
Psalm 96 

Vooraf 

Die afgelope maand het ons elke Sondag een van die Adventskerse aangesteek. Die eerste Sondag was 

die Sondag van hoop. Die tweede Sondag vrede, die derde vreugde en laas Sondag liefde. Vanoggend 

steek ons die Christuskers aan. Dit is die hoogtepunt van die Adventstyd waar ons Christus se 

menswording vier. 

Dirkie Smit skryf: “Elke Kersfees weer lê dié bondel hoop opnuut in die krip, dié stuk God-met-ons, dié 

stuk belofte, dié stuk nuutheid en lewe en toekoms en moontlikheid. Elke Kersfees weer is dié Kind 

mooi vir alle oë-wat-kan-hoop, wat-die-Onsienlike-kan-sien. Daarom troos dié blye tyding elke 

Kersfees weer op siekbeddens, in eensame kamers, in arm buurte, in bange harte. En elke Kersfees 

weer word ons genooi om daarvolgens te handel – téén alle sigbare ellende in, téén gruwelike misdaad 

en sinlose geweld, téén swaarkry, siekte en die dood.” 

Inleiding 

’n Ou storie uit Rome vertel van die dag toe die keiser ’n 

groot militêre oorwinning behaal het en daar ’n optog van 

sy seëvierende troepe deur die strate van Rome gehou is, 

met die keiser in sy koets agterna.  Die gewone burgers 

het langs die roete wat die optog gevolg het, 

saamgedrom. Daar is ook ’n platform opgerig van waar die keiserin en haar gesin die triomftog kon 

dophou. Aan weerskante van die strate het gespierde legioensoldate in gelid gestaan. Toe die militêre 

stoet naderkom, het die keiser se seuntjie sonder waarskuwing afgespring en tussen die skare en die 

belyningstroepe deurgekruip tot in die pad waarlangs sy pa se keiserlike koets aan die kom was. Een 

van die soldate wat hom nie herken het nie, het die kind dadelik in sy arms opgeraap en nogal streng 

gesê: “Wat wil jy nou doen? Weet jy wie se koets is 

dit wat hier aankom? Dit is die keiser van Rome! Jy 

kan nie na hom toe gaan nie.”  “Sê wie?” het die 

kêreltjie laggend geantwoord en hom uit die 

soldaat se arms losgewoel. “Hy mag Rome se keiser 

wees, maar hy is my pappa wat huis toe kom!” 

So mag Christene ook die groot God van die hemel en die aarde deur sy Seun Jesus Christus hulle 

Vader noem. Dit is wat ons met Kersfees vier. Jesus het mens geword en ons kinders van God gemaak. 

Ons kan juig daaroor. Inteendeel, die hemel en die aarde kan juig daaroor! 

1. Die opdrag om te juig 

 In Psalm 96 kry ons ’n hele rits opdragte. In die oorspronklike Hebreeus is die grootste deel van die 

werkwoorde in die vorm van ’n bevel. Opeenvolgend word die opdrag gegee om te sing, te prys, te 

verkondig, te vertel, te kom, te offers te bring, te buig, eerbied te betoon, bly te wees, te jubel, verheug 

te wees.    

Hierdie klomp bevele en opdrag wil ek in drie groepe indeel: 

 Die eerste deel is die sing, loof, prys en jubel gedagte 



 Die tweede is die verkondig en vertel gedagte 

 Die derde is die kom, buig en offer gedagte 

 

Hiervolgens moet ons God prys, vertel van God en God dien. 

 

i. Gelowiges moet God prys. Daar moet gejubel word. Daar moet gesing word. Daar moet 

eerbied betoon word. Daar kan en moet vreugde wees.  

ii. Gelowiges moet vertel van God. Hy moet wêreldwyd verkondig word. Die skrywer van die 

Psalm beklemtoon dat alle volke en nasies moet hoor van God.   

iii. Gelowiges moet God dien. Hulle moet voor Hom buig, Hom nader en aan Hom offers bring. 

 

Ek het nou telkens gesê dat gelowiges die opdrag kry om te prys, te vertel en te dien. Die opdrag gaan 

verder as net gelowiges. Die hele skepping kry die opdrag. Die hemel word by die opdrag betrek. Die 

aarde. Net so die see en alles daarin, die veld en alles daarop. Selfs die bome in die bos. Die Ou 

Testamentiese mense se wêreldbeeld was drieledig. Hulle het geglo die wêreld bestaan uit die hemel, 

die aarde – wat plat is en op pilare staan – en die see. Deur die hemel, aarde, see en selfs die diere en 

plante op die aarde en die see te noem, word die totale skepping by die opdrag ingesluit. Alles en 

almal word beveel om te juig en te jubel. Alles en almal moet God loof.  

 

2. Die rede vir die opdrag 

 

 Te midde van die opdragte word die rede gegee waarvoor God geprys, verkondig en gedien moet 

word. Ook hier gee die Psalmskrywer vir ons redes waarom die totale skepping God moet prys, 

verkondig en dien: 

 Vir wie God is 

 Vir wat God doen 

 Vir wat God gaan doen 

 

i. Wie God is: Hierdie Psalm is ’n troonbestygingspsalm. As ’n koning koning geword het, dan 

is dit met groot feesvieringe gedoen en is daar liedere geskryf om die geleentheid mee te vier. 

Die vermoede is dat hierdie Psalm vir so ’n geleentheid geskryf of gebruik is. Aangesien die 

koning gesien is as die gesant van God – hy is deur God aangewys en verteenwoordig as te 

ware vir God – is God by sulke geleenthede as dié Koning vereer. Daarom word God in hierdie 

Psalm as Koning voorgestel en bevestig. Daar word pertinent genoem dat God regeer. Een van 

die redes vir die opdrag om te prys, te verkondig en te dien is juis omdat God die Koning van 

sy skepping is. Daarom dat die hele skepping opgeroep word tot lof, verkondiging en diens. 

 

God word juis hier bekend gestel as die skepper. Hy het die hemele en aarde gemaak. Hy hou 

dit in stand. Ons lees dat die aarde vas staan en nie wankel nie. As skepper moet God geprys, 

verkondig en gedien word. 

 

Maar hier word meer oor God gesê: Hy is ontsagwekkend groot. Hy word vergelyk met die 

kamtige afgode en dan staan Hy ver bo hulle uit. Hy beskik oor mag. Hy verrig magtige dade. 

Hy is groot. Majesteit en luister straal uit Hom uit. Krag en glans vul sy heiligdom. 

 



In kort: Hy is God. As God regeer Hy oor sy skepping – daarom moet Hy geprys, verkondig en 

gedien word. 

 

ii. Wat God doen: Ons het al gedeeltelik hier aan geraak. Hy is die skepper. Hy hou sy skepping 

in stand en regeer daaroor. Hy doen magtige dade. Hy is besig met reddingsdade. Hy ontferm 

Hom oor mense en sorg vir hulle. 

iii. Wat God gaan doen: In die laaste vers word gesê wat God gaan doen: Hy gaan kom en Hy gaan 

regeer en heers oor die aarde. Hy gaan oordeel. Hierdie regering en heerskappy en oordeel 

sal met billikheid en regverdigheid  geskied.  

 

Die troonbestyging van ’n koning het gewoonlik ’n nuwe fase, ’n nuwe tyd ingelui. Deur God 

hier as Koning te herbevestig word so ’n nuwe tyd en fase in die vooruitsig gestel. God sal 

nuwe dinge doen. Daarom was die troonbestyging van die nuwe koning altyd ’n tyd van 

ongekende hoop. Die koms van ’n nuwe koning het hoop gebring vir beter moontlikhede. 

 

Eintlik is die nuwe dinge niks anders as die voorsit van die ou dinge nie. God gaan voortgaan 

om te doen wat Hy te vore gedoen het. Hy gaan steeds heers oor sy skepping. Hy gaan regeer 

in sy almag en grootheid. En watter groter hoop het ons nodig as dit? 

 

Die rede waarom die hele skepping opdrag kry om God te prys, te verkondig en te dien is vir 

- wie Hy is – Hy is God 

- wat Hy doen – Hy regeer en heers oor sy skepping 

- wat Hy gaan doen – Hy gaan bly regeer en heers oor sy skepping, Hy gee hoop 

 

Slot 

           

Op Kersdag 2012 kry ons die opdrag om 

 God te prys – om saam met die hele skepping Hom te prys, te jubel, bly te wees 

 

 God te verkondig – om wêreldwyd te vertel wat Hy is en doen 

Lamparter sê “Is dit nie die heilige plig van die volk van God om hierdie wonderlike 

God aan die oningewydes bekend te maak nie?” MacDonald vra tereg: “As ons regtig 

die grootheid en goedheid van die Here waardeer, sal ons nie wil hê dat ander ook sy 

Naam moet grootmaak nie?”  Die kerk, sê Petrus, is geroep om die verlossingsdade te 

verkondig van Hom wat ons uit die duisternis na die lig oorgebring het (1 Pet 2:9). Ons 

moet dit nie net op Kersfees, Paasfees en Pinksterfees doen nie. Dit moet elke dag 

gebeur! Ons moet dit verkondig en oorvertel. In dieselfde asem moet ons ook sê dat 

die aanbiddingsgemeenskap dit met integriteit moet doen. Wanneer ons saamkom op 

Kersdag en verkondig dat ons Heer koning is, moet ons ook die beeld van hierdie 

Koning uitstraal. As ons Koning met regverdigheid en billikheid opgetree het, word die 

liggaam van Christus hierdie soort gemeenskap. Elkeen wat dus na die kerk luister en 

kyk, moet hoop kry. 

 

 God te dien – tot Hom te nader, voor Hom te buig, onsself as offer te gee 



 

Ons kan dit doen. Hy is God. Hy regeer en sal altyd regeer. 

 

Die kersgebeure is juis die bevestiging daarvan. Hy is God en Koning wat mens, dienskneg geword het 

om ons te dien.  

 

Ons kan vandag, en elke ander dag Hom as ons Vader tegemoet hardloop soos die seuntjie van  Rome 

se keiser gedoen het. Al is Hy God, al regeer Hy in sy grootheid, is Hy ons Vader. 

 

Kom ons prys Hom, verkondig Hom, dien Hom.  

 

 


