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inleiding



Datering vd psalms

– Oudste psalm is Ps. 90: ’n Gebed van Moses, die man van God (:1)

– Jongste psalm is Ps. 126 – ná die ballingskap: Toe die Here die lot van Sion 
verander het, was ons soos die wat droom (:1)



Datering vd indiwiduele psalms

Terminus post quemTerminus post quem Terminus ante quemTerminus ante quem

Moses Ná-ballingskap-
tydperk



’n Struktuur?

– Meeste sien Psalms as lukrake versameling van indiwiduele gedigte oor ’n 
verskeidenheid sake

– Bestudering van die Psalmboek as ’n geheel lei tot die oortuiging dat daar ’n 
bepaalde struktuur is wat die boek tot ’n eenheid saambind

– Bestudering van die struktuur help om (i) verbindings tussen indiwiduele Psalms 
raak te sien wat (ii) nuwe lig werp op elke indiwiduele Psalm



’n Redakteur aan die werk

– Die finale vorm van die Psalmboek verraai die hand van ’n (onbekende) 
redakteur

– Saamgestel ná die ballingskap (vgl. Ps 137, 126)

– Aanduidings dat latere psalms ingeweef is in die boek en nie net agter 
aangevoeg nie (vgl. o.m. Dawidiese psalms)

– Psalmboek sedert antieke tye verdeel in 5 boeke – hierdie samestelling dien ’n 
agenda



Indeling in 5 boeke

Psalms 1 – 150

Boek Boek 1
(Ps. 1-41)

Boek 2
(Ps. 42-72)

Boek 3
(Ps. 73-89)

Boek 4
(Ps. 90-106)

Boek 5
(Ps. 107-150)



Inhoud van die boeke

I. Dawid se konfrontasie met baie vyande terwyl hy poog om sy messiaanse koninkryk te 
vestig

II. Teken die Here se oorwinning oor die nasies terwyl dit terselfdertyd kommunikasie met 
die nasies aantoon, wat sy hoogtepunt vind in die vooruitsig van ’n wêreldwye regering 
van Dawid se seun Salomo

III. Die konflik met die mag van vreemde moondhede wat uitloop op die verwoesting van 
die volk en die neerwerp van die Messias se kroon

IV. Begin met ’n psalm van Moses en lei die volk tot ‘n meer volwasse perspektief op die 
koms van die koninkryk

V. Laaste boek roep op tot lof en dank waarin die koninskap van die Here besing word



Tema’s van die 5 boeke

Psalms 1 – 150

Boek Boek 1
(Ps. 1-41)

Boek 2
(Ps. 42-72)

Boek 3
(Ps. 73-89)

Boek 4
(Ps. 90-106)

Boek 5
(Ps. 107-150)

Tema Konfrontasie Kommunikasie Verwoesting Volwasse-
wording Voleinding



Die boeke het die Dawidiese 
verbond as agtergrond

2 Samuel 7:11b-16

11b Maar Ek sal jou rus gee van al jou vyande; en die Here gee jou te kenne dat die Here vir 
jou ’n huis sal stig.
12 As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap het, sal Ek jou nakomeling wat uit jou 
liggaam sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig.
13 Hý sal vir my Naam ’n huis bou, en Ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid.
14 Ek sal vir hom ’n vader wees, en hy sal vir My ’n seun wees; sodat as hy verkeerd 
handel, Ek hom sal straf met ’n menslike roede en met slae van mensekinders.
15 Maar my goedertierenheid sal van hom nie wyk nie, soos Ek dit onttrek het aan Saul 
wat Ek voor jou aangesig verwyder het.
16 En jou huis en jou koningskap sal bestendig wees tot in ewigheid voor jou; jou troon sal 
vasstaan tot in ewigheid.



Die boeke volg die verloop van 
die Dawidiese koningskap

Dawid Salomo Verdeelde 
ryk Ballingskap Terugkeer

Boek 1:
Konfrontasie

Boek 2:
Kommunikasie

Boek 3:
Verwoesting

Boek 5:
Voleinding

Boek 4:
Volwasse-
wording



Agtergrond van psalmboek

Op outeursvlak

– Dek amper 1000 jaar (van Moses tot ná ballingskap)

– Historiese agtergrond van die indiwiduele psalms is dus die hele 
geskiedenis van Israel

Op redakteursvlak

– Dek 500 jaar van Dawidiese vorstehuis



basiese strukturele 
elemente in die psalms

12 verskillende elemente



1. Die vyf boeke

– Joodse tradisie sien verband met 5 boeke van Moses

– Ooreenkoms lê op ’n basiese vlak: Psalms is ook Torah: onderwysing vir 
geloof en lewe

– Elkeen van 5 boeke eindig met ’n doksologie 

– Eerste vier klink amper dieselfde (Ps. 41:13; 72:18-19; 89:52; 106:48)

– 5e boek eindig met 5 Hallelu-JAH psalms (146-150) –bring vorige 4 tot ’n klimaks



2. Groepering van outeurs

– 116 psalms het titels

– 100 van 116 dui outeurskap aan

– 73 uit 100 toegeskryf aan Dawid

– Ander: Moses, Salomo, Asaf, Heman, Etan en kinders van Korag



groepering van dawidpsalms

– Dawid se outeurskap bevraagteken, maar bevestig deur:

 Konsekwente Bybelse getuienis aangaande Dawid as musikant

 leDavid kan in konteks van Psalms nie anders as “van Dawid” verstaan word 
nie

 Die Nuwe Testament lê getuienis aangaande Dawid se outeurskap af (bv. 
Hand. 4:25 toon Dawid as outeur van Ps. 2 aan)



groepering van dawidpsalms

Vier versamelings:

– In Boek 1: Ps. 3-41

– In Boek 2: Ps. 51-71

– In Boek 5: Ps. 108-110

– In Boek 5: Ps. 138-145

Enkele Dawidiese psalms buite hierdie versamelings



verspreiding van 
dawidversamelings

Boek 1:
Konfrontasie

Boek 2:
Kommunikasie

Boek 3:
Verwoesting

Boek 5:
Voleinding

Boek 4:
Volwasse-
wording

Ps.3-41 Ps.51-71 Ps.108-
110

Ps.138-
145



ander groeperings

a. Boek 2 eindig met ’n psalm van Salomo (72)

b. Boek 3 bevat versameling van die seuns van Korag (42-49, 84-88)

c. Boek 3 bevat ook versameling van Asaf (73-83)

d. Boek 4 open met ’n psalm van Moses



groepering doelbewus

– Die groepering en plasing van die psalms is nie toevallig nie, maar getuig 
van ’n doelbewuste ordening



3. Twee “poëtiese pilare”

Ps 1 en 2

– Soos twee pilare (Jagin & Boas) 
toegang tot die  tempel verleen 
het, lei Ps. 1 en 2 die leser in die 
tempel van die Psalmboek in

– Bevat tema’s wat soos goue 
drade deur al 5 boeke loop



inleidingspsalms

– Ps 1 maak skerp onderskeid tussen gedrag van regverdige en goddelose 

– Ps 2 beklemtoon dat God die Israelitiese koning gekies het en hom sal 
verdedig teen goddelose nasies

– Boodskap lê op twee vlakke: Ps 1 indiwidueel en Ps 2 nasionaal



inleidingspsalms

– Die twee vlakke word in Dawid verenig:

 Hy is regverdige aan wie reg moet geskied

 Hy is ook dié koning van Israel wat Israel as volk én sy opvolgers 
verteenwoordig



fokus op torah

Ps. 1 fokus op God se geopenbaarde Torah

– Die regverdige en goddelose se gedrag verskil vanweë ’n verskil in  
houding teenoor God se Torah

– Toon aan dat stryd tussen twee sade, in Gén. 3:15 aangekondig, deur 
loop van geskiedenis voortduur

– Op kritiese punte kom Torah-psalms voor (19; 119) – onderstreep 
sentraliteit van Torah in Psalmboek



sentraliteit van messias

Ps. 2 stel die persoon van Messias, sy voortdurende koningskap en permanente 
woonplek as tema aan die orde

– Toon aan dat Gods verbond met Dawid die heilshistoriese raamwerk vir die 
Psalmboek vorm

– God se dekreet verenig sy heerskappy en dié van die Dawidiese koning –
regeer uit Sion die ganse wêreld

– Voorsien dat die Messias se koningskap met JHWH se koningskap sal 
saamsmelt sodat aardse en hemelse koninkryke een sal wees



4. Koppeling tussen drie Torah-
psalms en drie Messiaanse psalms

Torah moet nie wettisisties verstaan word nie

– Gee wel voorskrifte

– Is egter meer: spreek van ’n gesonde benadering tot die lewe wat spruit 
uit ’n omvattende begrip van God se wil vir die welsyn van die mens wat 
na sy beeld geskape is

In drie gevalle word Torah-psalms met Messiaanse psalms gekoppel (Ps. 1-
2; 18-19; 118-119)

– Elk van die koppelings dien ’n strukturele doel



Torah-Messias koppelings
struktureer boeke 1 en 5

Ps
. 1

Ps
. 2

Ps
. 1

8

Ps
. 1

9

Ps
. 3

-1
7

Ps
. 2

0-
41

T-M M-T

Boek 1

Ps
. 1

18

Ps
. 1

19

Ps. 106-117 Ps. 120-150

M-T

Boek 5



5. Akrostiese psalms

Versprei in boeke 1 en 5 kom agt akrostiese psalms voor

– 9/10

– 25

– 34

– 37

– 111

– 112

– 119

– 145

Boek 1

Boek 5



6. Groeperings wat die koningskap 
van JHWH en sy Messias vier

Die vereniging van die heerskappy van JHWH en sy Messias is ’n 
kernwaarheid wat regdeur die Psalmboek voorkom

– Drie afsonderlike versamelings in drie verskillende boeke verenig die 
koningskappe

 Boek 1: Ps. 20-24

 Boek 2: Ps. 45-48

 Boek 4: Ps. 93, 96, 97, 99



7. Bedevaartsliedere

Ps. 120-134

– Geskik vir pelgrims op pad na Jerusalem vir groot feeste

– Ook geskik vir ballinge wat terugkeer na Jerusalem uit ballingskap



8. Psalms wat geskiedenis in 
herinnering roep

– Boek 3: Ps. 78 eindig met die vestiging van Dawid as herder-koning

– Boek 4: Ps. 105-106 bevat herhaling van ark se koms na Jerusalem –
fokus op heilshistoriese oomblik toe God se troon aan Dawid s’n gekoppel 
is

– Boek 5: Ps. 135-137 dien as skakel tussen bedevaartsliedere en laaste 
Dawidiese versameling (138-145)



9. Psalms met Messiaanse fokus

Kom op belangrike punte in verskillende boeke voor – dui op doelbewuste 
plasing

– In Boek 1: Ps. 2, 22

– In Boek 2: Ps. 45, 69, 72

– In Boek 3: Ps. 80 

– In Boek 5: Ps. 110, 118



10. Psalms waarin sonde bely 
word

– Kom versprei in Psalmboek voor – meeste in Boek 1

– Plasing getuig van doelbewuste keuse

 Ps. 51 ná Ps. 50 waarin God sy volk tot ’n regsaak daag – Dawid as skuldige 
koning is eerste wat verantwoording moet doen

 Ps. 106 waarin sonde van volk bely word en tot God om redding geroep word 
sluit boek 4 af en lei tot openingspsalm van boek 5 waarin herstel vd volk 
sentraal staan – belydenis van sonde is krities met die oog op herstel



11. Psalms wat ’n poëtiese 
piramiede vorm

– Kom verspreid in Psalmboek voor

– Gerangskik in ’n simmetriese patroon met ’n gelyke aantal psalms aan 
weerskante van ’n sentrale psalm



Voorbeeld: Ps. 26-32
Permanente woonplek van God

Ps. 27
(“huis”)

Ps. 28
(“heilig-
dom”)

Ps. 29
(“stem op 

die waters”)

Ps. 30
(“huis”)

Ps. 32
(“skuilplek”)

Ps. 26
(“woonplek”)

Ps. 31
(“huis”)

Elkeen vd psalms verwys na God se woonplek met verskillende terme – Ps. 29 toppunt: God 
praat vanaf sy troon in die hemel



12. Groepering van Hallelu-
JAH- psalms

Drie groeperings

– Ps. 104-106 sluit Boek 4 af

– Ps. 111-117 sluit 1ste deel van boek 5 voor die derde Torah-Messias-
koppeling af – Egiptiese Hallel genoem vanweë tema van verlossing uit 
Egipte in die sentrale Ps. 114

– Ps. 146-150 – doelbewus geplaas as toepaslike klimaks vd Psalmboek



Dus: Groeperings binne ’n groter 
groepering

Psalms 1 – 150

Boek Boek 1
(Ps. 1-41)

Boek 2
(Ps. 42-72)

Boek 3
(Ps. 73-89)

Boek 4
(Ps. 90-106)

Boek 5
(Ps. 107-150)

Dawidversameling Dawidversameling Korag-versameling
Asaf-versameling

Dawidversameling

Torah-Messiaanse Torah-Messiaanse

Geskiedenis Geskiedenis Geskiedenis

Akrostiese psalms Akrostiese psalms

Bedevaartsliedere

Koningskap JHWH/ 
Messias

Koningskap JHWH/ 
Messias

Koningskap JHWH/ 
Messias

Messiaanse fokus Messiaanse fokus Messiaanse fokus Messiaanse fokus

Hallelu-JAH psalms Hallelu-JAH psalms



Gevolgtrekking

Aanvanklike indruk van ’n lukrake versameling van psalms moet hersien 
word

– Die verskeie groeperings hierbo genoem maak ’n groot deel vd 
Psalmboek uit

– Bepaalde tussenverbindings bind die Psalmboek saam tot ’n goed 
georganiseerde geheel



Ordening in boeke

Ps. 3

Ps. 2
Ps. 1

Boek 1 Boek 2 Boek 3 Boek 5Boek 4

’n Redakteur aan die werk!



Gevolgtrekking

– Ons moet dit egter nie as ’n teologiese verhandeling sien nie

“Its structure is perhaps best compared with that of a cathedral built and 
perfected over a matter of centuries, in a harmonious variety of styles, rather 
than a palace displaying the formal symmetry of a single and all-embracing plan.”

- Kidner



heilshistoriese raamwerk 
van die psalms



Heilshistoriese perspektief?

– Op oog af lyk dit asof ‘n benadering tot die psalms vanuit ’n 
heilshistoriese perspektief nie vrugbaar is nie

– Fokus immers op één tydperk, nl. dié van die Dawidiese verbond



Heilshistoriese perspektief!

– Dawidiese verbond is die klimaks van die OT verbondsgeskiedenis –
monargale tydperk, ballingskap en terugkeer het onder Dawidiese 
verbondsbedeling plaasgevind

– Psalms openbaar ’n bewustheid van die verbondsbedelings wat die 
Dawidiese voorafgegaan het



Skeppingsverbond

Vind in die psalms verwysings na die Skepper en sy verbond met die skepping:

– In Jeremia 33:20 spreek God van my verbond met die dag en my verbond 
met die nag

– Ps. 74:16 bevestig die profetewoord: Aan U behoort die dag, aan U behoort 
ook die nag … somer en winter, Ú het hulle geformeer

– Ook ander psalms besing God as Skepper of aspekte van sy skeppingswerk 
(Ps. 65:6; 89:11-12; 95:4-5; 96:5; 104; 115:5; 121:2; ensovoorts)



Skeppingsverbond

Vind in die psalms verwysings na die instellings wat by die skepping 
gevestig is:

– Arbeid: Ps. 115:16 en 8:3-8 beklemtoon die mens as heerser oor die 
aarde

– Huwelik: Ps. 127-128 besing huwelik en gesin as instelling van God

– Sabbat: Ps. 95:6, 11 roep tot aanbidding van die Skepper op en verwys 
na die die rus van God (vgl. ook Ps. 4:8 en 91:1b oor die rus)



Aanvang vd verlossingsverbond

– Gén. 3:15 se twee sade vind weerklank in psalms wanneer stryd tussen 
regverdige en goddelose op indiwiduele én nasionale vlak beskryf word

– Ook algehele verdorwenheid vd mens word bely (Ps. 14:1, 3)

– Psalmdigters worstel ook met die dood as laaste vyand (bv. Ps. 88) en 
verwoord hoop op opstanding (bv. 49:15-16; 73:23-24)



Verbond met Noag

– Ps. 29:10 bevat ‘n spesifieke verwysing na die vloed

– Soos die perfekte storm vd sondvloed die goddeloses verskrik het, 
verskrik donderstorms sedertdien die ongelowiges (Ps. 29:3-9)

– Ps. 29:11 dui op kalmte ná die storm

– Psalmis bied dus voortgaande getuienis aangaande die Bybels-teologiese 
betekenis vd sondvloed: God regeer vir ewig as Koning oor elke storm



Verbond met Abraham

– Ps. 105:6, 8 voer begin vd verbond met Abraham terug na God se 
soewereine verkiesing 

– Tema van verkiesing speel ook in lewe van Moses (Ps. 106:23), Dawid 
(Ps. 89:4-5) en Sion (Ps. 132:13-14) ’n rol en bied die gelowige 
vrymoedigheid om vir die genade van insluiting in die kring van God se 
uitverkorenes te bid (106:4-5)

– Die verkiesing van Abraham vorm die basis vir die beloftes aangaande ’n 
land, nageslag en seën, wat ook ’n belangrike rol in die psalms speel



Verbond met Moses

– Geskiedenis én wet vorm saam die Torah van Moses en beide word in psalms 
besing (vgl. Ps. 78; 105; 106)

– JHWH se verlossende wonderwerke van die aartsvadertyd tot die klimaks in 
Dawid roep die volk op tot bekering, vertroue in en gehoorsaamheid aan God

– Verbond met Israel in Moses se dae speel in verskeie psalms ’n sentrale rol 
(Ps. 66; 68; 74; 77; 114; 135; 136)

– Plasing van die drie Torah-psalms dui op die voortgaande rol wat 
wet/onderrig in die erediens en lewe van Israel gespeel het



Verbond met Dawid

Heilsgeskiedenis ontvou tot Dawidiewse verbond as klimaks van Ou 
Testamentiese verbondsbedelings

– Die twee spesifieke beloftes aangaande ’n vorstehuis en ’n woonplek is 
die fokus van hierdie verbond – beide aspekte vasgevang in term “huis” 
(ַּבִית)

– God sal ’n huis (vorstehuis/dinastie) vir Dawid bou en Dawid se seun sal 
’n huis (woonplek) vir JHWH bou



Verbond met Dawid

Hierdie twee omvattende tema’s speel ’n groot rol in die hele Psalmboek

– Dawid as gesalfde vd Here word voortdurend deur vyande aangeval en 
bedreig, maar sy huis sal gevestig word

– Sion as God se uitverkore woonplek sal gevestig word as die permanente 
plek van waar God en sy gesalfde oor al die nasies sal regeer

– Ps. 2 vervleg die twee tema’s van vorstehuis en woonplek in 
voorbereiding op wat in res vd Psalmboek sal volg



Die psalms sluit dus aan by en hou 
verband met die OT heilsgeskiedenis

Skeppings-
verbond

Verlossings-
verbond

Noagitiese
verbond

Abrahamitiese 
verbond

Mosaïese
verbond

Ps. 1-150

Dawidiese
verbond



die vloei van die 
psalmboek



Ontwikkeling van ’n gedagtegang

Kan die doelbewuste en georganiseerde ontwikkeling van ’n gedagtegang in 
die Psalmboek as geheel aangetoon word?

– Augustinus het al gereken die struktuur verklap dat daar een of ander 
sentrale boodskap moet wees, maar dat dit nie aan hom geopenbaar is 
nie

– Talle reken dit is ’n onmoontlike taak (bv. Delitzsch)



Ontwikkeling van ’n gedagtegang

– Sommige fokus wel op die literêre vorm van indiwiduele psalms en 
groepeer hulle in literatuursoorte (koninklike psalms, klaagpsalms, 
dankpsalms, ens.) – soek in proses na sitz im leben

 Bly egter losse versamelings in die groter geheel



Ontwikkeling van ’n gedagtegang

Hedendaagse tendens is om op die finale vorm (kanoniese vorm) van die 
Psalmboek te konsentreer

– Betekenis vd psalms word in die konteks van die Psalmboek as geheel 
gesoek en nie meer in konteks van literêre genres en kulturele 
omstandighede nie



John Walton: ’n Kantate oor die 
Dawidiese verbond

– Die inhoud van elke psalm is die sleutel om die struktuur van die 
Psalmboek te ontsluit

– Die oorhoofse fokus is die Dawidiese verbond

– Die 5 Boeke gaan Israel se geskiedenis na, met spesifieke verwysing na 
die Dawidiese verbond

– Vervleg hiermee is die nadenke oor die regverdige en sy gedrag



Dawid die regverdige

– Dawid is die uitstaande voorbeeld van die regverdige aan wie God reg 
laat geskied het

– M.b.t. Saul 

– M.b.t. Absalom

– Op nasionale en eskatologiese skaal in die ontwikkeling van die Dawidiese 
verbond



Tema van oorgangspsalms

– Ps  41: Dawid se konflik met Saul

– Ps 72: Oorgang van Dawid na Salomo

– Ps 89: ‘n Verbond tot niet en ‘n volk verdruk

– Ps 106: ‘n Skuldbelydenislied oor sondes van volk en gebed om 
verlossing



Inhoud van die boeke

1. Dawid se konflik met Saul

2. Dawid se koningskap

3. Voorballingskapse monargie

4. Introspeksie oor ballingskap

5. Lof oor terugkeer en aanbreek van ’n nuwe era



Robertson se tema’s

Psalms 1 – 150

Boek Boek 1
(Ps. 1-41)

Boek 2
(Ps. 42-72)

Boek 3
(Ps. 73-89)

Boek 4
(Ps. 90-106)

Boek 5
(Ps. 107-150)

Tema Konfrontasie Kommunikasie Verwoesting Volwasse-
wording Voleinding



boek 1 (Ps.1-41): 
konfrontasie



Inleidend

– God regeer soewerein vir ewig oor hemel en aarde, maar sy heerskappy 
oor die mens is uitgedaag

– In reaksie het Hy Homself daartoe verbind om ’n volk uit elke volk, taal, 
stam en nasie vir Homself te verlos

– Sy instrument in hierdie verlossingsaksie is ’n “enkele reddende held” wat 
in die volheid vd tyd in ’n dodelike stryd met die Satan sal tree

– Die gevolg van hierdie stryd is dat konfrontasie die ganse menslike 
geskiedenis sal kenmerk



Inleidend

– In die tyd van die Israelitiese koningskap het die stryd homself 
gemanifesteer as die stryd van Israel se messiaanse koning om sy 
koninkryk van geregtigheid en vrede te vestig

– Dawid was deur God gekies om hierdie verlossende rol te vervul

– As hoof van ’n geslagslyn wat op die Koninklike Verlosser sou uitloop, 
moes Dawid ’n dodelike stryd met die vyande van sy messiaanse 
koninkryk aanknoop



Vier strukturele elemente van 
boek 1

1. Die grondliggende rol van Psalms 1 en 2 

2. Die eerste versameling Dawidiese psalms

3. Die strukturele betekenis van Psalms 18 (messiaans) en 19 (Torah)

4. Die bydrae van die akrostiese psalms



1. Die grondliggende rol van 
Psalms 1 en 2 

– Eerste fokus op wet, tweede op messias

– Torah en Messias is albei nodig om JHWH se verbonde te vervul en sy 
koninkryk te bevorder

– Die koppeling van hierdie Torah- en messiaanse psalm lê ’n patroon van 
sodanige koppelings neer wat later gebruik word om die twee langste 
boeke vd Psalmboek te struktureer (Ps. 18+19 in Boek 1; Ps. 118+119 in 
Boek 5)



Psalm 1

– Psalm 1 as inleidingspsalm stempel ganse Psalmboek as Torah

– Psalmboek moet as onderrig aangaande geloof en lewe gesien word

– Ps. 1 onderskei twee groepe persone op grond van hulle verhouding tot 
Gods wet

– Die goddelose verag die wet

– Die regverdige vind sy vreugde in die wet



Psalm 1
Weerklanke

– Die kontras tussen goddelose en regverdige kom in elk vd 5 Boeke voor, 
maar oorwegend in Boek 1 



Psalm 2

– Ps 2 beklemtoon 4 groot tema’s afgelei uit die Dawidiese verbond

– Hierdie tema’s word ook in die res van die Psalmboek gevind, wat die 
grondliggende funksie van Ps. 2 bevestig



Psalm 2
(a) Die koningskap van JHWH oor al die nasies

– Nasies en hulle konings kom teen JHWH in opstand

– Hulle opstand is egter tevergeefs, want Hy wat in die hemel woon, lag vir 
hulle, maar spreek hulle ook in sy toorn aan

– JHWH se koningskap oor die nasies word in elkeen van die 5 Boeke 
besing



Psalm 2
(b) JHWH heers uit Sion

– JHWH woon in die hemel (Ps. 2:4)

– Tog noem Hy Sion ook “my heilige berg” (Ps. 2:6)

– Regdeur Psalmboek word Sion geïdentifiseer as plek vanwaar JHWH 
regeer

– Hierdie oënskynlike teenstrydigheid is geen probleem vir die Skrif nie



Psalm 2
(c) Permanente vestiging van Dawid en sy huis

– Dawidiese verbond is die klimaks vd OT verbondsbedelinge

– Ps. 2 benadruk die sentraliteit van hierdie verbond deur die Goddelike 
besluit te herhaal: Ps. 2:7

– Elke Boek vd Psalmboek uitgesonderd Boek 4 herhaal of versterk God se 
verbintenis tot die handhawing van Dawid en sy huis

– Die afwesigheid in Boek 4 kan aan die plasing in die ballingskaptydperk 
toegeskryf word toe Israel nie ’n gesalfde koning gehad het nie



Psalm 2
(d) Die samesmelting JHWH en Dawid se trone

– JHWH salf sy Koning op Sion, wat Hy as my heilige berg beskryf (Ps. 2:6)

– Die beeld teken ’n samesmelting van JHWH se troon en dié van Dawid 

– Die bring vd ark na Jerusalem dui op Dawid se wens dat die twee trone 
verenig moet wees

– Later het sy seun Salomo op die troon van die HERE gaan sit as koning in die 
plek van sy vader Dawid (1 Kron. 29:23)

– JHWH regeer deur die Dawidiese Messias: monargie = teokrasie



2. Die eerste versameling 
Dawidiese psalms (Ps. 3-41)

– God se wet en sy messias is ’n dubbele bron van seën vir die Godsvolk

– Twee groepe mense met ’n radikaal verskillende geloof en lewenstyl 
reageer verskillend op JHWH se Torah en Messias

– JHWH en sy Messias tree in onvermybare konflik met die goddelose wat 
God se heerskappy (Torah) verwerp

– Boek 1 volg die verdere ontwikkeling van hierdie konflik



Dawidiese outeurskap

– Met uitsondering van 2 word al die psalms in die eintlike Boek 1 (3-41) 
aan Dawid toegeskryf

– Die psalms getuig van sy persoonlike ervarings as messiaanse koning, 
soos uit die gebruik van die enkelvoudige persoonlike voornaamwoord in 
meeste vd psalms blyk



Hoekom eerste persoon?

– Hoekom is so baie van Dawid se psalms in die eerste persoon geskryf?

 Om indiwiduele gelowiges te help om hulle gebede te verwoord?

 Nee! Dawid skryf as gesalfde koning, verteenwoordiger vd volk

 Soos dit met die messiaanse koning gaan, so sal dit ook met elke lid van die 
messiaanse koninkryk gaan



‘n Voorbeeld vir ons

 Dawid sluit dikwels sy psalms af met ’n gedagte aan die volk van God (Ps. 
3:7-8; 20:5; 28:8-9; 51:18-19)

 Uit voorbeeld van Dawid moet NT gelowiges leer om in hulle gebede altyd die 
welsyn van God se volk voor oë te hou



Dawid se stryd

– Boek 1 gekenmerk deur talryke verwysings na Dawid se teëstanders, 
vyande en vervolgers

 30 verwys na vyande

 3 impliseer vyande

 5 verwys na die dood (as laaste vyand)



Dawid se vertroue

– Boek 1 ook gekenmerk deur die vertroue van Dawid dat God hom uiteindelik 
oorwinning oor sy vyande sal gee

– Dawid stry voortdurend teen sy vyande om die messiaanse koninkryk van 
geregtigheid en vrede te vestig

– Die tema van voortdurende stryd en uiteindelike oorwinning 

 weerspieël die nimmereindigende stryd van die saad vd vrou teen die saad vd 
slang

 Berei voor op die deurslaggewende oorwinning vd groter Seun van Dawid



3. Die strukturele rol van Psalms 
18 en 19 in Boek 1

– Spieëlbeeld van Ps. 1 en 2: Koppeling van ’n Torah- en messiaanse psalm

– Ps. 18 deur Dawid geskryf nadat die HERE hom gered het uit die hand 
van al sy vyande en uit die hand van Saul (18:1) – vgl. 2 Sam. 22:1

– Heelwaarskynlik gedig ná dood van Saul en die byeenkoms in Hebron toe 
al die stamme vergader het om Dawid koning oor die hele Isarel te maak

– Dawid het op hierdie stadium nog baie vyande gehad om te verslaan, bv. 
die Filistyne (vgl. 2 Sam. 5:17)



3. Die strukturele rol van Psalms 
18 en 19 in Boek 1

– Die uitdrukking uit die hand van al sy vyande in 18:1 het dus waarskynlik 
meer te doen met sy kroning as koning van die totale Israel en die Here 
se verbondsluiting met hom as met werklike rus van al sy vyande

– Die plasing vd psalm, gekoppel aan Ps. 19, suggereer ’n doelbewuste 
rangskikking van materiaal in Boek 1 wat verband hou met die boodskap 
vd twee psalms



(i) Terminologie rakende messiaanse 
koningskap vóór en ná Ps. 18/19

– Ps. 2 verwys uitdruklik na die messiaanse Koning, die HERE se Gesalfde, 
die HERE se Seun

– Hierdie messiaanse koningskapsterminologie kom nie weer in Ps. 3-17 
voor nie

– Ps. 18 sluit egter met die terminologie koning, gesalfde en nageslag (Ps. 
18:51)



(i) Terminologie rakende messiaanse 
koningskap vóór en ná Ps. 18/19

– Ps. 18 kondig die vestiging van Dawid as messiaanse koning deur die 
oorwinning oor al sy vyande aan

– Hierná word messiaanse koningskapsterminologie ruim gebruik (20:7, 10; 
21:2, 8; 28:8)

– Ps. 18 bring dus ’n verandering in die gebruik van die terme gesalfde en 
koning



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

Die groepering van 5 koningskappsalms onmiddellik ná Ps. 18/19 bevestig 
dat lg. 2 psalms ’n strukturele rol speel

– Ps. 20-21 handel oor die messias se koningskap

 In Ps. 20 bid die volk dat die messias-koning die oorwinning sal behaal (20:6-
7)

 In Ps. 21 sê die volk dankie vir die oorwinning (21:2, 6)

 In albei hoor ons weerklanke van die tema van oorwinning in Ps. 18 (:51)



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

– Geen psalm vóór Ps. 18/19 noem enigiets van Dawid as gesalfde en 
koning wat oorwinnings behaal het nie

– Die twee psalms direk ná Ps. 18/19 praat egter duidelik oor Dawid as 
gesalfde koning en sy oorwinnings



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

– Ps. 23-24 handel oor JHWH in sy rol as Koning

 In Ps. 23 word die HERE gewoonlik op baie persoonlike wyse as Herder vd 
gelowige gesien

 Die herderbeeld het egter eerstens op God se koningskap betrekking

 Die konsep van God as Herder-Koning se wortels lê in Gén. 48-49, waar Jakob 
na God as sy Herder verwys (48:15) en as die Magtige van Jakob … die 
Herder, die Steen van Israel (49:24)



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

 In 2 Sam. 5:2 word na Dawid se aanstelling as herder-koning verwys

 Die herder-koning beeld word in Ps. 80:2 op die HERE toegepas:

o Herder van Israel, hoor tog; U wat Josef soos skape lei, wat bo-oor 
die gérubs troon, verskyn in ligglans!

 Ps. 23 se beeld van die HERE as Dawid se Herder verwys onteenseglik na die 
HERE se koningskap



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

 Ps. 24 erken herhaaldelik die HERE se rol as Koning:

Hef op julle hoofde, o poorte, ja, verhef julle, ewige deure, dat 
die Erekoning kan ingaan! 

Wie is tog die Erekoning? Die HERE, sterk en geweldig, die HERE

geweldig in die stryd.



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

– Ps. 22 as fokuspunt van die versameling verenig die koningskap van die 
Here en sy gesalfde

 Die digter ly verskriklik agv die optrede van sy vyande wat met stiere, leeus
en die horings van buffels vergelyk word (:13, 14, 22)

 Die Skrif gebruik dikwels bg. beelde om na internasionale magte te verwys

 Internasionale magte val nie die gewone Israeliet aan nie – ons het hier dus
met die messiaanse koning te doen



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

 Die tweede deel vd Psalm verwys na die heerlike koningskap van die HERE wie
se heerskappy universeel en ewig is

Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer, 
en al die geslagte van die nasies sal voor u aangesig aanbid. Want die 
koninkryk behoort aan die Here, en Hy heers oor die nasies (:28-29)

’n Nageslag sal Hom dien; dit sal vertel word van die Here aan die 
volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die 
volk wat gebore word; want Hy het dit gedoen (:31-32)



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

 Die eerste deel van Ps. 22 handel oor die messias-koning in aansluiting by Ps. 
20-21

 Die tweede deel van Ps. 22 handel oor die HERE as Koning in aanloop tot Ps. 
23-24



(ii) Vyf koningskappsalms 
onmiddellik ná Ps. 18/19

Ps. 20
(Messias 

as koning)

Ps. 21
(Messias 

as koning)

Ps. 22
(Die Messias 
en HERE as 

koning)

Ps. 23
(HERE as 
koning)

Ps. 24
(HERE as 
koning)

’n Piramiedestruktuur



(iii) Terme vir wet vóór en ná 
Ps. 19

– Met die uitsondering van Ps. 10:5 kom die veelvuldige terme vir die HERE

se wet nie in Ps. 3-17 voor nie

– Vyf vd ses spesifieke terme vir Torah kom egter ná Ps 19 voor

 Verordeninge en insettinge in Ps. 18:23

 Getuienisse in Ps. 25:10

 Vrees van die Here in Ps. 34:12

 Wet in Ps. 37:31; 40:9



(iv) “Leer” vóór en ná Ps. 18/19

– Uitdruklike verwysing na onderrig kom nie in Ps. 3-17 voor nie, maar ná 
Ps. 18/19 word dit meermale genoem

 Leer my u paaie in Ps. 25:4 en leer my in Ps.25:5

 Leer my u weg in Ps. 27:11

 Ek wil jou onderrig en jou leer in Ps. 32:8

 Ek wil julle die vrees van die HERE leer in Ps. 34:12



(iv) “Leer” vóór en ná Ps. 18/19

– Onderrig en leer behoort tot die wese vd Torah

– Onderrig en leer word veral ná die troonsbestyging van Dawid (Ps. 18) 
beklemtoon

– Ps. 25 met sy tienvoudige verwysing na die Here se onderrig het sy plek 
ná 5 koningskappsalms

– Onderrig en leer hoort tot die essensie van die messiaanse ryk



(v) Verwysing na sondebelydenis

– Geen spesifieke belydenis van sonde kom in Ps. 2-17 voor nie

– Ná die Torah-psalm 19 reageer Ps. 25 met vier eksplisiete erkennings van 
persoonlike sonde

 Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie (Ps. 
25:7)

 Die HERE … sal … sondaars leer aangaande die weg (Ps. 25:8)

 Vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot (Ps. 25:11)

 Vergeef al my sondes (Ps. 25:18)



(v) Verwysing na sondebelydenis

– Belydenis van sonde is ’n besondere fokuspunt in Ps. 32

– Boek 1 sluit met vier psalms waarin sonde bely word (Ps. 38:4-5; 39:9, 
12; 40:13; 41:5)

– Torah bereik 2 dinge: (a) leer mense die weg vd HERE; (b) oortuig van 
sonde



(vi) Verwysing na die HERE as 
“rots” van stabiliteit

– Ps. 18 open met eeue-oue digterlike beeld van die HERE as rots – is 
vroeër deur Jakob (Gén. 49:24), Moses (Deut. 32:4) en Hanna (1 Sam. 
2:2) gebruik

– Dié beeldspraak dui op die Goddelike standvastigheid van Dawid se 
Verbondsgod

– In tyd van Dawid se omswerwinge as vlugteling voor Saul kon hierdie 
beeld nie in sy volste betekenis gebruik word nie – kom daarom nie voor 
Ps. 18 voor nie



(vi) Verwysing na die HERE as 
“rots” van stabiliteit

– Ná vestiging van die Dawidstroon soos verwoord in Ps. 18 word die beeld 
meermale gebruik (19:15; 28:1; 31:3-4)

– God plaas ook sy messiaanse koning op ’n rots (27:5; 40:3)

– Hierdie spesifieke gebruik vd rotsbeeld toon ’n doelbewuste vloei in die 
psalms aan:



(vi) Verwysing na die HERE as 
“rots” van stabiliteit

Dawid se stryd om sy 
messiaanse koningskap te 

vestig 

vasstelling van ’n perma-
nente woonplek in 
Jerusalem 

’n ewigdurende koning-
skap op grond van God 
se verbond met hom

Vloei in Boek 1



Ps. 18/19 verdeel Boek 1 dus in 
twee

Ps
. 1

8

Ps
. 1

9

Ps. 3-17 Ps. 20-41

• Geen messiaanse 
koningskapsterminologie

• Geen veelvuldige wetsterme
• Geen verwysing na onderrig

• Geen spesifieke sondebelydenis
• Geen verwysing na die HERE as 

“rots”

• Gesalfde, koning dikwels gebruik
• 5 koningskappsalms direk ná 

18/19
• Veelvuldige terme vir wet
• Veelvuldige verwysing na onderrig 

(bv. Ps. 25)
• Eksplisiete erkennings van sonde
• HERE is ’n “rots” en plaas sy 

messias op ’n rots

M-T



4. Die strukturele rol van 
akrostiese psalms in Boek 1

– Boek 1 bevat 4 vd 8 akrostiese psalms in die Psalmboek (9/10; 25; 34; 
37)

– Hulle verspreiding verdeel Boek 1 in kleiner eenhede en verskaf dikwels 
’n strukturele raamwerk vir die boek

 Ps. 25 met sy 10 verwysings na onderrig is ’n reaksie op Torah-psalm 19

 Ps. 34 en 37 omraam 4 psalms oor die onskuldige lyer (34-37) en word gevolg 
deur 4 psalms oor die skuldige lyer (38-41)



Akrostiese psalms deur 
skeppingspsalms voorafgegaan

– ’n Treffende kenmerk vd akrostiese psalms is hulle verhouding met 
skeppingspsalms

 Net drie psalms in Boek 1 noem die HERE se skeppingswerk (8, 24 en 33)

 Al drie skeppingspsalms gaan ’n akrostiese psalm vooraf (9/10, 25 en 34)

 Doel moeilik te bepaal: wil dit sê dat God se skepping vd wêreld weerklank 
vind in sy skepping vd woord?



Akrostiese psalms help met 
memorisering

– Akrostiese psalms bied hulp in memorisering van psalms

– ’n Bewustheid van hulle plek in Boek 1 help om die psalms rondom hulle 
ook te onthou

– Só beskou is die akrostiese psalms ’n seën vir die Christelike kerk: Dit 
help gelowiges om ’n greep op die Psalmboek as “’n klein Bybel” (Luther) 
te kry



Slot

– In die slotpsalm van Boek 1 vind ons ’n verwysing na die verraad deur ’n 
nabye vriend (41:10)

– Hierdie verraad is ’n antisipasie vd lot van die uiteindelike Gesalfde 

– Dit is ook ’n herinnering aan die stryd vd Messias as saad vd vrou teen 
die saad vd slang



Samevatting: Die vier 
strukturele elemente van boek 1

Koppeling van wet en 
messias

Ps. 1 stempel 
Psalmboek as Torah en 

stel 2 groepe mense 
(“sade”) aan orde

Ps. 2 stel universele 
koningskap vd Here, 

koningskap vd gesalfde 
en samesmelting vd 2 

trone aan orde

Ps 1 en 2

Dawid skryf nie as 
enkeling, maar as 

messiaanse koning –
verteenwoordig volk

Verwoord sy stryd 
om sy messiaanse 

ryk te vestig

Dawidiese psalms

Duidelike verskil in 
terminologie vóór en ná 

Ps. 18/19 
verteenwoordig 

vestiging van 
Dawidstroon

In messiaanse ryk speel 
Torah NB rol - moet 

geleer en geleef word

Ps 18/19

Verdeel Boek 1 in 
kleiner eenhede

Help met 
memorisering van 

psalms

Help gelowiges om 
’n greep op 

Psalmboek te kry

Akrostiese psalms



boek 2 (Ps.42-72): 
kommunikasie



Indeling van Boek 2

BOEK 2

Ps. 42-49

Van die kinders van 
Korag

Ps. 50

’n Psalm van Asaf

Ps. 51-71

Psalms van Dawid

Ps. 72

’n Psalm van Salomo



Sewe psalms vd kinders van 
Korag (42/43-49)

– Laat hoor ’n nuwe klank

– Daar is steeds stryd, maar die viering vd koningskap van die HERE en sy 
messias oor die nasies staan voorop

– Alhoewel Ps. 43 nie die outeur noem nie, bind die refrein in Ps. 42:6, 12 
en 43:5 die twee psalms tot ’n eenheid saam



Inleidende psalms van hoop t.s.v. 
benoudheid (42/43-44)

– In Ps. 42/43 ervaar die psalmis ’n gedwonge verwydering vd permanente 
woonplek van God

– Sy ervaring lei tot ’n belewenis van verwerping deur God en dus ’n 
toestand van innerlike rou

– Dit skets ’n realistiese beeld vd gevolge wat die voortdurende stryd teen 
God se vyande vir die gelowige inhou – stryd is nie net ekstern, maar ook 
intern



Inleidende psalms van hoop t.s.v. 
benoudheid (42/43-44)

– Die vyand wat die psalmis se verwydering vd heiligdom teweegebring 
het, is ’n nasionale vyand

 Kan sien op die Noordryk (Israel) wat inwoners vd Suidryk (Juda) weerhou 
daarvan om in Jerusalem te aanbid

– T.s.v. die aanhoudende stryd, praat die digter homself moed in met die 
woorde vd herhalende refrein: God is sy hoop!



Inleidende psalms van hoop t.s.v. 
benoudheid (42/43-44)

– In Ps. 44 het ons met die benoudheid vd Godsvolk as geheel te doen, 
omdat God hulle verstoot en onder die nasies verstrooi het (:10, 12)

– Tog bly hulle op God hoop en wag op sy verlossing

– Die konteks vd psalms is die voortdurende stryd om die messiaanse 
koninkryk te vestig – eksterne stryd vind interne weerklank

– Hierdie psalms beklemtoon hoop t.s.v. benoudheid



Die koningskap van God en sy 
Messias (45-48)

– Op dramatiese wyse word die messias in ’n koninklike bruilofslied as God 
self op die troon besing

U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ’n 
regverdige septer. U het geregtigheid lief en haat goddeloosheid. 
Daarom het, o God, u God U gesalf met vreugde-olie bo u 
metgeselle (Ps. 45:7-8)



Die koningskap van God en sy 
Messias (45-48)

– Hoe kan die Messias nou as God aangespreek word?

– God se verbond met Dawid bied die antwoord:

Ek sal vir hom ’n
vader wees, en hy sal
vir My ’n seun wees.

2 Sam. 7:14

Ék tog het my Koning gesalf
oor Sion, my heilige berg.
Ek wil vertel van die besluit:
Die Here het aan My gesê:
U is my Seun, vandag het Ek
self U gegenereer.

Ps. 2:6-7

Daarom het, o God, u
God U gesalf met
vreugde-olie bo u
metgeselle

Ps. 45:8



Die koningskap van God en sy 
Messias (45-48)

– Binne die konteks vd samesmelting van God en sy messias se trone is die 
verheerliking van die Verbondsgod in Ps. 46-48 verstaanbaar

 Ps. 46: God woon in sy heilgdom in die heilige stad, waar Hy as rotsvesting vir sy 
volk dien, vanwaar Hy koninkryke laat val en waar Hy hoog is onder die nasies

 Ps. 47: Hierdie groot Koning oor die hele aarde regeer oor die nasies en 
onderwerp hulle aan sy volk. Die edeles vd nasies word nou ook as die volk vd 
God van Abraham gereken

 Ps. 48: Die berg Sion dien as die stad vd groot Koning. Daarom moet die volgende 
geslag van haar skoonheid hoor.



Die koningskap van God en sy 
Messias (45-48)

– Daar is ontwikkeling te sien in die vestiging vd messiaanse ryk:

Boek 1

Dawid se persoonlike stryd
teen sy onderskeie vyande
in die proses om sy
koninkryk te vestig

Boek 2

Die volk van God stry teen
verenigde (nasionale) vy-
ande, maar die oorwin-
ning is seker, want God en
sy Messias regeer ge-
samentlik vanaf die berg
Sion



Twee psalms met ’n oproep (49-
50)

– Hierdie twee psalms is as’t ware ’n tussenspel 

 Dit kom ná Ps. 45-48 wat God as Koning in Sion oor die nasies besing

 Dit kom voor die tweede versameling Dawidspsalms aan die orde gestel word

– Albei begin met ’n formele oproep aan die adres van hul onderskeie 
hoorders/lesers



Ps. 49

– In Ps. 49 is dit die psalmskrywer wat die oproep rig

– Hy roep alle bewoners van die wêreld op om te luister na die wysheid 
wat hy bied. 

– In ’n styl wat aan Prediker herinner wys hy hulle daarop dat die najaag 
van wysheid en rykdom tevergeefs is (:11, 15). 

– Net God kan die mens loskoop van die mag van die doderyk (:16). Die 
digter gebruik Elohim vir die Godsnaam en nie JHWH nie



Ps. 50

– In teenstelling met Ps. 49 is dit nou God Self wat die oproep rig

– Hy roep as JHWH, die Verbondsgod, sy volk saam om sy oordeel oor 
hulle te laat gaan terwyl Hy die aarde en die hemel tot getuies stel

– Sy volk staan in ’n verbondsverhouding met Hom

– Hy sal hulle probleme (persoonlik en nasionaal, soos in die vorige psalms 
verwoord) oplos



Ps. 50

– Hy sal egter die goddeloses onder sy volk straf, tensy hulle op hul weë ag 
gee om dit te verander



Die tweede versameling 
Dawidpsalms (51-71)

– Die versameling beslaan twee-derdes van Boek 2

– Dit bevat 18 psalms wat aan Dawid toegeskryf word en drie sonder 
verwysing na outeurskap

– Die drie kan ook as psalms van Dawid beskou word, omdat ’n psalm 
sonder outeursaanduiding wat op een met outeursaanduiding volg, 
gewoonlik van dieselfde hand as die vorige is



Respondente van die oproep (51-
52)

– Die eerste 2 psalms vd versameling staan in ’n chiastiese verhouding tot 
die twee voorafgaande psalms met hulle oproepe

Ps. 49 (nasies opgeroep) Ps. 50 (Godsvolk opgeroep)

Ps. 51 (Dawid as respondent) Ps. 52 (Doëg as respondent)



Respondente van die oproep (51-
52)

– Bg. ordening verraai ’n doelbewustheid, t.s.v. veelvuldige outeurs

 Gedagtes en uitdrukkings in Ps. 50 en 51 toon ooreenkomste, bv. Ps. 50:18 
praat van egbreker en Dawid staan in Ps. 51 as egbreker tereg; albei psalms 
verwys na die feit dat God nie behae het in offers nie (50:8-13; 51:18).

 Gedagtes en uitdrukkings in Ps. 49 en 52 toon eweneens ooreenkomste, bv. 
dat die goddelose wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die 
grootheid van hulle rykdom (49:7) en Doëg wat hom beroem in die kwaad en 
vertrou op die grootheid van sy rykdom (52:3, 9)



Respondente van die oproep (51-
52)

– Dit is gepas dat die koning van die Godsvolk die eerste moet wees om 
verantwoording te doen oor sy oortredinge

– Dit is ook gepas dat Doëg, die verpersoonliking vd saad van die slang 
vanweë sy optrede teenoor die priesterstad Nob (1 Sam. 22), die eerste 
moet wees van die nasies wat tot verantwoording geroep word



Die vervanging van Elohim vir 
JHWH in Boek 2

– In Boek 1 word oorwegend JHWH  gebruik, maar in Boek 2 oorwegend
Elohim

– Dit is ’n doelbewuste verandering, soos blyk uit gevalle waar ’n 
vergelyking getref kan word



Spesifieke vergelykings

 Skuldbelydenispsalms: Ps. 51 gebruik Elohim, terwyl Ps. 32 JHWH gebruik

 Die twee (bykans identiese) psalms wat oor die dwaas handel (14; 53): Ps. 53 
vervang vier keer JHWH met Elohim

 Ps. 40:14-18 en die bykans identiese bewoording in Ps. 70: Op twee plekke 
het Ps. 70 Elohim waar Ps. 40 JHWH gebruik

 Ps. 31 en 71: Ps. 71:1-3 is byna dieselfde as Ps. 31:1-4. Albei psalms begin 
met JHWH. Daarna gebruik Ps. 31 nege keer JHWH en twee keer Elohim, 
terwyl Ps. 71 nege keer Elohim gebruik en twee keer JHWH. 



’n Algemene vergelyking

– In Boek 2 is daar dus ’n duidelike voorkeur vir die meer algemene Naam 
vir God (Elohim) teenoor die spesifieke Verbondsnaam JHWH wat die 
voorkeur Naam in Boek 1 is

 Boek 1: JHWH 278 keer, Elohim 48 keer

 Boek 2: JHWH 32 keer, Elohim 197 keer



Die rede vir die verwisseling

– Sommige dink dit het te doen met die verskil tussen die Noord- en 
Suidryke

– Ander reken dit het te doen met die huiwering in die latere Judaïsme om 
die heilige naam van JHWH uit te spreek



Die rede vir die verwisseling

– Robertson is van oordeel dit het met die verskil in perspektief tussen die 
twee Boeke te doen

 In Boek 2 se Dawidiese versameling word baie meer verwys na die volke, 
nasies en mensekinders

 12 van die 21 psalms in die versameling verwys na nie-Israelitiese volke

 In die Dawidiese psalms van Boek 1 verwys net 6 van die 39 na nie-Israeliete



Die rede vir die verwisseling

– Uit ’n ondersoek na die rol van die nasies in hierdie versameling blyk dit 
dat daar ’n doelbewuste keuse uitgeoefen is om hierdie spesifieke 
Dawidiese psalms in Boek 2 op te neem

– Dit kom ooreen met die koningspsalms aan die begin vd Boek wat klem 
lê op die wêreldwye heerskappy van God en sy Messias



Die rede vir die verwisseling

– ’n Vergelyking tussen die koningspsalms van Boek 1 (20-24) en dié van 
Boek 2 (45-48) toon betekenisvolle verskille aan

 In dié van Boek 1 is die stryd teen die teenstanders van die HERE en sy 
Messias baie meer op die voorgrond

 In die koningspsalms van Boek 2 word die Messias geteken as God op die 
troon met die nasies aan Hom onderwerp. God is groot onder die nasies en 
Sion is die stad vd groot Koning



Die rede vir die verwisseling

– Die verwisseling van naam staan dus in diens van die interaksie van die 
HERE en sy Messias met die vreemde nasies



Die houding van die psalmis 
teenoor sy vyande in Boek 2

– Hoe verskil die psalmdigter se houding teenoor sy vyande in Boek 1 van 
dié in Boek 2?



In Boek 1: ’n “Hulle en ons” 
houding

– Daar word bykans deurgaans na die vyande in die derde persoon verwys, 
wat van ’n “hulle en ons” houding van Dawid/Israel teenoor die vyande 
getuig

– Psalmis se gevoelens kom sterkste na vore in 14 psalms wat sy gebede 
i.v.m. sy vyande bevat, bv.

Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die 
tande van die goddelose stukkend gebreek (Ps. 3:8)



In Boek 1: ’n “Hulle en ons” 
houding

– Hierdie psalms bevat geen gebed om seën vir die vyande nie



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

– In Boek 2 is die toon anders

– T.s.v. die voortgaande stryd teen goddelose vyande, ontdek ons in die 
interaksie met die nasionale vyande ’n nuwe verbintenis om te 
kommunikeer



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

Die psalmis kommunikeer direk met sy “vyande”

– Gebruik tweede persoon, wat skaars in Boek 1 was, bv.

Alle volke, klap met die hande; juig tot eer van God met ’n stem van 
gejubel! (Ps. 47:2)

– Beide waarskuwing en uitnodiging word op persoonlike wyse tot nasies 
en hulle heersers gerig



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

Die psalmis verbind homself daartoe om God se lof teenoor die nasies te 
besing

Ek wil U loof onder die volke, o Here, psalmsing tot u eer onder die nasies. 
Want u goedertierenheid is groot tot by die hemele en u trou tot by die 
wolke (Ps. 57:10-11).

– Die psalmis voel hom verplig om God onder die nasies te loof, al besef hy 
hy bevind hom onder leeus, wraakgieriges, mensekinders wie se tande 
spiese en pyle is (Ps. 57:5)



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

Die psalmis herinner die nasies daaraan dat God hulle weer sal verslaan 
soos Hy in die verlede gedoen het

– In Ps. 44, waarin die psalmis vertel hoe God die nasies verdryf het om sy 
volk te plant, gebruik hy die Godsnaam Elohim – dalk omdat sy boodskap 
nie net vir Israel nie, maar ook vir nasies se ore bedoel is?

– Ps. 45-48 verklaar dat God en sy Messias die nasies oorwin het en dat die 
nasies God vir ewig sal prys (Ps. 45:18)



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

God voorsien die moontlikheid van verlossing vir sy hele skepping

– Alle volke moet hoor: Geen mens kan die lewe van ’n ander verlos nie, maar 
God kan diegene wat op Hom vertrou, van die graf verlos (Ps. 49:2, 8, 16)

– God is die vertroue van al die eindes van die aarde en van die verste see (Ps. 
65:6). Die bewoners van die eindes moet hulle verheug oor die wyse waarop 
God die land besoek en oorvloed gegee het (Ps. 65:9-10)

– Hoop vir die nasies, gegrond in God se algemene genade, is ’n kenmerk van 
Boek 2



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

Konings vd aarde sal geskenke bring na die berg van God

– God sal die volke ... wat lus het in oorloë verstrooi, maar dan sal die 
konings ter wille van u tempel in Jerusalem ... aan U geskenke bring (Ps. 
68:30-31)

– Die onderwerping van die nasies aan die messiaanse Koning word hier op 
heerlike wyse in die vooruitsig gestel



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

Nasies sal met vreugde reageer op die oproep om God te loof

– Die volke van die aarde behoort aan God, daarom moet hulle en hulle 
volke met die hande klap en tot eer van God juig (Ps. 47:2, 9)

– Die koninkryke van die aarde moet sing tot eer van God wat in die 
hoogste hemele ry en met ’n magtige stem spreek (Ps. 68:33-34)



In Boek 2: ’n Verbintenis om te 
kommunikeer

– Bg. elemente van Boek 2 toon ’n ontwikkeling in die gedagtegang 
rakende die koningskap van die HERE en sy Messias van Boek 1 na Boek 2 
aan

 In Boek 1 stry Dawid met alle mag teen sy veelvuldige vyande om sy 
koningskap te vestig

 In Boek 2 is daar ‘n verandering in sy houding: Hy doen moeite om met sy 
vyande te kommunikeer



Ateïsme weer besoek (Ps. 53)

– Ps. 53 dien as inleiding tot tweede Dawidversameling

– Byna identies aan Ps. 14

– Herhaling nie nutteloos, maar dui via gebruik van algemene Godsnaam 
(Elohim) op feit dat ateïste vd wêreld nou saam met die Godsvolk 
aangespreek word



Sewe spesifieke vyande (Ps. 54-
60)

– In elk vd volgende sewe psalms word ’n ander spesifieke vyand van Dawid bekend 
gestel

 Ps. 54: Die Sifiete

 Ps. 55: ’n Vertroude vriend wat hom verraai het

 Ps. 56: Die Filistyne

 Ps. 57: Saul

 Ps. 58: Regters wat onregverdig oordeel

 Ps. 59: Saul se handlangers wat gekom het om hom te vang

 Ps. 60: Vyande van verre lande



Sewe spesifieke vyande (Ps. 54-
60)

– Elkeen vd sewe psalms eindig met vertroue in die oorwinning Ps. 54:9; 
55:24; 56:14; 57:12; 58:12; 59:18; 60:14)

– Waarom hierdie vyande by die naam noem as hy in Ps. 18 al noem dat 
God hom uit die hand van al sy vyande gered het? 

– ’n Paar redes vir die plasing van hierdie se psalms kan aangevoer word:



Sewe spesifieke vyande (Ps. 54-
60)

 Die Dawidiese psalms is nie in streng chronologiese volgorde gerangskik nie –
rangskikking het meer te doen met die spesifieke doel vd redakteur

 Plasing van hierdie psalms in Boek 2 dien die progressie in die Psalmboek

 Die boodskap kan nou aan die nasies gekommunikeer word dat die Dawidiese 
koningskap gevestig is en dat elke vyand van hierdie koningskap vernietig sal 
word

 Die katalogus van vyande is ’n les vir elke potensiele vyand vd messiaanse 
koning: Sy God sal al sy vyande verslaan



Dialoog tussen die twee konings 
(Ps. 61-68)

– Die volgende afdeling vd Dawidiese psalmversameling beskryf die 
“dialoog tussen die twee konings”, te wete die HERE en sy messiaaanse 
koning

 In Ps. 61-64 roep die messiaanse koning na God om hulp in sy stryd om God 
se koninkryk van geregtigheid en vrede te vestig

 In Ps. 65-68 gee die antwoord op die roepe vd messiaanse koning weer: As 
Koning vd wêreld het God die mag om aan die messiaanse koning se 
behoeftes te voldoen en vir hom ’n bestendige heerskappy te vestig



Dialoog tussen die twee konings 
(Ps. 61-68)

– Die psalms openbaar ’n universalistiese dimensie wat die kommunikasie 
met die nasies dien

 Die eindes vd aarde sien God se werke en loof Hom daarvoor (Ps. 66:3-4)

 In Ps. 67 is ’n herhaling vd Aäronitiese seën, maar JHWH word vervang met 
Elohim

 Die doel van God se seën oor sy volk is sodat die mense op die aarde u weg 
kan ken, onder al die nasies u heil (Ps. 67:2-3)



Voortgaande stryd (Ps. 69-71)

– Hierdie psalms laat die fokus val op die voortgaande stryd en vernedering 
van die messiaanse koning as verteenwoordiger van Israel

– Hoewel sy koningskap gevestig is, duur sy stryd tot in die gryse 
ouderdom toe voort

– In hierdie drie psalms staan Ps. 69 uit as dié messiaanse psalm waarin 
die lyding van die messias geteken word



Voortgaande stryd (Ps. 69-71)

– In die Nuwe Testament haal Johannes, Paulus en Lukas uit dié psalm 
aan: 

 Johannes toon aan dat Jesus se ywer en lyding daarin in die vooruitsig gestel 
is (Ps. 69:10 en Joh. 2:17; Ps. 69:21-22 en Joh. 19:28-30)

 Volgens Lukas het Petrus uit die psalm aangehaal om aan te dui dat Judas se 
dood daarin profeties in die vooruitsig gestel is (Ps. 69:26-27 en Hand. 1:20)

 Paulus toon in Rom. 11:9-10 aan dat Ps. 69:22-23 die verharding van Israel in 
sy dag vooruit aangekondig het



Voortgaande stryd (Ps. 69-71)

– Wat het Johannes, Paulus en Lukas na dieselfde psalm gelei in die 
beskrywing van vier verskillende aspekte vd heilsgeskiedenis?

– Roberston meen dit het met die plasing vd psalm direk ná die dialoog 
tussen die messiaanse koning en die HERE te doen 

– ’n Soortgelyke situasie van “alreeds” en “nog nie” wat Dawid se 
koningskap gekenmerk het, heers ook in die Nuwe-Testamentiese tyd



Beelde van die messias se 
heerskappy (Ps. 72)

– Boek 2 sluit met ’n psalm van Salomo waarin die messias se uitgebreide 
heerskappy gevier word

– Die psalm eindig met ’n weerklank van die seëntoesegging waarmee die 
Psalmboek begin het: En mag al die nasies in hom geseën word, hom 
gelukkig prys! (Ps. 71:17; vgl. Ps. 1:1-2 en 2:12)

– Die seën van Abraham vloei deur sy koninklike saad na al die nasies 
(Gén. 12:2-3) 



Slot

– Dawid se ervarings dien as prototipe vir elke gelowige in Christus

– Paulus toon ons aan as die tempel van die lewende God wat Dawid wou 
bou (2 Kor. 6:16-18)

– In Christus het die Here en Dawid se troon volmaak saamgesmelt en is 
Christus se heerskappy vir ewig

– Elke gelowige deel in die seën van kindskap van God eens aan Dawid se 
saad toegesê: Ek sal vir julle ’n Vader wees, en julle sal vir My seuns en 
dogters wees, spreek die Here, die Almagtige (2 Kor. 6:18)



Hermeneutiese konsekwensie

– Die struktuur vd Psalmboek het konsekwensies vir die verstaan daarvan

– Is-gelyk-aan-tekens tussen psalmis en hedendaagse gelowige 
(eksemplariese verstaan) verarm die boodskap

– Elke psalm moet eers in die konteks vd Dawidiese verbond verstaan word 
(openbaringshistoriese verstaan), m.a.w. ek moet die psalm eers in die 
mond van Dawid en sy seun(s) hoor

– Vervolgens moet elke psalm in die lig vd groter Seun van Dawid verstaan 
word, m.a.w. ek moet elke psalm in die mond van Christus hoor



Eksemplariese gebruik van die teks

Skepping Herskepping
O

ns

Psalm
-

digter

Openbaringshistoriese tydlyn

Jesus

Ons trek is-gelyk-aan tekens:
“My God, waarom het U my verlaat (Ps. 22:2) – soms voel ek ook so in 

my lyding, maar die Here sal my help”

D
aw

id



Teks binne die openbaringshistoriese konteks vd Dawidiese verbond

Skepping Herskepping
O

ns

Psalm
-

digter

Openbaringshistoriese tydlyn

Jesus

Ons moet eers vra hoe hierdie teks na die Dawidshuis wys:
“Die gesalfde koning wat ly a.g.v. die stryd om die vestiging vd 

messiaanse ryk kan weet dat die HERE sy ryk sal vestig”

D
aw

id



Teks binne openbaringshistoriese konteks van Christus se koms

Skepping Herskepping
O

ns

Psalm
-

digter

Openbaringshistoriese tydlyn

Vervolgens moet ons vra hoe hierdie teks na Christus wys :
“Ons Messias-Koning se onnoemlike lyding a.g.v. die stryd om die 

vestiging van sy ryk word vooruit aangekondig, maar so ook sy 
oorwinning om as HERE oor sy wêreldwye ryk te regeer”

Jesus

D
aw

id



Teks binne openbaringshistoriese konteks van Christus se koms

Skepping Herskepping
O

ns

Psalm
-

digter

Openbaringshistoriese tydlyn

Wat die teks vir ons ná Christus se koms beteken:
“Omdat ons Messias in ons plek van God verlaat was en nou as Koning 
oor ons heers, kan ons met die heerlike versekering leef dat ons nooit 

deur God verlaat sal word nie”

Jesus

D
aw

id


