
25 Februarie Psalm 127 

God skenk seëninge in jou slaap 
Psalm 127 maak dit baie duidelik dat 'n mens geen toekoms het 
sonder God nie. Die digter sê: "Tevergeefs dat julle vroeg opstaan 
en laat gaan slaap om met moeite 'n bestaan te maak" (vers 2). 

Ja, al werk ons van donker tot donker, al bring ons groot offers en 
al span ons al ons kragte in; dit sal ons niks baat as die Here nie 
daarby is nie. Die huis sal uiteindelik in duie stort en die stad sal 
ingeneem word. 

Vir daardie mense wat die Here liefhet, mense wat hulle bouplanne 
nie sonder God optrek en hulle wagbeurte nie sonder Hom aanpak 
nie, gee Hy egter sy seëninge "in hulle slaap" (vers 2). Met ander 
woorde, hulle ontvang dit onverdiend, heeltemal verniet 

Die digter gee 'n voorbeeld van iets wat ons in ons slaap ontvang. 
Hy sê in vers 3: "Seuns is geskenke van die Here, kinders word 
deur Hom gegee." 

En wat meer is, sulke mense, mense wat as't ware in hulle slaap 
geseën word, hoef nie bang te wees vir die vyand in die 
stadspoorte nie (vers 5). Hulle is soos krygsmanne wat goed 
toegerus is. Hulle pylkokers is vol. Hulle kan hulleself verdedig. 

Die grootste "geskenk" wat ons in ons slaap ontvang het, is die 
Seun van God. As Hy vir ons is, kan niemand teen ons wees nie. 
Niemand kan ons uit sy hand ruk nie (Joh. 10:28). Die stad is veilig. 

Daarom moet ons nie in onsself vertrou of op eie krag staatmaak 
nie. 

Ons huwelike, beroepe, ideale en uiteindelik die lewe in ewige 
heerlikheid is in sy hand. "Vir dié wat Hy liefhet, gee die Here dit in 
hulle slaap" (vers 2). 

 
Sing Psalm 127:1 en 2 Ds. C J.H. Breed (Secunda) 

 


