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REGTERHAND 

 
Ek het eenkeer op ‘n Chappiepapiertjie gelees dat omtrent 80% 
van mense in die wêreld regshandig is.  Nou of dit regtig ‘n feit is 
weet ek nie, maar wat ek weet is dat die meerderheid mense wat 
ek ken regshandig is. 
 
En nee sommer hier aan die begin wil ek net almal kalmeer – ek 
diskrimineer nie vandag teen almal wat linkshandig is nie – vandag 
se boodskap gaan oor soveel meer as menslike hande en wie 
beter, sterker en slimmer is! 
 
Maar in ons wêreld word ‘n regterhand nogal verstaan as ‘’n 
simbool van mag, beskerming, hulp, aansien en selfs seën.  Ook 
word dit – ten koste van die linkshandiges – maar gesien as die die 
“default” vir die mensdom. 
 
Dink bietjie daaroor na - as jy van iemand praat as jou regterhand 
is dit iemand wat jy vertrou en wat jou help en bystaan selfs beskerm 
of soms in jou plek gaan staan. 
 
Om aan iemand se regterhand te sit aan ‘n tafel dui op ‘n plek van 
aansien en mag in baie kulture – ook in Suid-Afrika. 
 
Wanneer jy iemand groet – toe ons nog kon groet - was dit met jou 
regterhand.  
 
Wanneer ons trou gee ons mekaar die regterhand as teken van die 
‘n kontrak, ‘n commitment wat nou gaan begin… 
 
In Psalm 16 lees ons van Iemand wat regtig in die Here vreugde en 
hoop vind en om wie se hele lewe die Here draai!  
 
Hierdie baie mooi Psalm is in ‘n tyd geskryf waar godsdiens iets 
goedkoops en leeg was -’n plastic geloof vol plastic gode – jy sê 
die regte rympies, doen die regte offers en jy dink jys gefix! 
 
God is egter veel meer as ‘n spaarwiel plastiese god vir die 
Psalmdigter 
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Nee, hy begin sy psalm met groot woorde… Neem my in 
beskerming, o God; ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê: 
“Ek behoort aan U, daar is vir my niks goeds nie behalwe by U. 
 

Niks goeds nie behalwe by U - Hierdie is geloofswoorde van iemand 
wat God leer ken het as ‘n God wat deur die goed en sleg by hom 
is, wat “committed” in Sy verbondsverhouding met die persoon 
staan en daarom noem die persoon God op Sy spesiale 
verbondsnaam, JHWH wat ons vertaal as Here. 
 
Dit herinner ons aan daardie regterhande by ‘n troue…God en ek 
is in ’n lewenslange verbintenis…! 
 
Maar die Psalmdigter sien God ook raak as die een wat Hom seën 
met die mooiste deel – wat hierdie mooi deel presies was weet ons 
nie, maar dit wil vir ons ‘n ongelooflike waarde vir die lewe kom wys. 
 
Die Psalmdigter daag my en jou uit om in die goeie en slegte tye 
raak te sien dat alles wat ons ontvang genade is uit God se hand 
en dat ons tevrede en dankbaar kan leef met daardie seën wat 
die Here in ons lewens gee selfs al is dit in ons oë te min! 
 
Hierdie Psalmdigter is tevrede met alles wat God in sy leë 
mensehand kom sit! 
 
Om so afhanklik, tevrede en committed in ‘n verhouding met God 
te lewe is natuurlik iets waarna ons almal streef, maar hoe kry mens 
dit prakties reg?   
 
Hoe kan ons hier in die middel van lockdowns en ‘n onseker 
toekoms nie ook ons begeef op plastiese gode met vinnige maklike 
antwoorde en uitkomste nie, maar werklik soos die Psalmdigter God 
beleef en in hoop en met vreugde kan leef selfs deur trane of siekte 
of teleurstelling? 
 
Die geheim van die Psalmdigter se lewe vind ons in vers 8… 

Die Here is altyd by my. Ja, Hy is aan my regterhand; daarom sal 

ek nie struikel nie. 
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In die Psalmdigter se tyd was regterkant die onbeskermde kant van 
‘n soldaat.  Die meeste soldate was regshandig en het hul wapens 
en skild links gedra, so jou regtekant was heeltemaal blootgestel. 
 
Die Psalmdigter se geheim is dat hy altyd probeer om God voor oë 
te hou – om God te soek en Hom raak te sien in die slegte tye en 
ook in die goeie tye.   
 
Selfs in die nag, as hy op sy bed lê is hy bewus van God…leer hy by 
die Here, loof en aanbid hy Hom… 
 
Ons sien die ongelooflike uitwerking van hierdie 
regterhandwaardes in die persoon se lewe – ‘n lewe gevul met 
vreugde en hoop! 
 
Wanneer hy na sy hande afgekyk het, het hy geweet God is daar 
aan sy regterkant – daar waar hy besig was met watookal, skryf, 
teken, tuinmaak, was, regmaak, koffie drink – God was daar!  Hy 
kies om vir homself heeltyd te herinner dat hy in die 
teenwoordigheid van God is en dat God ook teenwoordig is BY 
hom, want Hy sien daar aan sy regterhand se kant is God se hand…   
 
Die laaste tyd word baie klem gelê op ons hande…ons moet ons 
hande was en kyk waar ons vat – maar Psalm 16 wil jou en my 
uitdaag om soos die Psalmdigter God ook raak te sien aan ons 
regterhand…om Sy sterk en magtige Regterhand ook daar in ons 
lewens te sien…‘n Hand wat beskerm en sorg en mooi dele 
voorsien, ‘n hand wat help en lei en seen…‘n Hand van die 
Verbondsgod wat Homself so “commit” het dat Hy aan ‘n kruis sterf 
sodat ons nie meer bang hoef te wees oor die dood nie – die dood 
wat tans in ons wêreld so ‘n realitiet vir baie mense is…maar nou 
alreeds kan uitsien en deel aan ‘n nuwe lewe gevul met vreugde 
en hoop! 
 
Die Message vertaling sê dit so mooi - I’m happy from the inside out, 
and from the outside in, I’m firmly formed. You canceled my ticket 
to hell— that’s not my destination! Now you’ve got my feet on the 
life path, all radiant from the shining of your face. Ever since you 
took my hand, I’m on the right way.  
 
Daar is hierdie ongelooflike mooi stuk wat iemand geskryf het: 
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Die kind het gefluister: 
“Here, praat met my!” 

Toe sing daar ‘n lewerik. 
Maar die kind het niks gehoor nie. 

 
Daarom het die kind uitgeroep: 

“Here, praat met my!” 
Toe rommer die donderweer in die lug. 

Maar die kind het nie geluister nie. 
 

Die kind het rondgekyk en gesê: 
“Here, laat my U tog sien?” 

Toe skyn een van die sterre skitterblink. 
Maar die kind het nie geluister nie. 

 
Daarom het die kind geskreeu: 

“Here, wys my ‘n wonderwerk@” 
Toe word daar ‘n nuwe lewetjie gebore. 

Maar die kind het dit nie verstaan nie. 
 

Daarom het die kind moedeloos gesmeek: 
“Here, raak aan my sodat ek kan weet U is hier!” 

Toe steek god Sy hand uit en streel die kind. 
Maar die kind het die skoenlapper weggejaag 

En weggestap sonder om te besef wat gebeur het. 
 
Vandag as jy iewers besig is -kyk af na jou hande en sien die 
Lewende, Opgestande God raak daar by jou! 
 
Amen 
 


