
13 AUGUSTUS SKRIFGEDEELTE: PSALM 67 
FOKUSGEDEELTE: PSALM 67:2, 3, 8 

Dank aan God vir sy seën 
Aan die einde van die oes, die ontvangs van die salaristjek, die afhandeling van 

‘n geslaagde projek, bring ons dank aan God? Daar móét erkenning wees, want dit 
is sy seën! Sing Psalm 67, soos wat ou Israel gedoen het. 

Kyk egter ook verder! Natuurlik is voorspoed seën van die Here, maar Hy gee dit 
sodat sy dade oor die wêreld heen bekend mag word (vs. 3). Wees jy op só ‘n 
manier dankbaar en erkentlik dat die volke God sal loof en Hom sal ken as die 
versorgende God van liefde, die bron van alle goeie gawes. Jou dankbaarheid moet 
lei tot die bede dat jou buurman, jou politieke buurman en jou volks- en 
staatsbuurman, ook deur God geseën word – sodat hulle uiteindelik ook God se 
regverdige en regverdigende heerskappy kan ken. 

Vir volke het hierdie heil aangebreek in Jesus Christus. Uit Israel het God se 
koninkryk oor die hele aarde gekom. Vandag word ons en die hele aarde deur 
Jesus Christus regeer. Sy finale en volledige seën het aangebreek in die Heilige 
Gees, wat ons sy heil deelagtig maak, selfs ten spyte van stoflike tekort by tye. 
Wees verseker, nie net jy nie, maar tot op die uithoeke van die aarde moet en sal 
mense Hom eer. Hy bewerk dit. Sy Gees wat Hy gestuur het, laat ons met nuwe oë 
kyk omdat ons nuwe harte het. Ons wil word nou deur God regeer. 

Kyk met nuwe oë na jou inkomste, gesondheid en om gedoopte te wees. Wat 
beteken dit nie alles nie! Kyk met nuwe oë na vreemdelinge en volke, sodat jy bid 
dat God hulle en ons sal seën met heil en sy regverdige en ewige regering. Sal Hy 
ons seën met die stoflike, maar nie al die ewige dinge gee nie? 
Sing:Psalm 138 Ds Jan Malan (Oudtshoorn) 


