
25 Maart Psalm 21 
 (Teks: 27:13) 

Om te glo... 
Besef ons elke dag die wonder en die waarde van "om te glo?" Miskien 
besef ons dit nie as dit met ons goed gaan en alles elke dag 
voorspoedig verloop nie. Dikwels is dit eers wanneer die beproewinge 
kom en dit donker word rondom ons dat ons die wonder, om te glo, 
besef en waardeer. 

Psalm 27 is vir ons almal seker een van die mooiste psalms in die Bybel. 
Dawid jubel dit uit "Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang 
wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees?" (vers 1). 

Het u al Psalm 27 mooi gelees? Ons hoor Dawid in hierdie psalm praat 
van: "As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my 
teëstanders en my vyande..." (vers 2). In vers 3 sê hy: "Al sou 'n leër 
teen my stelling inneem..." In vers 12: "Moet my tog nie oorgee aan die 
venyn van my teëstanders nie, want daar staan valse getuies teenoor 
my en hulle blaas geweld teen my aan." 

Hoor u? Dawid praat van misdadigers, teëstanders, vyande, valse 
getuienis en geweldenaars, en let op, almal in die meervoud. 
Meervoudige vyande bedreig hom en hy staan alleen. Begryp u die 
diepte van sy beproewing? Man alleen moet hy sy teëstanders en 
vyande en geweldenaars trotseer. Is dit moontlik? 

Onder hierdie benouende omstandighede hoor ons die skoonste 
geloofstaal uit Dawid se mond: "As ek darem nie geglo het dat ek die 
goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie...!" (vers 
13). Sy geloof in die Here versterk hom. As dit nie vir sy geloof was nie, 
dan was dit met hom gedaan. Dit is wat hierdie onvoltooide vers 13 
eintlik wil sê. En nou verstaan ons ook waarom hy die psalm begin met 
"Die Here is my lig en my redder..., die Here is my toevlug..." 

Om te glo, verander alles. Dit laat die lig deurbreek deur die donkerste 
dag van my lewe; dit open hemelse perspektiewe en laat my die 
onsienlike sien. Dank die Here vir hierdie hemelse gawe. Hoe arm sou 
ons nie daarsonder gewees het nie! 

Sing Psalm 27:6 Ds. PJ. van der Walt (Bethlehem) 


