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2015.07.19 Inhoud. Goddeloses vergeld liefde met haat omdat hulle nie aan die eis van liefde 

gebind wil wees nie. Daarom leef gelowiges binne hulle doodswens maar God seën ons. Ons 

mag nie dat die pyn wat hulle ons aandoen maak dat ons in hulle doodswens glo nie. 

Teks Ps. 109 vers 31: Want Hy staan aan die regterhand van die behoeftige om 

Hom te verlos van hulle wat oor sy lewe wil beslis.(ter dood wil veroordeel) 

 

Tema: Ons leef in die troue liefde van God die Skepper, nie in die doodswens van 

goddeloses nie.  

 

1.Ek het verlede week vir ons hierdie Psalm aan die orde gestel as ŉ manier om vir 
ons self duidelikheid te kry oor die verwarring waarin ons as geregverdigdes in leef 

in ons land en gemeenskap. 

 

Deel van ons verwarring is dat ons al meer en meer as ter doodveroordeeldes in ons 

eie land en gemeenskap moet leef.  

 

Dit is dieselfde tipe doodsvonnis wat die Psalmskrywer in sy gebed tot God in vers 

31 na verwys: “verlos my van hulle wat my ter dood veroordeel”, bedoelende van 

hulle wat oor my lewe beslis asof hulle mag besluit hoe, of, waarom en wanneer ek 

mag leef of nie mag leef nie. 

 

Dit is die doodswens wat die goddelose in vers 19 oor die regverdiges uitspreek: 

mag dit (die doodswens van die goddelose) vir hom word soos ŉ kledingstuk waarin 
hy homself hul, en ŉ lyfband wat hy altyd dra.  
 

2.Kom ons kyk of hierdie vers vir ons iets van die verwagting wat aan ons gestel 

word in die land kan openbaar: 

 

Mag dit (die doodswens van die goddelose) vir hom (die regverdige) word soos ŉ 

kledingstuk waarin hy homself hul, en ŉ lyfband wat hy altyd dra.  
 

Om klere aan te trek en jou klere goed vas te maak met ŉ belt is die wyse waarop ŉ 
mens in die openbaar verskyn en deel van die openbare gemeenskap is. Dit is hoe 

jy onbeskaam tussen mense mag rondbeweeg in die openbare gemeenskap. 

 

Die verwagting wat goddeloses aan regverdiges stel is dat hulle net binne die 

doodsoordeel oor hulle deel van die gemeenskap mag wees en tussen mense mag  

wees. Hulle moet hierdie doodsoordeel as hulle eie openbare beeld aanvaar en dra. 
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3. Hoe hierdie doodsoordeel lyk en uitgevoer word in die wense van goddeloses 

word in die Psalm beskryf in verse 6 tot 19. 

 

Binne die reg van land mag regverdiges net deur kwaadwillige regters verhoor word 

wat klaar vooraf besluit het dat regverdiges skuldig is. Verder mag jy as regverdige 

jouself nie verdedig nie. Die sin “laat ŉ aanklaer aan sy regterkant staan”, beteken 

dat die prokureur wat jou eintlik moes verdedig het, is die persoon wat jou aankla in 

plaas daarvan om jou reg te verdedig. 

 

Hierdie wens om in alles reeds die skuldige te wees, is nie sommer net wensdenkery 

nie. In alle lande wat deur diktators en tirannieë oorheers word, is dit hoe die reg in 

howe werk.  

 

Dit is hoe byvoorbeeld in China en Noord Korea mense wat die staat se 

wetteloosheid teengaan in howe behandel word. Die staat stel vir hulle prokureurs 

aan wat hulle help om skuldig te pleit al is hulle onskuldig. Want voor die hofsaak is 

hulle reeds deur die regters wat politieke gedienstiges is, volgens die wens van hulle 

aanklaer, die owerheid, skuldig bevind. 

 

Goddeloses se doodswens vir regverdiges beteken die wens dat hulle as 

onskuldiges deur die reg van die land skuldig bevind sal word. 

 

4. Hierdie doodswens is ook gerig teen regverdiges se lewe: hulle word nie die reg 

tot lewe gegun nie. Hulle mag ook nie openbare ampte in die owerheid, besigheid en 

gemeenskap inneem nie: 

 

 “Sy lewensdae moet min wees; iemand anders moet sy amp oorneem ” 
 

Hierdie doodswens is nie net gerig teen die regverdige nie, maar ook teen sy vrou en 

kinders. Sy kinders moet in die swaarkry en vernedering leef dat hulle nie regtig ŉ pa 
het wat vir hulle kan sorg nie, omdat hy nie openbare poste mag beklee nie. Sy vrou 

moet die swaakry van ŉ verwaarloosde weduwee wat niks en niemand het om haar 

te versorg beleef. 

 

Sy kinders mag ook nie iets in die lewe bereik nie, maar hulle word gesien as mense 

wat op ashope moet soek na kos. Hulle mag nog net bedelaars binne die 

gemeenskap wees. Hulle mag nie selfonderhoudend en selfversorgend wees nie. 

 

5. Die doodswens is ook gerig teen die werk en die wins van die werk van ŉ 

regverdige. 

 

Dit word só verwoord: “mag vreemdes die vrug van sy arbeid plunder” 
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Jy moet werk en jy moet geld, produkte en geleentheid skep deur jou werk, maar jou 

eie gesin en geliefdes mag nie deel of bevoordeel word in jou loon nie. Mense wat 

niks met jou en jou geliefdes te doen het nie, mag en moet die reg hê om jou loon te 

plunder, terwyl jy weerloos in hul plundering daarvan waarvoor jy gewerk het, is. 

 

Hierdie doodswens sluit die kinders en kleinkinders in: nie net mag hulle nie deel in 

jou handewerk se verdienste en opbrengs nie, maar hulle mag ook nie jammer gekry 

word of gehelp word na alles wat hulle moes kry van hulle geplunder is nie. 

 

In hierdie doodswens mag jy nie kinders en kleinkinders hê nie. Daar mag nie 

iemand wees wat jou in herinnering kan roep en met dankbaarheid aan jou naam 

kan dink nie. Dankbaar kan wees vir wie jy as pa, oupa of oupagrootjie was en vir 

jou nakomelinge gedoen het. 

 

6. Met hierdie doodswens wil goddelose nie net almal en alles wat na jou kom uitwis 

nie, hulle wil ook almal wat voor jou was, jou eie pa, oupa en oupa grootjie, en nie 

net die mans nie, maar ook jou ma, ouma en oumagrootjie uitwis. 

 

Dit is die inhoud van die doodswens in vers 14: “Mag die sondeskuld van sy 

voorouers” die Here by bly en mag die sonde van sy moeder nie uitgewis word nie. 

 

Daar mag nie enige voor of nageslag wees wat hierdie doodswens gespaar is nie. 

 

7. Vir hierdie doodswens gebeur daar iets baie teenstrydig en eienaardig: die 

goddelose maak God die regverdige se grootste vyand. 

 

U mag nie hierdie teenstrydigheid mis nie. 

 

Die mens of mense wat hierdie doodswens koester is goddeloos. Dit wys in elke 

deel van hulle doodsweens. Om hulle doodswens sy finale krag te gee, maak 

goddeloses God self die regverdige se grootste vyand. 

 

Hulle is goddeloos, maar God in wie hulle nie glo of wie hulle só minag dat hulle 

Hom nooit eer, dank, loof of in enige van hulle wettelooshede ag nie, moet volgens 

hulle wens teen sy eie kinders draai en hulle moet aanvaar dat God teen hulle is. 

 

Net omdat die goddelose dit só wens ! 

 

Daarom wens die goddelose dat God self nooit die skuld van regverdige sal uitwis 

nie en dat die Here altyd hulle skuld teen hulle sal gebruik, totdat God self sy 
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regverdiges volgens die wens van goddeloses van die aard van uitgedelg het. (verse 

14 en 15) 

 

8. Hoekom? 

Hoekom hierdie tipe haat en kwaadwilligheid? Hoekom hierdie doodswens waarin jy: 

 

geen reg in die howe,  

geen eie lewe,  

geen openbare werkbetrekking, 

geen eie wins,  

geen eie gesin met ŉ lewe, ŉ verlede en toekoms wat jy vir hulle bewerk,  

geen erkenning vir wie en wat jy is of doen nie,  

geen gevoel van jammerte of barmhartigheid mag kry  

 

in hierdie vernieling en plundering nie?  

 

Wat doen jy om dit te verdien? 

 

Sou jy hierdie goddelose mens vra hoekom regverdiges só dood gewens moet word, 

dan antwoord hulle dit altyd soos die goddelose dit in Psalm 109 verse 16 tot 18 

verduidelik. 

 

Jóú liefdeloosheid en jóú kwaadwilligheid is die oorsaak van hoekom jy met soveel 

haat en kwaadwilligheid behandel moet word! 

 

  9. Hierdie beskuldiging in verse 16 en 17 moet u sien presies net soos al die ander  

  oordele vanaf vers 6: ongegrond, moedswillig, berekend kwaadwillig, liefdeloos en 

  onregverdig. 

 

 Dit is ongegrond om kinders vaderloos te wil maak. 

 

 Dit is moedswillig om mense se verdiende geld hulle te ontneem. 

 

 Dit is berekend kwaadwillig om vorige geslagte se sonde se skuld teen hulle 

kinders te hou. 

 

 Dit is liefdeloos om mense enige meegevoel en barmhartigheid te ontsê. 

 

  Dit is net onregverdig om iemand nie sy eie lewe te gun nie.  

    

Dit is presies dieselfde wat die goddelose met hierdie aanklagte en beskuldigings 

van ongevoeligheid en liefdeloosheid teen gelowiges doen. 
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10. Wat is vir ŉ goddelose mens liefdeloosheid en ongevoeligheid? 

 

Hulle eie lewensingesteldheid klink só: hulle het die mag en die reg om liefde terug 

te betaal met haat en goedheid te vergeld, asof dit is iets is waarvoor daar 

vergelding moet wees, met kwaadwilligheid. 

 

Dit is hoe dit in verse 5 gestel word: “Hulle vergeld my met kwaad vir goed, met haat 

vir liefde.” 
 

Dit is hoe u verse 16 en 17 moet lees: in hierdie verse doen die goddelose presies 

net dit wat in vers 5 oor hom gesê word: Hy vergeld kwaad met goed en liefde met  

haat. 

 

Só wanneer hierdie goddelose jóú beskuldig vir liefdeloosheid en ongevoeligheid 

gaan dit hoegenaamd nie oor die tipe liefde en goedheid wat gelowiges aan verbind 

is en bereid is om vir elkeen en almal te gee nie. 

 

Die beskuldiging van liefdeloosheid en ongevoeligheid gaan oor jou houding om jou 

nie aan hulle goddelose begeertes en mag te onderwerp nie.  

 

11. Dit moet ons in ons nuwe godlose land en gemeenskap baie goed weet en 

raaksien. In hierdie godlose gemeenskap gaan ons altyd beskuldig word dat dit ons 

is wat liefdeloos en ongevoelig is. 

 

In hierdie goddelose land en gemeenskap gaan dit altyd ons wees wat beskuldig 

gaan word van kwaadwilligheid en dat ons mense vervloek en wil vervloek. 

 

Hoekom? 

 

Omdat ons ons vyande moet en wil liefhê volgens die wet van God. Dit is hierdie 

liefde volgens God se wet wat hulle voel ons ongevoelig en liefdeloos maak vir wie 

en wat hulle wil wees. 

 

Hulle sien liefde as om jou te onderwerp aan hulle sondige begeertes: van mag, 

plundering, losbandigheid en wetteloosheid. 

 

Wanneer jy hulle liefde gee volgens God se wet, is dit hierdie liefde wat hulle haat en 

jou haat vir ŉ liefde wat hulle aan God se wet bind. 
 

Wanneer jy nie begrip het vir hulle wetteloosheid, losbandigheid, plundering en  

magsug nie, dan is jy volgens hulle onbarmhartig, hard, wreed en gevoelloos. 
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En moet God jou straf vir jou houding! 

 

12. Daarom moet u die angs, moedeloosheid en kragteloosheid van hierdie gelowige 

in verse 22-25 aanhoor, want dit is ons eie angs, moedeloosheid en kragteloosheid 

as gelowiges onder die goddeloosheid waarin ons nou moet leef. 

 

Hy stel dit pragtig in die beelde: 

 my eie en my kinders se lewe is soos ŉ skaduwee wat lank word terwyl die 

son sak: dit is besig om al nader aan die einde te kom, dit gaan heeltemal  

verdwyn. 

 

 ek en my gemeenskap word uit die gemeenskap afgeskud uit elke pos, 

aanstelling, elke geleentheid asof ons ŉ pes en plaag is wat alles gaan 

verniel. 

 

 ek het nie meer die krag om aan te gaan nie want my lewenskrag is weg en 

dit voel of my bene onder my weggee. 

 

13. Onder wat? 

 

En dit is die deurbraak wat in sy gebed tot God om uitkoms te bid: onder die 

doodswens van die goddelose. 

 

Die geloofsdeurbraak wat in hierdie gebed plaasvind aan die einde lê in sy 

geloofsbelydenis oor hoe God God is in hierdie wêreld: 

 

“Hulle kan maar vervloek, maar U, U seën.” 
 

Hierdie geloofsbelydenis is ŉ belydenis oor die verbondstrou van God. 
 

Want hierdie gelowige ken die lewe wat hy leef as iets anders as ŉ lewe onder die 

doodswens en binne die doodswens van goddeloses. Hy ken die lewe as ŉ lewe 

binne die troue liefde van God. (vers21) 

 

Hierdie troue liefde van God is sy verbondsliefde vir sy kerk. Dit is die liefde waarin 

God ons nie aan ons eie goddeloosheid oorgee nie en ons nie binne ons eie 

goddelose drifte laat leef nie. Dit is die troue liefde van God in Eseg. 36:24- 

 

Dit is die troue liefde waarin God ons elke dag weer ŉ nuwe hart gee om Hom lief te 
hê volgens sy wet en alle oortredings wat ons in hierdie liefde begaan te vergewe, 

waarin Hy ons van elke sonde vir altyd reinig.  
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Dit is die troue liefde van die Here waarin Hy ons Hom laat dien en ons die posisie  

gee om Hom te kan dank, eer en loof en Hy hierdie godsdiens aanvaar as vir Hom  

welbehaaglik. 

 

Dit is die seëninge van God se verbond. Daarom is Hy nooit die God wat ons 

vervloek, aankla, veroordeel en verdoem soos goddeloses dit doen en wens dat God 

dit ook met ons doen nie. 

 

Wat God self met ons doen en met ons laat gebeur in hierdie wêreld, is om ons in 

die seën van sy troue liefde te laat leef. Ons leef nie in die doodswens van 

goddeloses vir ons nie. Ons leef in die troue liefde van God vir ons. 

 

Dit is wat ons in die geloof moet ontdek: God gebruik ons, stel ons aan en beloon 

ons in sy diens, en goddeloses kan ons dit nie ontneem nie. 

 

Dit is wat die inhoud, gang en uitkoms van ons lewe bepaal: die troue liefde van 

God. 

 

14. Al wat die doodswens van goddeloses vir ons in hierdie land is, is ŉ wens.  
 

Dit is nooit die werklikheid van wat God met sy eie hand mee besig is in hierdie land 

en hierdie gemeenskap nie. 

 

Daarom mag ons God ook bid om sy wet en die krag van sy wet in hierdie wêreld te 

laat geld. Dit is presies waarvoor hierdie gelowige bid in Psalm109! 

 

God moet sy wet laat werk soos God se wet in hierdie wêreld werk, al dink en voel 

goddeloses dat daar nie so wet is nie. Dit is die vernedering en skande wat God 

bring oor goddeloses wat dink dat hulle sommer maar kan besluit om liefde volgens 

sy wet te kan vergeld met haat en goedheid volgens sy wet te kan vergeld met 

kwaadwilligheid. 

 

Ons mag bid vir hierdie vernedering en skande vir goddeloses want dit is presies wat 

God met hulle doen is hulle verdraaiing van wat liefde en goedheid is. 

 

Wie dink u is besig om hierdie goddeloses te verneder en tot skande te maak in die 

openbaar: 

 

Wanneer jy mense uit poste ontslaan en goddeloses in hulle poste plaas word die 

hele instelling ŉ vernedering en skande? 
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Wanneer jy mense onregmatig wil vervolg en aankla omdat hulle jou mag nie 

aanvaar nie, word jy een wat deur die gemeenskap verag en geminag word? 

 

Wanneer jy die vrug van mense se arbeid plunder word jou eie mense in die 

vernedering en skaamte van honger gedompel? 

 

Wanneer jy jou eie wetteloosheid wil regverdig deur die sondes van ŉ ander se 

verlede, word jy die een wat in die vernedering en skande leef dat niemand jou glo 

en vertrou vir wie jy is en wat jy doen nie? 

 

Wanneer jy ander mense se kinders vaderloos en bedelaars wil maak met 

ongevoeligheid en liefdeloosheid, jy die een word wie se lewe disfunksioneel word, jy 

jou eie mense en hulle lewe met jou eie haat verteer op so wyse dat hulle liefde en 

barmhartigheid moet gaan soek vir hulle vir wie jy haat?  

 

15. Wie is besig met hierdie magtige dade waarvoor Hy gedank en geloof moet word 

in hierdie land? 

 

Dit is Jesus Christus ons Here. Dit is hoe Hy sy wet oor goddeloses laat geld in 

hierdie land. 

 

Nou hoekom voel ons dan angstig, moedeloos en kragteloos as God so besig is met 

die goddeloses in hierdie land en besig is om ons altyd in alles in sy troue liefde te 

laat leef en in sy troue liefde te seën? 

 

Die antwoord is eenvoudig: omdat ons regtig baie seerkry en baie min kan doen om 

hierdie skande en pyn te voorkom! Dit is die grootste krag wat ons so in angs en 

moedeloosheid in dryf, ons magteloosheid om die situasie so te verander dat ons dat 

ons hierdie skade en pyn kan voorkom 

 

Goddeloses is werklik besig om ons te benadeel en hulle self te bevoordeel net soos 

dit in Psalm 109 beskryf word. 

   

 Ons word in hulle gemoed altyd in staat van beskuldiging geplaas vir wie en 

wat ons is. 

 Die mense wat dink hulle is ons verdedigers wil ons ook oortuig om in hierdie 

staat van beskuldiging te leef. 

 Ons word regtig in hierdie gemeente uit poste verdring en uit poste gehou. 

 Die vrug van ons handearbeid word die hele tyd op een of ander manier 

ontneem, van staatsamptenare en ministers wat ons belasting plunder tot 

mense wat elke aand ons lande plunder om besigheid te maak uit die vrugte 

wat ons produseer. 
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 Ons kinders word hulle toekoms ontneem vir mense wat nie kan of wil 

vorentoe gaan nie. 

 Ons moet die hele tyd die skuld van ons voorouers aanhoor om te moet 

aanvaar dat ons nie bestaansreg het op ons eie eiendom nie. 

 Ons moet die hele tyd van predikante uit ons eie en ander kerke hoor dat God 

ons sal vervloek totdat ons onsself in hierdie staat van beskuldiging oorgegee 

het. 

 

Dit is mos regte skade en regte pyn wat ons baie keer aangedoen word. 

 

16. Dit is hierdie werklike skade en pyn wat maak dat ons ons self in moedeloosheid 

oorgee. Dit moet ons van onsself ontdek. Dit is deur hierdie skade en pyn dat ons 

onsself in die moedeloosheid oorgee dat ons regte in die doodswens van 

goddeloses leef. Ons glo hierdie doodswens is die werklikheid van hoe dit met ons  

sal gaan in die lewe – ons gaan in hulle vervloeking leef. 

 

Kan u die fout sien wat ons maak om onsself in ons eie moedeloosheid, angs en  

kragteloosheid oor te gee? 

 

Beteken ons skade en pyn dat ons moet aanvaar ons leef in die doodswens van 

goddeloses as die werklikheid van ons eie lewe? Of kan ons nog sien dat hierdie 

doodswens is net dit – ŉ doodswens, niks anders nie. 
 

Die pyn en skade wat goddeloses ons aandoen, kan nie die werklikheid vernader  

dat ons in die troue liefde van God leef en God ons deur al hierdie pyn en skade 

nog steeds sal seën en die goedheid wat Hy vir ons bestem het ons sal laat toekom. 

 

17. Kan u sien wie staan aan u regterkant, u swak kant om u te beskerm en te sorg 

dat U in die troue liefde leef wat Hy vir U bestem – God self? 

 

Of glo u al dat die goddelose aan u swak kant staan en u vir altyd sal laat leef in die 

doodswens wat hulle in hulle harte vir u dra? 

 

Wie staan aan U swak kant? Die goddeloses se aangestelde verdedigers of God? 

 

Dit is die Here wat die goddelose verneder en tot skande maak in hulle doodswense 

en U in sy troue liefde laat leef. 

 

Kom ons vra God vir verlossing van hierdie goddeloses se doodswense en vra 

uitkoms uit hulle skade en pyn. Wanneer u weer God hiervoor sal bid, sal u nes die 

Psalmskrywer Hom elk dag moet loof en dank vir hoe u sien God goddeloses in hulle 

eie doodswense vir die wêreld tot skande maak sodat hulle altyd vernederd leef. 
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Kom ons skud die mag af om in ons magteloosheid om skade en pyn te keer, ons 

self oor te gee aan die waanbeeld dat hulle in hulle doodswens leef en nie meer kan 

sien dat ons in die troue liefde van God leef nie. 

 

Ons leef in die troue liefde van God die Skepper, nie in die doodswens van 

goddeloses nie 
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Eksegetiese notas. 

 Ps. 109 verse 6-19 is volgens die Nuwe Direkte Afrikaanse vertaling die klag 

teen die regverdige deur die goddelose. 

 Daar is vier belangrike temas in die Psalm: 1. Wie kla aan en wie verdedig; 2. 

wie vervloek en wie seën; 3. Wie verneder en maak tot skande en 4. Wie is 

die noodlydende en behoeftige: die goddelose met sy haat vir liefde of die 

regverdige met sy gebed vir hulle wat hom haat, binne die spanning van die 

mag van die goddelose en die mag van God.  

a.vers 6 vra die goddelose dat sy verdediger sy aanklaer moet wees teenoor 

31 waar God as die een staan wat oor lewe beslis, nie goddeloses nie. 

b.vers 17-19 gaan oor die goddelose se beskuldiging van seën en vervloeking 

terwyl dit eintlik presies is wat hy mee besig is teen die regverdige, terwyl 28 

wys dat net God seën en vervloek. 

 Al twee hierdie temas gaan oor een saak: die mag en reg die reg om oor die 

lewe te beslis: God of die goddelose. v 31… Vir die gelowige gaan dit oor sy 

eie onmag en magteloosheid teen die goddelose, en die mag van God 

teenoor die goddelose. Die saak gaan nie oor die bemagtiging van die 

gelowige teenoor die goddelose nie. 

 Die wyse waarop die goddelose die regverdige veroordeel en vervloek is deur 

die skyn van vriendskap. 

 Die omkeer in die Psalm tussen wat die goddelose doen en die gebed tot God 

gaan oor die omkering van die mag tussen God en die goddelose: hulle kan 

liefde met haat vergeld en goedheid met kwaad omdat hulle hul self in die 

mag en amp sien om soos God te kan seën en vervloek. Dit is die tipiese 

verdraaide opvattings van Jes. 44 en Rom. 1. 

 Die hele doel van die goddelose is om vernedering en skande te skep vir hulle 

wat regverdig is en leef. Dit word weer die teendeel in die magtige dade van 

God. Hy verneder en Hy openbaar skande. 

Goddeloses verneder hulle wat nie gedienstig is aan hulle kwaad nie en maak 

hulle tot skande wat nie in hulle belang optree nie.  

 1.Stil hou, doof hou. Gaan oor stilte. 2.God wat ek soveel keer geloof het vir 

wat Hy vir my gedoen het, weer aanroep; sal weer help en weer loof. Teen my 

met beteken praat so saam met my; gemaakte vriendelikheid. 3.Valse 

beskuldigings-woorde van haat; 4.Liefde wys op hegte vriendskap.  

 Vers 17-19 as die beskuldiging van die goddelose moet gesien word saam 

met vers 5. God moet vervloek omdat hulle die regverdigheid van die 

regverdige sien as liefdeloosheid, vervolging en ongenaakbaarheid. 

 Die goddelose sien hom in sy goddeloosheid en die ellende wat hy oor 

homself bring deur sy eie goddeloosheid as behoeftig. 

 23-25 kragteloosheid van gelowige wat die mag van die goddelose glo. 

 25.Nood word gesien as swakheid om te mag minag. 


