
NET BY GOD… - PSALM 62 
Dit is tans ‘n mal tyd nê…En die woord op almal se lippe is lankal nie meer Eskom nie, 
maar CORONA! 
 
Die vrees en paniek wat almal so beetpak is selfs so erg selfs die winkelrakke is nogal 
leeg soos mense op-stock! 
 
Maar nie net is ons hier in SA bekommerd en vreesbevange vir Corona nie, daar is 
ook klomp ander goed soos ons ekonomie, wat ook glad nie gesond is nie! 
 
Ons stres oor die oesjaar wat een van die dae begin as ons weer begin saai, en dan 
bo alles sit ons steeds maar en wag vir…Eskom en loadshedding! 
 
Ek weet nie van jou nie, maar as ek so aan al hierdie dinge dink wakker dit klomp 
emosies by my op – ons voel dalk paniekerig, dalk sommer net plein moedeloos soms, 
dalk selfs soms planloos en rigtingloos…ons was so positief oor 2020 en nou 3 
Maande in wens ons die jaar alreeds verby… 
 
Dalk is die beste beskrywing vir dit wat ons almal voel deesdae soos iemand wat 
afgebreek word soos ‘n muur wat op die punt is om om te val, te breek en in mekaar 
te tuimel! 
 
Dit is ook die presiese beskrywing wat Psalm 62 se Psalmdigter gevoel het.  Hy sê hy 
is…”'n man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval,'n klipmuur wat omgestoot word” 
 
Die rede vir daardie gevoel van hom sê hy is omdat hy sy lewe gebou het op Mense 
& Dinge! 
 
Hy kom waarsku ons dan en sê: Pasop mense om op mense te vertrou – ons is nietige 
stofmensies, wat maar almal baie, baie broos is… 
 
Ook sê die Psalmdigter ons moet versigtig wees om in ons lewe te vertrou op dinge – 
in sy woorde, rykdom, dit word gesteel, breek en raak weg – of inflasie en rentekoerse 
en markte vreet dit op! 
 
Ja, mense en rykdom is alles goed wat ons baiekeer laat voel soos die omgevalde 
muur… 
 
Maar is dit dan hoe die lewe in 2020 gaan wees?  Hierdie stukkende, seer, hopelose 
gevoel wat wag om met die volgende stukkie slegte nuus van paniek of magteloosheid 
heeltemaal inmekaar gaan tuimel? 
 
Nee, sê die Psalmdigter daar is ‘n manier waar jy selfs in maltye soos nou te midde 
en ten spyte van mense wat jou in die steek laat en ‘n ekonomie wat vou en ‘n gogga 
in die lug steeds rus en standvastigheid kan beleef, …’n manier van leef wat nie begin 
by mense of dinge nie, maar by God en God alleen… 
 
Hoor hoe mooi spel hy dit uit in die Psalm 62:6 - 7…  
6Net by God vind ek rus, 
want op Hom vertrou ek. 



7Net Hy is my rots en my redding, 
my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 
 
Hierdie Psalmdigter kom sê dat die Here is AL een by Wie jy en ek ware rus kan kry 
– nie rus soos by ons huisie by die see nie – Maar daardie werklike sielerus wat jou 
net weer krag en hoop gee.   

 
Ek dink hierdie kan nou ‘n lekker tyd vir ons wees om met ons kinders en vriende en 
ouers sulke tye te kan skep om saam stil te raak, om saam te bid en Bybel te lees, om 
saam te gesels oor ons vrese en waar ons die Here soek en ook beleef en raaksien! 
 
Die Psalmdigter beskryf God ook as sy enigste Redding.  In Hebreeus die woord – 
JESHUA wat redder beteken – ‘n Naam wat Jesus, God se Seun ook sou hê!   
 
Ons kan maklik vergeet dat dit nou Paastyd is en dat ons juis in hierdie tyd op ‘n 
amazing manier ook kan beleef dat die Here ons Redder en Verlosser is.  Dat Hy 
alleen red, fisies red en genees, maar ook ons geestelik kom red het deur Jesus se 
kruis en opstanding.  Jesus is immers die ware en volkome REDDER! 
 
Die Psalmdigter gebruik ook die woorde “vesting” en bietjie later die woord “toevlug” 
– twee woorde in Hebreeus wat beide veilige plekke aandui – plekke waar jy kan gaan 
wegkruip en weet jy is okay daar! 
 
In die tyd van die Psalmdigter was die hoë kranse in die berge van Israel plekke waar 
mense kon gaan wegkruip.  Dit was plekke waar jy maklik enige gevaar betyds kon 
raaksien en dan vlug of so kon gaan wegkruip dat niemand jou daar kon kry nie. 
In die tyd wat almal ook wegvlug van die virus en by die see of in jou huis jouself 
isoleer en wegkruip van die gogga – kruip eerder weg by die Here.   
 
Moenie in panic mode ingaan en so bang wees dat jy nie eers jou vrou ‘n soen wil gee 
en nie met jou kinders wil speel nie – ja, wees verantwoordelik en wys, maar onthou 
in alles wat gebeur en ook nog kan en gaan gebeur by Wie jy wegkruip, onthou Wie 
die Een is wat jou toevlug is in hierdie tyd is en leef dit uit teenoor jou vriende, familie, 
kollegas… 
 
Want almal is welkom by hierdie toevlug, want dit is nie ‘n plek nie, maar ‘n Persoon, 
Ons Vader, ons Herder en God wat belowe dat niks, maar niks, maar niks ons uit Sy 
hand kan ruk nie en niks in hierdie skepping ons van Sy liefde kan skei nie – nie 
Corona nie, nie ‘n Ekonomie wat inmekaar gaan val, NIKS… 
 
6Net by God vind ek rus, 
want op Hom vertrou ek. 
7Net Hy is my rots en my redding, 
my veilige vesting, sodat ek stewig staan. 
 
Dalk is die grootste uitdaging en keuse vir ons in die volgende paar weke nie hoe om 
Corona te probeer vermy nie, maar om eerder soos die Psalmdigter weer die Here 
hier en nou raak te sien en ons lewens op Hom ons Rots alleen te bou. 
 
Amen 


