
4 Desember 
 
Skrifgedeelte: Psalm 22 
Fokusgedeelte: Psalm 22:28-29 
 

Mense oor die hele wêreld kom tot bekering en erken God as Here en Koning 
 
Dit waaroor Psalm 22 ’n loflied sing, gebeur reeds! Dwarsoor die aarde aanbid mense as 
Christene die God van die Bybel. Hulle erken Hom as Here en sien sy koningsheerskappy 
raak. Wat staan tussen die Psalm van Dawid, op die wysie van ’n lied oor die wildsbok wat 
met dagbreek wei, en die wêreldwye lofsange? Lyding, Godverlatenheid, smeekgebede, 
gebedsverhoring, getuienis oor God wat hoor en uitkoms gee. Alles lei tot ’n feesmaal 
waar lof aan God gebring word (vs 27, 30). 
 
Die lyding van die psalmdigter laat hom in die openingsvers uitroep: “My God, my God, 
waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep?” Dit het gevoel asof God hom 
alleen gelaat het, dat die vyand hom gaan verslind. Tog het hy geweet dat God daar is, 
omdat Hy hom van kleins af reeds bewaar het. Daarom bid hy om verlossing. En God 
hoor! Daar kom uitkoms! 
 
Ons Here Jesus het nog dieper lyding deurgemaak. Hy is werklik deur God verlaat (Matt. 
27:46). So het hy die angste van die hel beleef. Hy het nie op die rand van die dood 
omgedraai nie, maar het gesterf (Matt. 27:50). Sy klere is verdeel (Joh. 19:24). Sy bittere 
lyding was die betaling vir ons sondes. Hy is deur God verlaat, sodat geen lyding ons van 
Hom kan skei nie. Op grond van sy lyding kon daar verlossing vir die psalmdigter, maar 
ook vir ons, wees. 
 
Soos die blydskap van verlossing tot getuienis en lofsange oor die lippe van Dawid gelei 
het, so kan ons ook van die evangelie getuig. In die kerk, maar ook in die wêreld. Daar is 
reeds veel meer mense wat die God van Dawid aanbid, maar daar is nog baie wat Jesus 
Christus nie ken nie. My en jou getuienis oor die getrouheid van God werk daartoe mee 
dat mense oor die hele wêreld tot bekering kom. So kan ons saam die Here se 
koningsheerskappy besing. 
 
Sing: Psalm 22-1:1 
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