalm s” uitlaat uit die gebeds- en liedboek van die
C hristelike Kerk
H ierm ee w ord in die hande gespeel van M arcion en die G nostiekers van
allerlei slag oor alle tye, w at die fatale cliché gebruik: “die ‘God van
w raak’” is O u T estam enties-Joods, en ‘“ die God van liefde’ is N uw e Testam ent-C hristelik”, w aarby bedoel w ord dat die G od van die Ou Testam ent
nie dieselfde is as die God van liefde van die N uw e Testam ent nie. Hierdie
standpunt is histories vals en teologies gevaarlik. Dit is ju is om dat die God
van die Ou Testam ent, ‘n God van liefde is, dat Hy inderdaad die sonde en
onreg in al sy vorm s straf. En dit is ew e-eens om dat Hy dieselfde God van
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die N uw e T estam ent is, en w at die G od van liefde is, dat H y eerder as om
die sonde en onreg deur die vingers te sien, dit g estraf het aan sy Seun,
Jesus Christus m et die bittere en sm adelike dood aan die kruis. D it is ook
die liefdevolle G od van die Ou Testam ent én N uw e T estam ent w at diegene
w at sy verlossing verw erp, m et die ew ige dood sal s t r a f - j u i s uit sy liefde!
En die Regter, sal niem and anders w ees nie as ju is dié Jesus w at ons geleer
het w at G od se liefde beteken en dat G od, die G od ook van die Ou T esta
m ent, nie net ‘n G od van liefde is nie, m aar dat H y die liefde, die A bsolute
L iefde is.
V erder, w ie sal bepaal w atter Psalm s om uit die liedboek te verw yder? O f w ie sal bepaal w atter w raakgedeeltes om daaruit te laat? H ier geld
die R eform atoriese strydkreet: “D ie W oord van G od m oet ju lle laat staan!”
- op die punt w aar m ense hulle teologies opstel tot skeidsregters oor wat
G od se W oord is en w at nie. N og steeds geld die kanon as afgesluit en hoe
wil m ense nou op hulle eie die kanon herskryf? T ereg stel Erich Zenger
(1988:16-18) dat eksegeties aan afsonderlike Psalm s getoon kan w ord, dat
daar geen Psalm is w at deur en deur van w raak en haat bepaal is nie. Die
w raakgedagte is telkens ingebind in die gebeurestruktuur van die klag en
bede om redding. D aar is geen “V loekpsalm s” m et ‘n vloek soos D euteronom ium 27-28 nie. D it is m eestal w ense en bedes w at direk o f indirek tot
G od gerig w ord, sodat Hy aan die w erk van die vyande ‘n einde maak.
V erder m oet daarop gelet w ord dat die em osionele taal van hierdie psalm uitsprake geen dogm atiese leerstuk is nie, m aar digting is; dit is uitdrukking
van angste, stem m inge, aggressies, krenkinge en uitinge dat die Bose en die
bose m agte nie die laaste w oord kan en m ag hê nie. D ie w raakw ense is
lew ensuitinge van vervolgdes, verdruktes en tot die dood verskriktes, wat
daarm ee die laaste vonk van hulle lewensw il m obiliseer. Dit is reaksie op
onuitspreeklike nood.
Byvoorbeeld die bekende en geliefde Psalm 18 is so opgebou: V ers 17 handel oor die liefde van die digter teenoor God; verse 8-25 handel oor
die w raak van die H ere en die belydenis van die digter dat Hy hom gered
het van sy vyande; verse 2 6 -3 2 w ord die dank teenoor die H ere uitgespreek
vir hulp en uitredding; verse 33-46 verm eld die H ere se stra f op sy vyande;
verse 47-51 bied lo f aan die Here vir sy uitredding. W ie enige deel van
hierdie Psalm uitlaat, trek dit sk e ef en verm ink die Psalm en verdraai sy
boodskap. B uitendien, volgens w atter m aatstaf kan gedeeltes uitgelaat
w ord? O nverm ydelik sal dit w ees volgens subjektiew e m aatstaw w e, w at ó f
Piëtisties ó f R asionalisties ó f oppervlakkige halleluja-geroep ó f iets
dergeliks, sal wees.
5.2

D ie b etuiging van onskuld en geregtigheid (Pss 7:4-5; 26:3-5)

Hoe m oet hierdie uitsprake verstaan w ord? Om hulle N uw e T estam ent
sonder m eer te wil verklaar, sal ons verw ar. K raus (1978:116) w ys daarop
dat dit verstaan m oet w ord vanuit die optrede van die vyande teenoor die
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sw akke en reglose. H ier het die vyande veral tw ee doelstellings: Om die
g elo o f en die vroom heid van die bidder te ontken en sy m oeilike posisie as
straf op sonde te teken; om hom te vervolg. In hierdie m oeilike prosesse by
die heiligdom (D eut 17:8-13), m oet die priester beslis. Die vyand tree saam
in die heiligdom . D ikw els trag hulle om hier nog nuw e aanslae en verloënings na vore te bring w anneer die uitspraak ten gunste van die bedreigde
uitgeval het (Ps 4). M aar die klaende bid voor die Here om sy reg, hy verklaar ho m self onskuldig (Ps 7) en neem sy toevlug tot die reddende Godspraak. D ie asielfunksie van die tem pel m oet ook in rekening gehou word.
D ie hulpeloos vervolgde vlug na die tem pelgebied en verw ag van die Here
die beslissing oor reg en onreg van hulle voor Hom.
H ier gaan dit dus nie om die betuiging van eie volm aaktheid nie, maar
dat die gehoorsam e lewe en die goeie w erke in sy N aam gedoen, soos
vrugte is w at G od in die bidder laat groei. Trouens, die Psalm s self ken
hierdie verbinding van ootm oed en goeie w erke (Pss 119; 94:20,71). Die
verbindende elem ent is die liefde w at in volkom e oorgaw e die eiendom van
G od w il w ees (Pss 119:124; 133:1).
S.3
D ie probleem van die die sogenaam de koningspsalm s vir die
C hristelike erediens (Pss 2; 21; 45; 101; 110)
H ier lê die probleem vir m ense dat ons nie ‘n aardse koning het en dat ons
nie die koning van Israel besing nie. O ok hier w ord ‘n oordeel uitgespreek,
sonder om dieper op die saak in te gaan. In Israel is die koning nie slegs ‘n
w êreldse heerser nie. Hy is die verteenw oordiger van God. Hy is ook die
instrum ent in G od se hand en sy m ondstuk en is geroep om die volk die wil
en w eë van die H ere te leer en daarin voor te gaan. K oning D aw id het ‘n
groot rol in die godsdiens gespeel - baie van die Psalm s dra sy naam. Hy
beklee ‘n baie belangrike plek in die verhouding tussen G od en sy volk. Hy
m oet ook die stryd van die Here voer, m oet die volk beskerm , die reg handh aaf en die kw aad straf. Die Psalm s verw oord dan ook die reaksies in
krisis- en grenssituasies, waarin die koning ‘n belangrike rol speel. G od is
in w erklikheid die enigste ware Koning vir sy volk. D ie aardse koning is
regeerder slegs by die guns van G od en hy m oet in alles rekening hou met
G od se saak, m et sy wil en met sy volk. Van sy doen en later m oet hy
steeds rekenskap aan die Here gee. Die Here roep dan ook telkens die
koning tot orde. Die koning m oet vir Israel - en ook vir ons - by hom self
verbyw ys na G od as die w are Koning.
In die N uw e T estam ent openbaar Jesus Hom as die w are Koning, wat
die koningskap van Israel vervul en tot sy diepste betekenis bring. Hy laat
ook die w are beeld van G od as K oning tot sy volste reg kom. Daarom is Hy
ook gekruisig m et die opskrif: “ Die K oning van die Jode” . H y w ord as
K oning vereer en aanbid en in O penbaring leer Hy H o m self ken as die
H ere van die here en die K oning van die konings.
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B yvoorbeeld in Psalm 21 w ord só van die koning gesing: verse 1-8,
die koning vertrou op die H ere w at horn beskerm , seen en eer gee; verse 914, die H ere sal al sy vyande en haters tre f en verdelg. N eem ‘n ander voorbeeld, Psalm 45: vers 3, w ant u hele lewe lank seen G od u; vers 5, m ag u
oorwin! K noop die stryd aan vir die w aarheid en vir die reg van die hulpelose!; vers 7, u troon staan vir altyd vas, m et u septer laat u geregtigheid
geskied; vers 8 , u het die reg lie f en haat die onreg - G od het u g esalf tot
koning. Die huldiging van die koning staan hier op die voorgrond. “Die
glans egter, w at oor Psalm 45 lê, gaan uit van die profeties-geskoude
skoonheid van die ew ige koninkryk w at alle spore van verganklikheid,
verborgenheid en verandering oorw in en slegs die vreugde en viering,
snarespel en volkom e geluk m eebring” (K raus 1978:494). T ereg sk ry f H
Spieckerm ann (1989:219):
“ So ken ook die Ou T estam ent ‘n sakrale konin k ry k in dié sin, dat
Jahw e die koning in die sfeer van sy h eerlikh eid in laat en hom m et
alles w at H y se lf is en H om om geef, ryklik beskenk. M aar die nabyheid van die koning tot Jahw e, h e f nie die g rense tussen beide vervaag n ie” .
Indien ‘n voorganger ‘n koningspsalm opgee aan die gem eente om te sing,
kan hy m aar net in enkele strepe die herm eneutiese lyn van die Ou T esta
m ent koning na die Ew ige K oning, Jesus Christus, trek.
5.4
D ie sogenaam de liturgiese argum ent om ‘n hele aantal Psalm s uit
die liedboek te laat en verder om die oorblyw ende Psalm s te reduseer
tot tw ee o f drie strofes per Psalm
H ier w ord ‘n w oord gebruik as vlag w at nie die lading dek w at daarm ee
bedoel w ord nie en is buitendien ‘n baie eensydinge siening. D ie woord
liturgie o f liturgies w ord vandag in verskillende betekenisse gebruik, naamlik as net die nagm aal, o f slegs dié elem ente w at ‘n om ram ing is van die
preek en nagm aal, o f as slegs die vorm van die erediens, o f in die sw aar
kultiese betekenis van ‘n spel te w ees m et heilige en onveranderlike dinge,
o f in die betekenis van die om vattende diens van G od deur die hele lewe, o f
die erediens van die kerk deur die eeue, o f as die inhoud van die gebeure as
die gem eente saam kom om sy Here te dien en te aanbid.
Liturgie o f liturgies is afgelei van leitourgia, w at saam gestel is uit
letos (Ionies laos) w at “volk” beteken, en ergon, w at “w erk” beteken. Ons
sou kon sê dat etim ologies dit beteken: “diens van die volk”, o f “w erk in
belang van die volk” . D ie hele betekenis van liturgie w ord teologies, sowel
as etiom ologies, bepaal deur die tw ee deelnem ers: D ie m ens en God. Wat
die m ens doen is reaksie op W ie G od is, w at Hy doen, hoe Hy gedien en
aanbid wil w ord en w at die doel van die erediens is. Dit kan nooit anders-
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om w erk, naam lik dat die m ens bepaal w aarvan hy hou en dat God daarop
m oet reageer nie. Die bogenoem de voorstel gaan daarvan uit dat dit in die
eerste en die laaste geval is w aarvan die m ens hou en w at hom behaag - dat
dit uit en uit m ensew erk is. D us w at die m ense aangaan en wat hulle
behaag en waarvan hulle hou. D ie ware betekenis dat alles draai om die
D rie-enige G od en sy diens en dat H y die inhoud bepaal en reeds bepaal
het in sy Woord, w ord buite rekening gelaat. Liturgies is in die eerste p lek
o f w at m ense in die erediens doen, volgens die w il van G od is, dus volgens
die B ybel is. D aar m oet gevra word wat die bedoeling van G od m et die
P salm s in die B ybel is en hoe H y wil hê dit gebruik m oet word. H ierby kom
die m ens en sy behoeftes ter sprake. H ierbo het ons reeds gesien wat die
inhoud en betekenis van die P salm s is en hoe ingrypend dit ook ons vandag
raak.
Die voorstanders van die “suiw ering” van die Psalm s in die kerklied
m aak die onverskoonbare fout, deur te m een dat die Psalm s in leesbare
vorm in die Bybel in die hande van die gem eente gegee m ag w ord en dat
dit in die gebed gebruik mag word, dat daaroor gepreek m ag word, maar
dat dit om vreem de redes nie in die erediens gesing m ag w ord nie. Dom
M ichel (1990:48) noem die Psalm sbundel ‘“ n tot liturgiese gebed verdigte
heils-geskiedenis” . Hy b eskryf dit verder soos volg:
“ D ie C hristene sow el as die Jode het die 150 Psalm s steeds beskou
as ‘n digterlike, biddende - singende sam ebundeling van G od se
b evrydende en verlossende heilsw erk, van skep p in g tot voltooiing
by die p arousie (verskyning) van die M essias. W at die S krifte elders
u itvoerig verhaal, profeteer, leer deur w y sheid sp reu k e o f gelykenisse, en nog veel m eer, dit alles w ord hier g edig en geb ed op die
lippe en in die hart van die G o dsvolk” .
D ie Psalm s is m et ‘n bepaalde doel gedig en in die Bybel opgeneem . Dit is
voorsien van allerlei liturgiese besonderhede en m usikale aanduidings, wat
dui op hulle liturgiese gebruik as liedere. Die hele boek dra in die oorspronklik die naam: Teftllim: B oek van die lofsange. “ H ulle m oet luid
word, gesiteer en resiteer w ord, ingeoefen en voorgedra w ord, gesing en
opgevoer w ord, in elk geval tot gehoor gebring word. H ulle dien ‘n doel:
hulle is vir gebruik geskep” (Seybold 1986:70).
6

DIE B O O D SK A P V AN DIE PSA L M S

Die hele skaal van m enslike em osies vind w eerklank in die Psalms:
Die Psalm s het ‘n skoonheid w at ontroer, ‘n aantrekkingskrag wat
uniek is, ‘n spiritualiteit w at die hele m enslike em osie om vat en ‘n segkrag
w at ten spyte van die eeuelange gebruik, nie afslyt nie. J J M uller (1962:74)
versterk die uiteensetting van die betekenis van die Psalm s as hy skryf:
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“ D ie Psalm s bevat al die m usiek van die m enslike gem oed: die liriese
uitinge van sy liefde, die droew ige berou oor sy sonde, die vreugde in sy
oorw inning, die w anhoop aan h o m self in sy sw akheid, die opbeurende krag
van sy g elo o f en die salige jubel van sy versekerde hoop” . D ie inhoud
om vat die hele span van die geloofslew e: “ from the depths o f despair (Ps
130) to the heights o f exaltation (Ps 150), from the praise o f G od as C reator
(Ps 104) to the confidence in Him as Shepherd (Ps 23), from prayers o f
penitence (Ps 32) to hym ns o f thanksgiving (Ps 136)” (N uechterlein). In
dieselfde trant sk ry f E E R yden (1959:13): “N o other hym nbook has
reflected so profoundly the hopes, the jo y s and sorrow s, the longings and
aspirations o f the hum an soul as does the Psalter” . By die ingebruiknem ing
van die A frikaanse Psalm - en G esangboek in 1944, spreek Totius die volgende gevleuelde w oorde uit: “ Psalm sing is die hem elvaart van die siel, die
uitstrek van die hand na die verborge skat van die g e lo o f’. Seer tereg sk ry f
Eusebius van C aesarea (263 - 339) in sy kom m entaar op die Psalm s. “Alles
is soos in ‘n groot openbare skatkam er in die boek van die Psalm s saam gedra” .
Dit is ons voorreg om die Psalm s te sing en te bid. Sing en bid is ‘n
spontane reaksie op die G odsgeskenk van die geloof. D eur Jesus, in die
G ees, het ons die lewe. M et die lew ende H eer bid ons die Psalm s tot die
Vader. M et die kerk, die bruid, bid ons hulle tot Jesus, die M essias, wat
w eer kom , en biddende gaan ons Horn tegem oet:
“ M et die ontelbate skare, gegryp deur G od se krag tig e W oord, bid
ons: ons sm eek, ons skreeu om hulp, ons spreek voor, ons dank,
prys en bejubel, ons dans voor G o d ... Soos Jesus, die g ro o t ‘V oorb id d e r’, besing ons die bevryding, die heil. O ns bid en sing die
Psalm s soos Hy gebid het en gesing het m et Israel: m et ons stem ,
m et ons hart en siel, m et ons lewe. G oddank is die P salm s so diepm e n slik ... Soos ‘n spieël w eerkaats dit die arm o ed e van m y h art”
(M ichel 1990:48).
D ie kern van die boodskap van die Psalm s in hulle ryke verskeidenheid is
dat dit gerig is tot G od in sy heiligdom en dat dit in oneindige variasie die
lof, prys, verheerliking, dank en aanbidding van G od besing. G od staan in
die m iddelpunt en daarom kry die m ens ook sy regm atige plek. H ier word
nie vanuit die m ens as m iddelpunt, gedink oor G od en sy sorg en liefde nie,
m aar vanuit G od as die lew ende God. H ierdie teologiese gerigheid van die
Psalm s bring ‘n groot korreksie aan by vandag se subjektiew e en antroposentriese siening van die lied, van die godsdiens - ja van G od self.

ISSN 0257-8891 = SK RIF EN KERK JRG 21(2) 2000

225

7

D IE P SA L M S AS BA SIS EN BR O N V A N A L L E K E R K SA N G

Die Psalm s is die kern, die basis, die voorbeeld van alle kerksang. Nie
alleen het die C hristelike kerk die hele bundel met die Psalm s net so oorgeneem as sy eie liedbundel nie, m aar die Psalm s het gedien as die basis,
kern, die bron, die oerstof, die fokuspunt en die voorbeeld van alle verdere
liedere.
V ir C alvyn is die Psalm bundel uniek om dat dit G od se eie, ge'inspireerde w oord is. Hy skryf in die voorw oord van sy G eneefse liturgie, La
Forme: “D ie Psalm s is deur die Heilige G ees se lf aan koning D aw id ingegee. So kan ons by die Psalm gesang seker w ees dat G od ons die w oorde in
die m ond lê, aso f H yself in ons sing, om sy roem te verhoog” . In die voor
w oord van sy kom m entaar op die Psalm s skryf hy: “O m dat ons oral gesoek
het, sal ons geen beter o f gepaster vind as die Psalm s van D aw id nie, wat
die H eilige G ees uitgespreek en aan hom gegee het nie” . D eur die sing van
die Psalm s gee ons volgens Calvyn, aan G od terug w at Hy eerste aan ons
gegee het, en spreek ons ná w at Hy vóórgespreek het.
W aar die besondere betekenis van die Psalm boek as liedboek van die
kerk erken w ord, beteken dit egter nou nie dat dit die enigste liedboek moet
w ees nie. Dit sou ‘n m iskenning van die S krif se lf wees. O ns sing egter die
berym de Psalm s ter ere van die G od van die verbond, die verbond w at in
C hristus vem uw e is, en die God w at die V ader van ons Here Jesus Christus
is, en deur H om , ook ons V ader gew ord het. D ie Psalm s is ‘n spieël van die
m ens, ‘n vadem ecum , ‘n reisgids, ‘n naslaanw erk van die mensehart. Ons
leer veral o n sself ken in die Psalm s soos ons w erklik is: gebroke, gekw etst,
sondig, m aar bem ind en geheel (vgl M ichel, 1990:49). “T he congregation
o f Jesus C hrist is called on to praise G od by standing in the w orld as
follow ers o f Jesus Christ, who praised the Father in his life and death. It
praises G od by confessing in its w hole existence ‘w hat G od has done for
u s’” (W esterm ann, 1965:162). “ In a doxological fashion the psalm s testify
to the prim ordial truth o f the entire biblical trad itio n .... Positively put, we
com e out from God; w e as sustained by God; and our prayer destiny is to
be with G od” (C unningham 1989:39).
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