
7 Januarie 2014 
 

Skrifgedeelte: Psalm 68:5-7, 29-36 
Fokusgedeelte: Psalm 68:32, 33 

 
Sing tot eer van God! 
 
Die 1936-beryming van Psalm 68 eindig met “U loof ons, Heer, der here”, en aan die einde 
van die 2001-beryming sing ons “Kom, loof Hom alle volke”! Albei hierdie pogings vat iets 
raak van waaroor dit in hierdie Psalm gaan: As die digter nadink oor hoe die Here deur die 
loop van die geskiedenis sy volk gelei het en hulle ’n plek tussen al die volke gegee het, 
sing hy ’n lofsang tot eer van die enige, ware God, en roep hy alle volke op om sy almag te 
erken en Hom te loof. 
 
Dis waarom dit so goed is om die magtige werke van God uit sy Woord te ken, en om ook 
in ons eie tyd en lewe raak te sien hoe Hy red en troos en sorg. Elkeen wat Hom so ken uit 
wat Hy gedoen het, kan nie anders as om Hom te loof en te prys nie. Hy is die God van 
die Verbond wat vir Hom ’n volk gekies het, die vyand verslaan het, en ons toe in Jesus 
Christus sy eiendom gemaak het. 
 
Ons kennis van wat Hy al gedoen het, gee ons juis ook die vrymoedigheid om soos die 
digter van Psalm 68 te bid dat Hy sy mag sal wys sodat alle volke sy heerlikheid sal sien 
en Hom sal erken en prys. As Hy optree, eer selfs Egipte en die Kussiete Hom! 
 
Kinders van die Here voel nie magteloos teenoor die bedreiging van ongelowiges en die 
aanslae van die duiwel nie, want ons ken God as die Beskermer van sy volk. Ons kla nie 
net oor al die sedeloosheid en kerkloosheid nie, ons bid dat Hy sal wys dat Hy magtig is. 
Ons sien daarna uit dat almal Jesus Christus sal leer ken as Here en Oorwinnaar, en 
saam met ons ’n lied tot sy eer sal sing! 
 
Sing: Psalm 68:9 (1936) 
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