
ŉ Boom langs waterstrome of kaf in die wind? 

PSALM 1 

10 November 2019 

Skriflesing en Prediking: 

1. 

Waaroor gaan Psalm 1 vir jou? 

Lees vir ŉ oomblik weer die teks. 

Gemeente, vriende. 

Daar word gesê dat die bekende Psalm iets weergee van ŉ gesprek tussen ŉ ouer 

en ŉ kind.  Die Psalm skets vir ons ŉ alledaagse handeling – ŉ pa of ma is besig om 

ŉ kind te leer van die lewe.  Die ouer is besig om iets van sy lewenservaring, sy 

wysheid aan die kind oor te dra.  Die ouer sê in ŉ sekere sin aan die kind:  ek het 

foute in my lewe gemaak, leer by my en vermy die slaggate waarin ek getrap het.  As 

jy die volgende doen het jy ŉ kans op ŉ goeie, gelukkige lewe. ŉ Gelukkige, geseënde 

lewe is binne jou bereik indien jy die aan die een kant sekere dinge vermy, en aan die 

ander kant sekere dinge doen. 

Dit, vriende, is natuurlik ook ons hoop vir ons kinders, ons kleinkinders.  Ons wil graag 

hê dat hulle ŉ gelukkige, geseënde lewe sal hê.  Dit breek ons harte wanneer ons 

sien hoe ons kinders die selfde foute maak as wat ons gemaak het. Juis daarom is 

die Psalm so relevant vir vandag – ek dink ons moet mooi luister na die ouer se 

advies aan sy kind en net dalk is dit vir ons nodig om die selfde advies aan ons 

kinders en kleinkinders te gee. 

Ek dink dit is ook belangrik dat ons nie net na die advies van die ouer sal luister nie, 

maar ook sy voorbeeld sal volg.  Ons leef in ŉ tyd waar ouers hulle 

verantwoordelikheid as opvoeder vergeet het. Baie ouers, sonder dat hulle agterkom, 

het hulle rol as primêre opvoeder oorhandig aan die onderwyser by die skool of die 

kerk.  Ons moet weer aan die hand van die psalm onthou dat dit in die eerste plek 

die taak van ouer is om hulle kinders van God, die geloof en die lewe te leer. 

2. 



Wat moet die kind waarna Psalm 1 verwys doen om ŉ kans op ŉ geseënde, 

goeie lewe te hê?  Wat moet ons eie kinders, kleinkinders, familielede doen?   

Interessant vriende.  Die digter wys eers vir die kind hoe ŉ geseënde, gelukkige 

persoon nie optree nie – hoe die kind nie behoort te lewe nie. 

• In die eerste moet die kind nie die raad van die goddelose mens volg nie. 

• Tweedens moet die kind nie in die pad van die sondaars staan nie. 

• Derdens moet die kind nie in die byeenkoms of kring van die spotters sit nie. 

Die waarskuwing klink miskien vir ons vreemd vriende.  Kyk ons egter dieper na die 

waarskuwing sien ons dat die waarskuwing te make het met elke moontlike 

verkeerde of sondige optrede.  Dit is ŉ waarskuwing teen ŉ aktiewe deel-wees aan 

iets wat in die oë van die Here verkeerd is, maar ook ŉ waarskuwing teen ons 

geneigdheid om in gedagtes te sondig.  

Die waarskuwing aan die kind skep ook die indruk van beweging.  Die kind moet nie 

die mense wat ŉ negatiewe effek op hom of haar het volg of na luister nie, die kind 

moet nie tussen hulle staan of uiteindelik by hulle sit nie.   

In essensie sê die ouer vir sy of haar kind:  As jy jouself met die semels meng sal die 

varke jou opeet.   

Indien die kind of persoon die verkeerde paadjie loop en al die waarskuwingstekens 

ignoreer sal die gevolge vir daardie kind se lewe verrykend wees. Indien die kind hom 

of haarself skaar by die goddelose loop die kind die gevaar dat die volgende dalk kan 

gebeur. 

• So ŉ persoon is soos kaf wat deur die wind deurmekaar gewaai word.  Dit 

wil sê so ŉ persoon is soos dit wat agtergelaat is, wat sonder waarde is, nadat 

die koring gewan is.  Die persoon is met ander woorde sonder rigting, sonder 

sin, sonder ŉ werklike fondasie en tuiste. 

• Sulke mense, so sê Psalm 1, sal nie staande kan bly daar waar reg gespreek 

of waar regverdiges bymekaar kom nie. 

3. 



Wat, vriende, volgens Psalm 1, kan meewerk tot ŉ goeie suksesvolle, gelukkige 

lewe dan?  Indien al die bogenoemde slaggate vermy word, waaraan moet hy of 

sy vashou om ŉ kans op geluk te hê? 

Is dit nie pragtig nie? 

Eenvoudig sê die ouer aan sy kind dat ŉ persoon ŉ gelukkige, geseënde lewe kan hê 

indien hy of sy vreugde vind in die wet van God, Sy woord.  Nog meer -  die kind 

moet die wet van God (die tien gebooie en die Torah) dag en nag prevelend opsê.   

In essensie sê die ouer aan sy kind dat wanneer God se wil, Sy wet, 

rigtinggewend is vir hom of haar ŉ geseënde, gelukkige lewe binne bereik is.  

Dit gaan hier nie net oor die fisiese besig wees met die woord van God nie, maar 

eerder oor die feit dat die woord van God die kind se ganse lewe moet bepaal.  

Die woord moet die kind se sit, se staan en se loop bepaal.  Dit moet haar dade, 

maar ook haar denke reël.  

Volg die kind die roete van regverdiges, wat hulle lewe reël volgens God se wil, is hy 

of sy vergelykbaar met ŉ boom wat by ŉ waterstroom geplant is. 

Waar die lewensloop van die goddelose vergelykbaar is met kaf, kan die lewensloop 

van die regverdige persoon vergelyk word met ŉ pragtige, standvastige boom.  Die 

beeld is egter meer ingrypend as wat ons dink. 

• Ons lees byvoorbeeld dat die boom geplant is.  Wie plant die boom (of kind)?  

Dit is natuurlik die Here.  Die boom of kind word ook by ŉ waterstroom geplant.  

Waar kom die boom se krag vandaan?  Natuurlik is die antwoord die 

waterstroom.  Dus gemeente – God voorsien in alles vir die persoon.  Sonder 

God, wat die bron van krag is, sal die boom of persoon sterf. 

• Tweedens lees ons dat die boom of persoon op die regte tyd vrugte dra.  Dit 

wil sê: so ŉ persoon wat volgens die wil van God leef weet wat om te doen op 

die regte tyd.  Die persoon het nie net kennis nie maar ook wysheid.   

• Derdens hoor ons dat so ŉ boom se blare nie verdroog of verlep nie.  Al is 

daar droogte of stormwinde bly die boom lewend en energiek.  Anders gestel:  

ŉ Persoon wat God se wil dag en nag bedink, wat in verhouding met God staan, 

word nie so seer gevrywaar van ellende nie.  Nee, alles behalwe – so ŉ persoon 



is beter instaat om die storms van die lewe te weerstaan.  So ŉ persoon kan 

selfs in die midde van die ergste droogte beskou word as gelukkig en geseënd. 

 

4. 

Kom ons som net vir oomblik die 6 versies op. 

Die skrywer of ouer hou twee roetes vir die kind voor.  Hy skets twee moontlike 

paadjies wat hy of sy kan loop. 

Die een paadjie is die van die goddelose (die persoon wat nie in verhouding met 

God leef nie).  Die ander paadjie is die van die regverdige (wat wel in verhouding 

met God staan).  

• Loop jy die eerste paadjie, die van die goddelose, eindig jou paadjie in ŉ 

doodloopstraat, ŉ sinlose bestaan.  So persoon is soos kaf in die wind.   

• Kies jy egter om ŉ pad saam met die Here te loop, en Sy wil dag en nag oor te 

dink, kan jy ŉ gelukkige, geseënde lewe hê.  So ŉ persoon, wat in verhouding 

met God leef en die Woord as rigsnoer vir sy lewe gebruik, kan vergelyk word 

met standvastige boom.  Die droogtes van die lewe kan maar kom, sy wortels 

word gevoed deur die lewende water, deur God, daarom sal sy blare nie 

verdroog nie.  So ŉ persoon dra vrugte op die regte tyd. 

5. 

Gemeente. 

Hoe behoort ons die teksgedeelte te interpreteer as Nuwe Testamentiese 

gelowiges? 

Ek dink Johannes 1:14 gee ons die antwoord.  Daar staan: Die Woord het mens 

geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat 

Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 

Kinders van die Ou Testament het ŉ kans op gelukkige geseënde lewe indien hulle 

die Torah, God se wet, die Tien gebooie nag en dag bedink. 

Ons kinders, ons mense, het ŉ kans op ŉ geseënde lewe, ŉ goeie lewe, ŉ gelukkige 

lewe, indien hulle Jesus dag en nag bedink, sy voorbeeld volg en in hom glo.  



Word Jesus die rigsnoer van ons lewe en volg ons die beginsels van Sy koninkryk 

kan ons vergelyk word met boom by waterstroom wie blare nie verdroog nie. 

Is Jesus deel van ons gedagtegang, ons lewe, ons manier van doen, kan die storms 

van die lewe maar kom – ons wortels lê diep. 

6. 

Ek sluit af gemeente. 

Hoe verander die teks en prediking ons lewe? 

• Mag die Gees van God ons weer laat besef dat ons ŉ verantwoordelikheid 

teenoor ons kinders, ons kleinkinders, ons familie het.  Ons taak is om deur ons 

voorbeeld die regte weg te wys.    

• Ons moet hulle nie net die regte weg wys deur die voorbeeld wat ons stel nie, 

ons moet ook hulle waarsku teen die slaggate waarin hulle kan trap.  Ons 

kan nie wegskram van die verantwoordelikheid nie. 

• Verder gemeente moet ons ŉ passie by ons jong mense kweek vir die Bybel, 

maar veral vir Jesus.  Kom ons help ons kinders om vreugde in God se woord 

te vind. 

• Dit kan ons egter slegs doen indien God se woord, indien Jesus, die sentrale 

plek in ons lewe inneem. Hoe kan jy die mense in jou kring van God leer, 

indien jy nie ŉ basiese begrip van Sy Woord en Wil het nie. 

Laastens gemeente.  Daar is baie mense wat die pad byster geraak het – wat met die 

verkeerde mense gemeng het.  Dalk het jy self in die slaggate van die lewe getrap, 

dalk is jou kind besig om die foute te maak. 

Ek dink dit is ons taak om soos Jesus ons hand uit te steek na die mense wat soos 

kaf in die wind heen en weer gewaai word.  Ons bemoei ons self nie met hulle deur 

hulle te oordeel nie, maar om soos Jesus met liefde teenoor hulle op te tree.  Paulus 

se immers in Rom. 13 dat die liefde en net die liefde die volkome nakoming van die 

wet van God is. 

Amen 

 



 


