
Saterdag 15 Augustus 
 
Skrifgedeelte: Spreuke 18:1-11 
Fokusgedeelte: Spreuke 18:10 
 

Die Here is ons ware beskermer 
 

lke dag is daar gevare wat ons gewone fisiese lewens en ons geestelike 
lewens bedreig. Misdadigers en moordenaars is volop en maak soveel 
mense dood. Geestelik is daar die duiwel wat soos ’n brullende leeu 

rondloop om te kyk wie hy kan verslind en tot ongeloof en afvalligheid kan verlei. 
Ons stel ons alarms en sluit huise en motors. Ons diefwerings en 
palissadeheinings is opgerig. 

As burgers van die koninkryk van God moet ons egter ook wysheid hê 
wanneer dit kom by ons beskerming. Ons fokusgedeelte maak dit vir ons elkeen 
vandag weer duidelik dat die Here ons ware beskermer is, fisies en geestelik. 
Vir ons as gelowiges is die Naam van die Here soos ’n sterk vesting, letterlik 
vertaal soos ’n sterk toring. 

Dit is net hier in die Spreukeboek waar ons die uitdrukking “die Naam van 
die Here” vind. Hierdie Naam is sy Verbondsnaam wat veral gebruik word ten 
opsigte van die beloftes en die eise van die verbond. In ons Skrifgedeelte dui 
sy Naam hoofsaaklik op Homself en sy heerlike verbondsbeloftes van genade, 
trou, liefde, barmhartigheid en beskerming teenoor sy kinders. Hy gee dit aan 
almal wat deur die geloof in sy geliefde Seun, Jesus Christus, deel van sy volk 
en burgers van sy koninkryk geword het. 

Dit is egter ook ons verantwoordelikheid om die Here as ons beskermer op 
te soek. Die tweede deel van ons fokusvers wys ons hierop wanneer ons oor 
die Here as ons vesting hoor – “die regverdige vind daar skuiling”. Deur geloof 
en gebed moet ons elke dag na die Here toe hardloop. Hy is soos ’n hoë toring 
waar ons beskerming vind teen die fisiese en geestelike aanslae op ons lewens. 
 
Sing: Psalm 121-1:2, 4 
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