
 1 Ms15: Ps74   2020-03-22 

 

Ps 74 
 
Het daar al iets met jou gebeur wat jou tot in die kern van jou lewe ge-

raak het  - iets wat jou tot in die fondamente van jou lewe geskud 
het? 

Sommige van ons sal dalk 'ja' kan sê. Bv: dit het gebeur toe my 
lewensmaat gesterf het, of my kind, of toe ek my werk verloor het, of 
toe ek geskei is, of my motor gekaap is.  

Die punt is: vir die meeste van ons is hierdie soort gebeure skrik-
wekkend. Dit is selfs 'n katastrofe. Die wêreld ken dit: Builepes (die 
Swart Dood) in 1348, die Spaanse Griep in 1981; die aanval op die  
World Trade Centre in New York op 11 Spt 2001. Sommige voel dalk  
so oor die Covid-19 virus wat die wêreld nou op hol het. 

Hierdie soort vrae konnekteer ons met ons diepste menswees en laat 
ons vrae vra: 
 Vrae oor God: 

Is God in beheer van elke ding wat in die wêreld gebeur?  
As Hy in beheer is - waarom stop Hy nie al die ellende en swaarkry 

nie? 
As God almagtig is, kan Hy swaarkry en ellende verhinder, en as 

Hy liefdevol is, sal Hy dit verhinder. Beteken die feit dat Hy dit 
nie doen nie, dat Hy nie almagtig of liefdevol is nie? 

En as God die boosheid en ellende wat mense doen nie verhinder 

nie - is Hy dalk weerloos: >n God wat uitgelewer is aan die 
mens wat doen wat hy wil? 

Vrae oor onsself en God: 
Kan ons in God glo en Hom vertrou met die lewe? Immers: Mense 

het al na katastrofes hulle geloof in God laat vaar - want hulle 
kan nie in ’n God glo wat katastrofes toelaat nie.  

Ek weet nie of mens >n antwoord kan kry op die vraag waarom God nie 
sulke katastrofes verhinder nie. >n Antwoord impliseer immers dat 
ons alles kan verklaar. En dit kan ons nie doen nie. Ek dink ons moet 
eerder praat van perspektiewe: perspektiewe beteken dat ons >n 
manier van kyk moet kry waarmee ons kan voortgaan met die lewe al 
verstaan ons nie alles wat gebeur nie. Ons gebruik vanmôre Ps 74 om 

so >n perspektief te kry. 

Ps 74 praat van gebeure wat die skielike einde was van die wêreld van 
die Here se volk. Dit verwys na die jaar 587vC toe die tempel verwoes 
is. Baie dinge het toe tot 'n einde gekom: die tempel in Jerusalem is 
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afgebrand, die heilige stad Jerusalem is verwoes, die koningshuis van 
Dawid is beëindig, al die leiers van die volk is gedeporteer. Die 
openbare lewe het tot 'n einde gekom. Dit was 'n katastrofe. 

In 'n sekere sin is dit moeilik om die volle impak hiervan te besef. Ons 
moet onthou dat die tempel die sentrum van Israel se ganse lewe 
was: van hulle identiteit, hulle sosiale lewe, hulle hul godsdienstige 
lewe. Sonder die tempel het hulle nie ’n vaste verwysingspunt nie. 
Hulle hele lewe was gedisoriënteer: ontwrig, onstabiel, sonder ’n 
fondament, sonder ’n sleutel, sonder die sement wat hulle wêreld 
aan mekaar gehou het.  

Dit is vir ons moeilik om dit regtig te verstaan. Die rede hiervoor is dat 
ons baie meer individualisties dink en leef. Wat een mens raak, raak 
nie noodwendig ons almal nie. Daar is ook nie meer iets wat so 
sentraal is aan almal van ons se lewens is dat ons lewens daarby 
staan of val nie, soos die tempel destyds. Bv: ons kan ons kerkgebou 

verloor - maar dan kan ons nog steeds planne maak: ons kan >n 
skoolsaal gebruik, ons kan 'n buurgemeente se geboue gebruik.  
Daar is verder nog duisende ander gemeentes en kerkgeboue in die 
land. Vir Israel was daar net een tempel - en hulle hele lewe het om 
die tempel gedraai. Die verlies daarvan was vir hulle soos die verlies 
van hulle lewe. En dit het hulle almal geraak.  

Watter perspektief gee hierdie Psalm vir ons? 

Praat met God oor katastrofes 

Die vernietiging van die tempel het die hele Israel se lewe geraak. Nie-
mand het daarvan vry gekom nie. En Ps 74 is hulle almal saam se klag 
teenoor die Here oor hierdie ding wat hulle almal getref het. Hulle 
worstel saam met die Here oor hierdie katastrofe wat hulle almal 
getref het. Ek dink dit sê 2 dinge vir ons: 

Katastrofes gebeur met mense: dit tref ons almal een of ander tyd. 
En wanneer dit ons tref herinner dit ons aan hierdie een ding wat 
ons in gemeen het: ons is mense - mense wat kan seer kry.  

Wanneer ons katastrofes ervaar, moet ons met God daaroor praat. 
Ons moet Hom doelbewus in die prentjie inbring. Ek sê dit omdat 
ons dalk mag dink dat God buite ons katastrofes moet staan 
omdat ons Hom nie kan vereenselwig daarmee nie. En dit is juis 
wat ons nie moet doen nie. 

Bv: Hoe tree ons op tydens katastrofes? 
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Ons gee sensasionele nuusdekking daaraan - maar leer ons onsself en 
ander ontdek om met God te worstel in gebed oor die betekenis 
van hierdie katastrofes? 

Ons stig nasionale rampfondse om die krisis te hanteer - maar leer 
ons onsself en ander ontdek om op God te vertrou? 

Ons maak allerhande planne om maatskaplike en sosiale probleme, 
soos voeding en huisvesting, op te los - maar leer ons onsself en 
ander ontdek om saam met God te leef? 

Ons loods allerhande gesondheidsprogramme wanneer peste soos 
Vigs en Covid-19 ons mense tref - maar leer ons onsself en ander 
ontdek om gesonder te leef? 

Anders gesê: as ons in die tyd van Israel geleef het, en ons tempel 
word verwoes - sou ons waarskynlik onmiddellik van die 
versekering eis, of 'n boufonds stig om die tempel te herbou. 
Maar sou ons met God gaan worstel het oor die rede waarom die 
tempel verwoes is? 

Die punt is: die goed wat ons doen, is nie verkeerd nie. Ons moet dit 
doen. Maar - Ps 74 leer ons om eerstens (of ook) die katastrofes van 
ons tyd met God deur te praat, en met Hom deur te worstel. Die 
Ps-digter doen dit soos volg: 
Hy praat met smart en ontsteltenis oor die verwoesting van die 

tempel en die ontwrigting van die samelewing. Gaan lees gerus 
weer vers 3-8. Dit is asof die digter God aan die hand vat en saam 
met Hom deur die verwoeste tempel stap, en al die vernietigings-
werk uitwys. Bv: hier het hulle 'n oorwinningskreet uitgeskree. 
Hier het hulle 'n vaandel gehys. Hier het hulle die houtwerk met 
byle en koevoete stukkend gekap. Hier het hulle die tempel aan 
die brand gesteek. Die digter ervaar onsteltenis en smart oor 
hierdie dinge en hy deel dit met die Here. 
Ons kan iets hier uit leer: Praat direk en reguit met die Here oor 
jou katastrofes. Dit is nie nodig om lelike dinge mooi te praat nie. 
Dit is nie nodig om slegte ervarings goed te praat nie. Dit is nie 
nodig om ewe vroom te sê alles is OK as dit regtig nie OK is nie. 
Wees eerlik met die Here oor jou katastrofes en besoek saam met 
Hom jou katastrofes en praat met Hom daaroor.  

Die digter worstel met God self oor hierdie gebeure. Hy worstel met 
God oor God se rol in hierdie vernietigingswerk. Hy ken God - en 
weet dat Hy as Skepper die mag het om die chaos te herstel. Hy 
verwag dat God dit moet doen. Daar is iets ongeduldigs in sy 
roepe na die Here: die Here moet vinnig ingryp en dinge herstel. 
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Toegepas: God het reeds deur Jesus se koms bewys dat Hy die 
God is wat stukkende dinge heelmaak. Hy het deur Jesus se 
opstanding sy mag bewys. Ons moet eenvoudig leef met die wete 
dat Hy oor die mag en die wil beskik om stukkende dinge in ons 
wêreld heel te maak. Al doen Hy dit nie altyd soos ons wil nie, durf 
ons nooit twyfel dat Hy dit kan en wil doen nie. As ons hieraan 
twyfel, verloor ons alle hoop. 

Ten diepste is die vraag vir ons wanneer ons katastrofes beleef dit: 
Verwag ons nog iets van God vir die herstel van ons katastrofes? 

 
Leef met die perspektief dat God magtig is en regeer  

Een van die belangrikste insigte van Ps 74 is dat die tempel wel verlore is, 
maar nie God nie. Die verlies van die tempel is nie die verlies van God 
nie. En uiteindelik leef daar in hierdie Ps die hoop dat God weer sal in-
gryp en dinge sal herstel. Ons kan onsself daarom afvra: Dink ons ook 
dat God groter is as ons katastrofes? 

Die Ps-digter hou vas aan God as die Skeppergod [sien vs 13-17] wat mag 
het en in beheer is: Hy maak die see onstuimig, gee water deur 
fonteine en strome en riviere, aan Hom behoort dag en nag, Hy gee 
aan die son en maan plek, Hy beheer die seisoene. Dus: God het mag. 
Hy is in beheer. Daarom is Hy die Een wat kan help.  

Glo ons dit? Of stel ons meer vertroue in die meganiese en elektroniese 
en mediese en finansiële wonders van ons tyd? 

Die feit dat God die magtige Skeppergod is wat in beheer is, gee vir die 
digter hoop. Sy geloof is nie geloof in die tempel nie, maar in God 
self. Daarom verwag Hy dat God self dinge sal herstel. Hy nooi God 
as't ware uit, pleit by Hom: vs 18-23: 

Moenie U volk uitlewer en vergeet nie.  
Dink aan die verbond. 
Moenie dat die verdrukte teleurgesteld omdraai nie. 
Kom tog en laat u reg geld. 

Die Ps-digter stel sy verwagting in God - want God kan help. Hy het die 
mag om dit te doen. Hy het bewys dat Hy betroubaar is.  

En dit moet ons perspektief wees: katastrofes beteken nie dat God nie 
magtig is en nie in beheer is nie. Ons mag wel sê dat ons nie altyd 
katastrofes kan rym met God se almag en beheer nie, en dat ons dit 



 5 Ms15: Ps74   2020-03-22 

 

nie altyd verstaan nie. Maar as ons sê dat katastrofes beteken dinge 
is buite God se beheer, gaan ons alle hoop verloor. Want dan kan 
niemand ons help nie.  

Geloof is om God nooit te los nie  

Die Ps-digter en sy mense leef in haglike omstandighede. Dit is 
omstandighede waar die persepsie selfs mag bestaan dat God se 
vyande besig is om Hom te oorwin. Daarom vrae die digter skerp 
vrae: 

Vs 10: Sal die vyande u Naam vir altyd belaster? 
Vs 18: Die vyand spot met U Here, 'n barbaarse volk belaster u Naam. 

En tog wil die Ps-digter dit duidelik stel dat geloof selfs in sulke 
omstandighede moontlik is. Ten spyte van hoe dit mag lyk, kan daar 
nogtans in God geglo word en kan die verwagting in God gestel 
word.  

Die vraag is: Beland ons nie ook soms in hierdie soort konflik nie, nl:  

Aan die een kant maak God aanspraak op ons lewens. Hy die ware, 
onsigbare, enigste, almagtige God.  

Aan die ander kant is daar die aansprake wat die sogenaamde 
uitnemende mense op jou lewe maak. Dit is die mens wat bewyse 
aanvoer dat die mens met sy kennis en vernuf en wetenskap en 
inisiatiewe en magsmiddele eintlik in beheer is. En die bedoeling 
is: Wat kies jy nou eintlik? Die magtige God, of die magtige mens? 

Ps 74 wil sê: Natuurlik moet jy vir God kies. Die wonder van hierdie Ps is 
nie dat dit so sterk reageer op die verwoesting van die tempel nie, 
maar dat dit te midde van die verlies van die tempel, steeds sê dat 
daar Een is wie se adres onveranderd gebly het, en Een is vir wie jy 
kan aanroep, nl God. En dit is wat geloof is - om in die haglikste 
omstandighede vas te hou aan en te hoop op God - die Skeppergod, 
die Onsienlike God. 

Ons leer iets hiervan uit die volgende verhaal: Tydens die vervolging van 
die Spaanse Inkwisisie het >n Jood met sy vrou en kind in >n klein 
bootjie gevlug na >n nabygeleë eiland.  Terwyl hulle van die 

bloeddorstige vervolging gevlug het, het >n storm opgekom. >n 
Bliksemstraal het die vrou op die bootjie getref. Die volgende 

oomblik het >n geweldige warrelwind die kind in die see geslinger.  
Alleen, verskrik, byna kaal en kaalvoet het die man op die rotsagtige 
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eiland uitgespoel. Hy het sy hande in die lug opgesteek en so met 
God gepraat:  

God van Israel, ek het na hierdie plek toe gevlug sodat ek U in vrede 
kan dien, sodat ek u gebooie kan gehoorsaam en u Naam kan 
verheerlik. U egter, doen alles om my van geloof te beroof. Maar as U 
dink dat U deur enige van hierdie dinge vir my sover sal kry om U te 

verlaat, dan maak u >n fout. U kan my beledig, U kan my straf, U kan 
dit wat vir my die dierbaarste is van my wegneem. U kan my tot die 
dood toe laat martel - Ek sal altyd in U glo. Ek sal U altyd liefhê, selfs 
ten spyte van U self.  

En dit is wat geloof is - om aan God vas te hou al breek alle hel los en 
maak God self geen sin meer vir jou nie? 

Geloof is om besorg te wees oor God se saak 

Die Ps-digter worstel om sin te maak van die verwoesting van die 
tempel. Maar eintlik lê sy nood baie dieper as bloot die verwoesting 
van die tempel. Sy diepste nood is dat God Hom nie meer aan hulle 
openbaar nie [vs 9] en dat daar nie meer 'n profeet is nie [vs 9]. Die 
Here swyg en sy bedoeling is onbekend. En dit bring ware nood. Dit 
maak die digter bang - hy is bang dat die verdwyning van die sigbare 
sentrum van hulle geloof - die tempel - sal lei tot die verdwyning van 
die onsigbare sentrum van hulle geloof - God self. Daarom is sy 
diepste gebed dat God Hom nie sal onttrek nie, maar Homself sal 
bevestig as die Een wat permanent teenwoordig is. Hy bid dat God 
Homself sal bevestig in die lewe van sy volk - nie net ter wille van die 
volk nie, maar ter wille van God self. Hy voel dat God, deur te swyg, 
Homself geweldig skade aandoen. En dit is geloof: om besorg te 
wees oor God se saak. 

Hoe dink ons hieroor? 

Jesus self het ons immers geleer om eers God se koninkryk te soek. En 
wanneer katastrofes ons tref is ons dikwels ontsteld omdat dit ons 
eie koninkryke is wat bedreig word. Katastrofes is daarom >n 
belangrike geleentheid om te bepaal waar jou hart werklik lê: net by 
jou eie koninkryk, of eers by God se koninkryk. Geloof is juis om oor 
God se saak besorgd te wees. 

Al is ons besorgd oor God se saak, hoef ons nie verantwoordelikheid 
daarvoor te aanvaar asof alles van ons afhang nie. God is soewerein 
en algenoegsaam: Hy het ons nie nodig nie, en Hy laat self sy 
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koninkryk kom. Wat ons wel kan doen is om mense se oë te rig op 
God en sy koninkryk, sodat hulle Hom kan raaksien as Koning van die 
heelal - veral wanneer die lewe nie meer sin maak nie. 

Ons hoef God nie te probeer verklaar nie, ons moet Hom aanbid en saam 
met Hom leef. Ons hoef God nie volkome te verstaan nie, ons moet 
Homself soek en saam met Hom lewe. Ek dink dit is een van die 
grootste uitdagings vir ons hedendaagse mense: ons wil God verklaar 
en verstaan wanneer katastrofes ons tref. Die geskiedenis van die 
mens sê duidelik dat ons dit nie regkry nie. Die oomblik wat ons dit 
wel regkry, het ons waarskynlik nie meer vir God nodig nie. Ons 
uitdaging is om te midde van katastrofes wat ons nie verstaan nie, 
bewus te word dat God by ons is, dat Hy saam met ons deur die lewe 
gaan, ons versorg op hierdie reis deur die lewe, en ons by ons 
bestemming sal bring.  

Slot 

Ons het almal die foto gesien van die man wat vertikaal, kop ondertoe, 
arms langs die lyf, uit die World Trade Centre val. Hierdie man is 

Norberto Hernandez - >n groot stil man wat in die restaurant op die 
107de verdieping gewerk het.  Sy broer sê hy was >n nederige mens 
- so betroubaar dat sy bynaam Bybel was. In die Beeld van 7 Nov 2001 
skryf Wilhelm Jordaan hierdie gedig oor hom: 

Sy naam was Norberto  
met bynaam Bybel, 
prominent in die koerant geplaas 
vertikaal 
met die beeltenis van hoe stil 
hy loodreg val 
in die swaartekrag van God; 
hoe rustig in sy tuimel 
grond toe 
finaal 
na God toe. 

 
Ons kan hieraan dink as deel van die sin van ons lewe: dat ons in hierdie 

lewe aan God behoort, en dat Hy deur alle katastrofes saam met ons 
stap, en wanneer ons lewe eindig ons steeds by Hom is nie. Dit is nou 
lydenstyd - en in lydenstyd dink ons daaraan dat Jesus dit alles 
moontlik kom maak het. Maak dit vir jou sin? 
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