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Teksgedeeltes: 

 

Psalm 22:2  

My God, my God, waarom het U my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? 

 

Psalm 23:1 

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.  

 

T-Hempie 

 Geen here is nie my herder nie, want ek is nie ŉ skaap nie.  

 

Pink Floyd Sheep Lyrics 

The Lord is my shepherd, I shall not want … 

He converteth me to lamb cutlets … 

 

Genesis 4:9 

Is ek my broer se oppasser? (Kain se antwoord aan God nadat hy sy broer, Abel, 

doodgemaak het) 

 

Skape en seepbelle 

Half-naak, onder ŉ fel middagson, met hortende asemstote, en bloed wat uit sy wonde 

uitsypel, net drie-en dertig jaar oud, vasgespyker aan ŉ kruis, probeer Jesus sin maak van wat 

met hom gebeur. Met sy laaste bietjie krag fluister hy nie “Die Here is my Herder nie”, maar 

hy kreet die woorde van Psalm 22 wanhopig uit: “My God, my God, waarom het u my 

verlaat?” In sy finale oomblikke het Jesus God nie as ŉ Psalm 23 herder ervaar nie, maar as ŉ 

Psalm 22 verlater.  

 Hierdie teologiese spanning tussen ŉ God wat versorg en ŉ God wat in die steek laat 

dreig om die Bybel in twee te skeur, ons geloof in skerwe te laat spat, en ons in ŉ diep 

wanhoop te laat verval. Die teenstrydighede is selfs binne ons geliefde psalm aanwesig. Die 

asemrowende gedig wat ons almal uit ons kop ken, is soos ŉ seepbel. Vir ŉ paar oomblikke 

sweef dit in die lug met sy eksotiese kleure en sprokiesagtige weerkaatsings. Dan ontplof dit 

in mikroskopiese stukkies niksheid vanweë ŉ inherente spanning. 

In hierdie gedig is daar enersyds ŉ volmaakte simmetrie tussen God en ons. Ons hou 

piekniek op ons grasperke en ontspan langs die swembaddens. Ons GPS’e lei ons op die regte 

paaie. Ons is tuis in ons huise wat afbetaal is voor ons aftree. Ons voel geborge agter ons 

veiligheidshekke en die stok en staf van ons sekuriteitsmaatskappye. Daar is genoeg kos op 

ons tafels sodat ons ons Paleo dieet kan volg om die vlakke van ons cholesterol en insulien te 

reguleer. God is goed. God is groot. Die rede hoekom God ons versorg, is ter wille van God 

se goeie naam. God wil hê dat ons tuis sal wees in God se tempel om vir altyd God te aanbid, 

te prys, en voor God te kniel Sondag na Sondag. Sien jy die perfekte balans? God gee en 

voorsien, en ons gehoorsaam en vereer God. Dis ŉ pragtige seepbel wat in die lug sweef.  

 

Andersyds, moet ek julle daarop wys dat daar ŉ wanbalans, ŉ asimmetrie, ŉ teologiese 

naïwiteit in hierdie psalm is. Dink daaroor. Wat gebeur met die skaap wat na groen weivelde 

gelei is, langs kabbelende waterstrome heen, deur donker valleie, beskerm teen roofdiere, om 

uiteindelik by God se tempel aan te kom? Dit beland op die altaar as ŉ brandoffer. Skape 

word nie opgepas en beskerm ter wille van die herder se goeie naam nie. Hy soek wol, leer, 

en lamtjops soos Pink Floyd sing.  
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 Ons vind dus in die psalm ŉ wêreld wat ordelik is, voorspelbaar, en betroubaar. Daar is 

egter ook ŉ wêreld wat potensieel lewensgevaarlik en onstabiel is. Dit is voorwaar ŉ seepbel 

wat wag om te bars vanweë hierdie stres en spanning. 

 

Dis ook daar in ons eie lewens. Ons leef in hierdie voorstedelike saligheid met ons 

inkopiesentrums en ons Jacuzzi wat oorloop van olie en parfuum. Dan beland ŉ kind in ŉ 

ongeluk en is nooit weer dieselfde nie, of ons kry die oproep van die dokter af wat sê, “Ek is 

baie jammer, maar …”, of hulle druk die loop van ŉ rewolwer teen ons kop, trek die sneller. 

Dit gaan nie af nie, maar ons lewens is nooit weer dieselfde nie.  

 Toe sy babadogtertjie tragies dood is, het die Japannese digter, Ujoo Noguchi in 1922 ŉ 

delikate gedig geskryf: 

 

Die seepbel vlieg. 

Dit vlieg tot by die dak. 

Maar toe dit by die dak kom 

het dit gebreek en dit was nie meer nie. 

 

Die seepbel het gebreek. 

Dit het ophou vlieg. 

So gou ná dit gebore is 

het dit gebreek en dit was nie meer nie.  

 

Wind, wind, bly weg asseblief! 

Ons wil sien hoe ons seepbelle bly vlieg. 

 

Sy gedig gee uitdrukking aan die spanning wat ons almal ken en ervaar: Psalm 23 teenoor 

Psalm 22; die Here is my Herder, teenoor, God het my verlaat, ons vreedsame voorstedelike 

bestaan, teenoor chaos en wanorde.  

 

Vreemd genoeg het Psalm 23 die brandpunt geword van sommige jongmense wat protesteer 

teen die samelewingsorde. Op T-hempies en webbladsye sal jy uitsprake vind soos, “Geen 

here is my herder nie, want ek is nie ŉ skaap nie.” Skape is diere wat die res van die trop 

blindelings naboots of volg, sonder om te dink oor die nagevolge. Die argument is dat dit 

dalk aanvaarbaar was om in Bybelse tye jou lewe in te rig volgens die herder-kudde model; 

om die koning te sien as ’n herder wat sy volk lei en vir hulle kos en sekuriteit gee. In die 

twintigste eeu kan ons nie meer só leef nie. Ons soek mense wat vir hulleself kan dink en 

hulle nie aan hulle neuse laat rondlei nie.  

 Francois Rabelais was ŉ belangrike Franse skrywer van die Renaissance. Hy vertel ŉ 

storie oor een van sy karakters, Panourge. Hy het ŉ skaap by ŉ handelaar gekoop en dit op ŉ 

skip gelaai saam met sy ander skape. Skielik besef hy dat die handelaar hom verkul het met 

die prys. Hy is so kwaad vir homself dat hy die skaap oorboord gooi. Toe gebeur daar iets 

vreemds: die res van die skape op die skip spring agter die een aan wat hy oorgegooi het. Hy 

probeer sy bes om hulle te keer maar almal verdrink. Wie wil nou soos ŉ skaap wees veral as 

dit kom by mense soos Mugabe en Zuma wat hulle as hulle volk se herders propageer? Ons 

wil ons kinders leer om vir hulleself te dink en nie soos skape agter ŉ leier aan te loop nie.  

 

Meeste van ons sal sekerlik sê dat die drie-en-twintigste psalm op een of ander stadium van 

ons lewens iets vir ons beteken het. Dit het ons gedagtes binnegeskiet toe ons baie bly en 

dankbaar was oor iets wat gebeur het; of toe ons ŉ donker beproewing moes deurmaak. Dit 
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het ons getroos by begrafnisse en vreugde verskaf as babas gedoop is. Ons het egter ook al 

die gevoel ervaar dat God ons verlaat het. 

 Miskien word sommige van die stres en spanning in Psalm 23, en moontlik ook dié van 

ons eie lewens, opgelos, as ons aanvaar dat ons, inderdaad, ons broers en susters se oppassers 

is—in ŉ sin, mekaar se herders.  

 Wyle Raymond Carver is een van my gunsteling skrywers. Een van sy bekendste 

kortverhale is “A Small Good Thing.” Dit illustreer hoe ons na mekaar omsien, mekaar se 

herders is. Ek vertel dit oor in my eie woorde.  

’n Ma het ’n besoek by ŉ bakkery afgelê. Sy het ’n verjaarsdagkoek vir haar seuntjie 

bestel. Soos hy gewoond was, met sy radio wat country musiek speel, het die bakker 

laatnag aan die koek gewerk. Hy het ’n ruimteskip gemaak, dit met sterre versier, en agt 

kersies in die rooi versiersuiker geplaas.  

 Niemand het die koek kom afhaal nie. Op pad skool toe, het ’n motor die seun 

raakgery. Sy ouers het by die hospitaal gewaak, want hy was in ’n koma. Hulle het niks 

geëet nie, baie gebid, en beurte gemaak om huis toe te gaan om te bad en skoon aan te 

trek.  

 Die eerste nag was dit die pa se beurt. Die bakker was kwaad vir sy kliënte. Rondom 

middernag het hy gebel. “Daar is ’n koek hier wat nie afgehaal is nie!” Die pa het glad 

nie geweet waaroor dit gaan nie, en die foon neergegooi. Terug by die hospitaal het hy sy 

vrou vertel van ’n nare oproep wat hy gekry het.  

 Die volgende aand het sy vrou huis toe gegaan. Laatnag het die foon weer gelui. “Is 

dit oor my seun?” het sy ontsteld gevra. “Ja dit is” het die stem gesê. “Het jy van hom 

vergeet?” Woedend het hy die foon neergegooi. Sy het teruggejaag hospitaal toe, maar 

niemand het geweet wie gebel het nie.  

 Die volgende dag is die seuntjie dood. Lank na middernag lui die foon weer. Haar 

man het geantwoord. In die agtergrond kon hy net countrymusiek hoor speel. Die ma het 

nou besef dit is die bakker. Ontsteld en woedend ry hulle na die winkelsentrum toe om die 

man te konfronteer.  

 Hulle skree vir hom watse soort mens is hy om hulle in die middel van die nag te bel 

oor ’n verjaarsdagkoek. Hy skree vir hulle watse soort mense is hulle wat ’n koek bestel, 

dit nie afhaal nie, en nie betaal nie? Watse soort ouers wat hulle eie seun se verjaarsdag 

vergeet? En of hulle besef hy werk sestien uur elke dag? Die ma gil dat haar seuntjie 

dood is. “Ek wou jou kom verwurg, jou nikswerd!,” het sy geskel, “Ek wou jou dood hê. 

Skaam jou! Skaam jou!” en in trane uitgebars.  

 Die bakker het toegelaat dat sy hom met haar vloeke kruisig. Hy het hulle uitgenooi 

om te sit, koffie gemaak, en ’n vars bruin brood uit die oond gehaal. Hy het dit vir hulle 

gebreek en hulle kon die melasse en die graan ruik. Vir die eerste keer in drie dae het 

hulle geëet; hulle het die donker, growwe brood met koffie afgesluk. Hy het gesê hy is 

jammer. Hulle het gepraat oor hoe hulle seun dood is en hoe onregverdig dit was. En hy 

het gepraat oor die kind wat hy nooit gehad het nie, en hoe eensaam hy was. Hulle het tot 

vroegmôre toe gesels, die lig wat bleek op die winkelvensters begin val het, en glad nie 

daaraan gedink om huis toe te gaan nie. 

… 

Asseblief Here. Hou die wind weg. 

Ons wil sien hoe ons seepbelle vlieg.  

 


