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Sondag, 5 Julie 2020 

Skriflesing:    Psalm 25  

Tema:    As dinge jou oorweldig.  

 

VERKONDIGING 

Skriflesing 

Psalm 25 

Maak my u weë bekend 

Van Dawid.  

Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. Laat my vertroue tog nie tevergeefs wees nie, 

laat my vyande nie juig oor wat met my gebeur nie. Niemand wat sy verwagting in U stel, sal 

beskaam word nie. Dié wat nie op U vertrou nie, hulle kom in die skande. Maak my u wil bekend, 

Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In 

U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. 

Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. Dink aan my in u trou, Here, 

omdat U goed is. Die Here is goed en regverdig: Hy wys selfs vir sondaars die pad aan, Hy laat 

aan hulpeloses reg geskied en Hy leer hulle sy pad. Liefde en trou is die paaie wat die Here 

bewandel met dié wat sy verbond en verordeninge bewaar. Ter wille van u Naam, Here, 

vergewe my my sonde, want dit is groot. As iemand die Here dien, leer Hy hom watter pad hy 

moet kies, sodat hy voorspoed sal geniet en sy nageslag die land sal bly bewoon. Die Here neem 

dié wat Hom dien, in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is altyd op die 

Here gerig, want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou. Sien my in genade aan, Here, 

want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste nood; bevry my tog uit my ellende. 

Kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe swaar kry ek. Vergewe tog al my sondes. Kyk hoe baie 

vyande het ek en hoe fel haat hulle my. Beskerm my en red my, laat my nie beskaamd staan nie, 

want by U skuil ek. Laat onskuld en opregtheid oor my die wag hou, want op U vertrou ek. O God, 

red Israel uit al sy nood. 

 

PREEK 

Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  

Kom ons praat so bietjie oor die gedagte van ‘oorweldiging’.  

Ek is seker ons almal het al gevoel ons word oorweldig.  
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Dis daardie gevoel wat jy kry wanneer so baie dinge in jou lewe aan die gebeur is. Jy beland in so 

‘n toestand, dat jy nie meer weet waar om te vat en waar om te los nie.  

 

Hoor Dawid te reaksie –  

Sien my in genade aan, Here, want ek is eensaam en verstote. Ek verkeer in die allergrootste 

nood; bevry my tog uit my ellende. Kyk hoe sleg gaan dit met my en hoe swaar kry ek. Vergewe 

tog al my sondes. Kyk hoe baie vyande het ek en hoe fel haat hulle my.  

– Vers 16 - 19 

 

As ek na sy woorde hier luister dan kom daardie emosie van oorweldiging sommer by my op. Dis 

nie ‘n lekker gevoel nie. Want 1) jy voel hopeloos, 2) jy is onseker oor wat en hoe jy moet te werk 

gaan, 3) jy is angsbevange en 4) jy kan nie die einde, die oplossing die antwoord sien nie.  

 

Kan jy so ‘n oomblik in jou lewe onthou? 

Hoe het jy dit oor kom? 

Van ons moet selfs dokter toe gaan om kalmeer pille te kry. Dit help vir die tyd, maar die 

uitdagings gaan nie sommer weg nie.  

 

Dalk beleef u vandag die gevoel van ‘oorweldiging’. Die hele land se senuwees is op hol. Ons 

hoor oor die nuus dat Gauteng se gevalle neem in groot hoeveelhede toe. Wat gaan dit beteken? 

Gaan ons weer terugkeer na fase 5? 

Jy het gelukkig nou net weer begin werk en geld verdien. Jy vang nog op met jou agterstallige 

werk of betalings ens.  

Wat gaan gebeur en hoe gaan dit met ons maak? 

 

Of u dit nou so beleef – oorweldig voel – of nie, ons onthou hoe dit voel en ons weet dat dit maklik 

weer sal gebeur. Dit help nie om angsbevange te raak nie. Dit help nie om hopeloos, hulpeloos, 

onseker en benoud te voel nie. Want al hierdie emosies bring ons nêrens nie en al wat dit doen is 

dit maak ons siek en negatief.  

 

Uitbou  

Dawid skryf hierdie Psalm en hy begin waar ek en jy ook begin.  

Van Dawid. Tot U, Here, rig ek my, my God, op U vertrou ek. 
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Vers 1 - 2 

Ons begin ook soos Dawid. Ons vertrou in die Here, en ons sê dit want ons weet dit is so, maar 

as ons oorweldig word dan voel ons nie altyd so seker oor God se ingrepe in ons omstandighede 

nie, want, nie omdat ons nie wil glo en vertrou nie, maar omdat ons gevoelens deur mekaar 

gegooi is. Terwyl jy oorweldig voel, is dit nie maklik om optimisties te vertrou dat God dinge gaan 

verbeter nie.  

 

En dis hoe Dawid begin – Ek vertrou op U Here, maar hoor nou bekommernis.  

 

Stap 1 

Ek het nou agter gekom dat daar ‘n paar dinge is wat moet gebeur wanneer mens ‘oorweldig’ 

voel.  

Jy moet bewus raak van wat jou emosies nou vir jou vertel – Ek voel ‘oorweldig’! 

 

Dawid is bewus van sy gevoelens en daarom kan hy sê in vers 17 –  

Ek verkeer in die allergrootste nood; 

 

Jy moet agter die emosie kom. Jy moet van outomaties wees, beweeg na bewus wees van.  

Alleen wanneer jy jou emosies kan identifiseer, kan jy begin om sinvol daaraan aandag te gee.  

 

Stap 2 

Dan help dit om om asem te skep en stil te raak. Om ‘oorweldig’ te voel beteken dat jou gedagtes 

nie rustig is nie. Jou kop is baie besig, en om met jou besige gedagtes voort te gaan, gaan niks 

help nie.   

Die beste alternatief is om juis stil te raak en diep asem te haal.  

 

Stap 3 

Dan sê Dawid hier iets wat vir jou en vir my belangrik is –  

Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want 

U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting. 

Vers 4 - 5 
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Ek glo dis die volgende stap. As jy rustig raak, stil raak, dan moet mens vra vir die Here se hulp, 

na Sy wil in ons situasie.  

Vir gelowiges kom daar baie tye waar ons, ons gemoed en deurmekaar emosies, stil vir die Here 

moet gee.  

En ook moet ons onthou dat God jou Vader is! Hy wil van jou hoor.  

 

Dawid sê hier –  

Moet tog nie dink aan die sondes en oortredinge van my jeug nie. 

Dink aan my in u trou, Here, omdat U goed is. 

Vers 7 

 

Anders as Dawid, weet ons dat God nie ons sonde teen ons hou nie. Jesus het enige buffers kom 

weg neem, sodat ons kan weet God hou nie sondes meer teen ons nie, en ons kan in 

oorweldigende tye, sonder bekommernis of skuld na Hom toe kom vir hulp.  

 

Stap 4 

Dan vra dit van ons om moedig te glo in God se beloftes en dat Hy ons sal dra en lei deur ons 

woelige omstandighede.  

Ek dink, in ons oorweldigende omstandighede moet ons ‘n houding inneem van diens. Ons moet 

eintlik hardop kan sê – ‘Here, ek weet nie hoe nie, maar ek sal U dien met die bietjie wat ek weet’.  

 

Want Dawid sê hier –  

Die Here neem dié wat Hom dien, in sy vertroue en maak sy verbond aan hulle bekend. My oë is 

altyd op die Here gerig, want dit is Hy wat my voete uit die vangnet sal hou. 

Vers 14 en 15 

 

Wanneer jy bereid is om die Here te dien met jou woorde, jou dade en jou gedagtes, dan hou God 

jou voete uit die vangnet.  

 

Ek dink ons moet gereed staan om te weeg vir God in ons oorweldigende omstandighede. In 

plaas van stokstyf, eerder ontspanne en gereed om oor te gaan in aksie.  

 

Christologie 



Preek deur ds. Jaco van Sittert 2020 

 

5  

 

Toe Petrus dit op die vreemde waag, toe Jesus op die water loop en Petrus ook dit wou doen, het 

hy aanvanklik baie sterk begin. Ons gaan meestal sterk aan met ons lewens, selfs al takel ons die 

onbekende. Maar Petrus is oorweldig deur hoe sterk die wind was en hy het bang geword en toe 

begin sink.  

Wanneer ons ‘oorweldig’ word dan word ons bang en ons begin sink. Dan is dit juis die regte tyd 

om uit te roep – Here, red my! – nes Petrus. Jesus het vir Petrus gered, maar Hy het wel vir hom 

gevra – ‘Waarom het jy begin twyfel?’ 

  

Vir my en vir jou – om oorweldiging te oorkom – moet ons op pas vir twyfel en eerder in die 

oomblik nader aan die Here beweeg.  

 

Dawid sê hier in Psalm 25 vers 4 en 5–  

Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, 

want U is God, my redder. 

 

En dis waarna ons boodskap ons lei vandag – wanneer jy oorweldig word, waak teen twyfel, maar 

beweeg nog nader aan die Here, want Hy is jou redder. 

 

Slot 

Broers en susters, dis ons uitdaging hierdie week –  

Wat het jy gedoen toe jy gevoel het jy word – oorweldig? 

En praat hierdie week met God en vra Hom om jou bewus te maak, in die oomblik, wanneer jy 

voel jy word oorweldig – om jou te herinner om nader aan Hom te kom, juis wanneer jy die twyfel 

hoor klop aan die deur.  

Dawid het baie benoude en oorweldigende oomblikke in sy lewe gehad, maar ons hoor by hom 

dat ons juis dan, net nog nader aan God moet beweeg en glo, vertrou maar dan dienend oorgaan 

in aksie en dan sien hoe God sy beloftes ook aan ons sal hou! 

Mag jou ‘oorweldigende’ tye, ook die tye wees waar jy nader aan God kom.  

Amen 
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