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LEES:  PSALM 38 

OM DOOFSTOM TE WORD 

 

1. Ons wêreld vandag 

Hier‟s drie prentjies van ons wêreld vandag.  Die eerste is van iemand wat redelik hoog op in 

„n semi-staatsorganisasie werk.  Die moraal by haar werk is nie goed nie.  Sy word daagliks 

gebombardeer met klagtes van hoe vrot hulle is, en hoe hulle die belastingbetalers se geld 

mors.  Sy het daagliks spanning omdat sy weet dat daar wel van haar kollegas is wat korrupte 

besigheidsverhoudings het.  Maar die ergste is hoe sy sien dat die infrastruktuur waarvoor 

hulle verantwoordelik is vernietig word.  Alles, letterlik alles daar buite word gesteel.  

Deksels van mangate, koperkabels, sonpanele, batterye – enige iets wat weer verkoop kan 

word, of waarmee nog meer desperate mense aan die lewe kan bly, word gesteel.  Dit voel vir 

haar of daar letterlik „n oorlog daarbuite aan die gang is. 

 

Die tweede prentjie is van iemand wat by „n groot motormaatskappy werk.  Die huidige 

afswaai in die ekonomie beteken dat hulle maatskappy swaarkry.  Maar sy  verkoopsteikens 

bly dieselfde.  Wat gaan gebeur as hy dit nie maak nie?  „n Rukkie gelede is „n klomp mense 

al klaar afgedank.  Gaan dit nou weer gebeur?  Hy doen al klaar twee, drie mense se werk en 

daar is nog „n klomp goed waarby hy nie uitkom nie.  Sal hy sy werk kan behou?  Die 

maatskappy kry al hoe meer druk om hulle BEE kwotas te bereik.  En hulle wil die rieme al 

hoe dunner sny.  Wat gaan van sy gesin word?  Hy moet eenvoudig net harder werk... 

 

Die derde prentjie is van „n man wat „n jaar gelede gedwing was om by sy vorige firma te 

loop.  Toe begin hy sy eie besigheid as konsultant.  Sy huidige kontrak is in Nigerië.  Hy is 

dertig dae daar en dan twee weke terug in die land, dertig dae daar, twee weke terug.  Die 

dollars is goed, maar sy vrou en kinders vat houe.  En dis asof hulle op „n manier al hoe 

vreemder vir mekaar word.  Is dit die moeite werd, wonder hy?  Wat anders is daar om te 

doen, wonder hy heeltyd? 

 

Drie prentjies van ons wêreld, broers en susters, en ek dink nie hulle is so ver van die kol af 

nie.  Kom ons wees eerlik, die omgewing waarin ons vandag hier in Suid Afrika leef is 

ontsettend hard en moeilik.  Baie van ons ervaar die wêreld daar buite as „n oorlog en as „n 

oorlewingstryd.  Miskien is jy een van hulle.  Miskien is jy ook een van die wat voel die 

spanning vreet jou letterlik op.  Maagseerpille, slaappille, medikaasie vir angstigheid en 

moedeloosheid kan ook net so ver gaan... 
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Psalm 38:7 – “Ek is krom en inmekaar getrek, ek loop die hele die hele dag en treur, want my 

lyf brand van die koors en daar is nie meer „n gesonde plek aan my liggaam nie.  Ek is gedaan 

en heeltemal platgeslaan, my hart jaag en ek brul van die pyn...” 

Is dit dalk jy wat so praat vandag?  Aan die begin van hierdie gedig sê Dawid wel dat hy weet 

dis sy eie sonde wat hom ingehaal het, en miskien is dit ook so in jou lewe dat jy kan insien 

dat van die spanning wat jy nou ervaar juis kom uit maniere hoe jy self kies om te lewe.  Maar 

dit neem nie weg dat ons in ons ervaringswêreld vandag ontsettend baie druk en spanning en 

konflik vanuit ons omstandighede kom nie.  “Die wat my lewe soek, stel vir my strikke, die 

wat daarop uit is om my kwaad aan te doen praat al klaar van my ondergang... “  En partykeer 

voel „n mens dan mos letterlik of jou ingewande besig is om opgevreet te word.  Jy is 

heeltemal gedaan. 

 

2. Om doofstom te word 

Wat maak jy met hierdie spanning van jou?  Wat maak julle as gesin?  Waar gaan „n mens 

heen as dit voel of die lewe jou wil opvreet?  Nie alle uitlaatkleppe, en ontspanningsmetodes 

en ontvlugtingsroetes is ewe goed nie.  Wat maak „n mens? 

 

Die wysheid van Psalm 38 is dat jy en ek in hierdie omstandighede doofstom moet word.  

Doofstam?  Ja, jy moet doofstom word.  Soos in om nie te kan hoor nie en nie te kan praat 

nie.   

Vers 14: “Maar ek hou my doof, ek hoor niks, ek hou my stom, ek maak my mond nie oop 

nie.  Ek het geword soos „n man wat niks hoor nie en wat niks het om te antwoord nie.” 

Wat gebeur hier?  Die wysheid van hierdie psalm is dat jy jou fokus eers moet verskuif na jou 

eie binneste toe.  Moet nie eers op die omstandighede fokus nie.  Sluit jou eers af daarvan af.  

Moet nie eerste hoor wat van buite af kom nie (word doof daarvoor), en moet ook nie eers 

reageer op dit aan die buitekant nie (word stom daarteenoor.)   

 

Nee, waarop jy en ek eerste moet fokus is die geestelike binnekant van ons lewe.  Daar waar 

die diepste geheim van ons lewe is – ons verhouding met God.  Maar jy kan dit net doen as jy 

doofstom word.  Eers moet jy doofstom word.  En wat gebeur dan?  Vers 10: “U weet waarna 

ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie.”  Dan, hier aan die binnekant, in die 

veilige wegsteekplek net by Here, dan kan ek my hart voor Hom oopmaak.  Hy weet wat die 

diepste verlangens en die diepste begeertes van my lewe is.  En hier in die veilige 

wegsteekplek kan ek met Hom daaroor praat.  En miskien is daar ook die geleentheid vir my 
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om self so voor Hom my eie begeertes en verlangens te ondersoek?  Wat is die diepste goed 

waarna ek smag?  Wat is dit waarna ek verlang?  Is my hele hart net op die Here gerig?  Of is 

daar dalk goed, bagasie, begeertes wat my wegtrek en wat bydra tot my spanning?  Maar hoor 

ook die troos hierin:  U weet waarna ek smag, Here, my gesmeek is vir U geen geheim nie.  

hier diep binne is die Here.  Hy is altyd hier in my omstandighede.  En miskien moet ek eers 

bietjie doofstom word teenoor die buitekant sodat ek net daarvan bewus kan word. 

 

En dan, aan die anderkant, wanneer ek nou doofstom is vir my omstandighede aan die 

buitekant, dán praat ek met die Here.  Vers 16: “Ek vertrou op U, Here, U sal antwoord, Here 

my God.  Ek vra U: „Moenie dat hulle hulle verlustig in my leed en hulle groot hou as die 

lyding vir my te veel word nie.‟”  Die wysheid van Psalm 38 is om deur die Here na jou 

omstandighede toe te gaan.  Moenie eers direk jou omstandighede probeer aanspreek nie.  

Praat eers met die Here, en gaan deur Hom dan na jou omstandighede toe.   

 

Hierdie is die wysheid van Psalm 38, maar dit is die hart van ons Christelike geloof!  Daar is 

niks in hierdie lewe waarop ons as Christene direk werk of reageer nie.  Ek het nie met myself 

direk te make nie, ek het nie met my vrou of man direk te make nie, ek het nie met my kinders 

of ouers direk te make nie, ek het ook nie met my werk en my spanningsvolle omstandighede 

direk te make nie.  Ek is doofstom vir dit alles!  Want ek het met alles te make deur Jesus 

Christus.  Hy is die middelaar.  Hy staan in die middel.  Ek gaan deur Hom na alles toe.  Hoe 

sê Paulus in 2 Kor 5:16 “Ons beoordeel van nou af niemand meer volgens menslike maatstaf 

nie.  Al het ons Christus vroeër volgens menslike maatstaf beoordeel, nou beoordeel ons Hom 

nie meer so nie.  Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens.  Die oue is verby, die 

nuwe het gekom.”   

 

Hier‟s die innerlike werklikheid waardeur ek in die Heilige Gees na my omstandighede kan 

gaan.  Ja, daardie omstandighede wat my kromtrek, wat my koors gee en wat my vul met 

wrewel en spanning.  Ja, daardie omstandighede is nogsteeds daar, maar die nuwe lewe hét 

gekom en met die oë van die gees moet ek soek vir die spore daarvan in alles.  En ek moet 

probeer om die spore daarvan ook te wéés in my omstandighede.  Kan jy dit doen?  Kan ek dit 

doen?  Eers moet jy doofstom word! 

AMEN 


