
DORS… ~ Psalm 42&43 
 
Om dors te wees is iets wat elkeen van ons ken - na ‘n lang dag se 
harde werk smag almal na daardie ietsie om net jou keel te verfris 
nie waar nie…! 
 
Maar om dors te wees kan ook veel dieper wees as daardie basiese 
behoefte na iets koels vir jou keel nê… 
 
Om dors te wees beteken jy verlang intens en soekend na iets of 
iemand… 
 
Waarna dors jy tans? 
 
In Psalm 42 en 43 kry ons ‘n persoon wat ook dors is, maar nie na 
water of wyn nie…die persoon dors na God! 
 
Die twee Psalms vorm eintlik een lang klagpsalm wat vir ons in die 
tyd baie kan leer en beteken… 
 
Die Psalmdigter is iemand wat regtig in die nood is.  Hy voel soos 
baie van ons ook nou voel – vasgevang, “stuck” en stukkend oor 
klomp dinge en God wat sy Rots is wat hom stewig moet laat staan 
voel nou ewe skielik soos ‘n gladde onvaste klippie… 
 
Dit raak so erg die persoon beleef selfs hoe mense om hom vir hom 
spot en vra, “Maar waar is jou God dan nou?” 
 
Die persoon het nie antwoorde nie en worstel self ook met die 
vraag, “Waar is God dan nou?  Het Hy my vergeet?”   
 
Klink dit dalk na jou dors?   
 
Here, kyk wat gaan aan?  Waar is U?  Hoor U my dan nie?  Is U ook 
op lockdown en self-isolation?   
 
Kyk, Here, kyk waar is ek, kyk hierdie diep gat?  Ek moet vir 21 dae 
by die huis bly, maar hoe gaan ek oorleef Here?  Hoe gaan ek vir 
my gesin kan sorg?  Wat gaan hierna gebeur Here?  Wat hou die 
toekoms in? 
 



 
Die wonderlikste van die Psalms is dat die dors Psalmdigter God in 
sy dors soeke aanspreek as die LEWENDE God!  Later in vers 9 praat 
hy oor die God van my lewe! 
 
Die man kyk terug in sy lewe en herinner homself aan God se 
teenwoordigheid daarin – daar waar hy saam met sy volksgenote 
in die Here se huis bymekaargekom het en lofliedere gesing het het 
Hy beleef God is daar! 
 
Hy beleef God se teenwoordigheid as hy op sy eie ook weer opnuut 
homself aan die Here wy en daar in sy dors toestand iewers ver van 
sy huis af weer kies om te bid en tot die Here ‘n loflied te sing, ja 
dalk met twyfel en soeke en trane, maar in daardie dors sing van 
hom beleef hy weer God is daar by hom – Die Here is my helper en 
my God! 
 
Vir die Psalmdigter was God nooit net ‘n storie vol niks nie – As hy 
oor sy lewe terugkyk en twyfelend soek en dors, raak God vir hom 
‘n realiteit, ‘n sekerheid, ‘n Vaste Rots, Hy kom juig dit uit dat God 
Iemand is wat lewend, aktief en intiem in elke mens se lewe 
betrokke is…altyd en oral! 
 
God is die Een wat weer ‘n loflied in sy hart laat uitbreek –– en Hy 
sing dat God die Een is wat aan hom reg sal laat geskied, wat hom 
in Sy lig en trou sal lei, wat sy Helper is - wat die Lewende Water is 
wat sy dors SAL les! 
 
Soos hy 3 keer vir homself en sê…Waarom is ek so in vertwyfeling en 
waarom kerm ek so?  Vertrou op God!  Ja, ek sal weer vir Hom ‘n 
loflied sing – Hy is my helper en my God! 
 
Kom ons wees eerlik…Daar is baiekeer tye wat dit vir ons voel en lyk 
asof God van ons vergeet het…daar IS tye wat ons ook dors word… 
 
Aan die kruis op Golgota roep Jesus op ‘n stadium uit…EK IS DORS… 
 
Jesus, God se eie Seun, God self, beleef ook iets van hierdie dors 
wees – ‘n dors wees na God!  Hy beleef ook iets van hierdie gevoel 
van ons as mense wat soms voel God is nie nou hier nie…  



Maar Jesus beleef oomblikke daarna ook hoe Sy Vader op ‘n 
ongelooflike manier teenwoordig is by Hom net soos die 
Psalmdigter as Hy uitroep, “Vader in U hande gee ek my Gees 
oor…” ’n Eenvoudige Joodse kindergebed wat Jesus baie goed 
geken het en wat van Psalm 31:6 af kom, “In U hande gee ek lewe 
oor, want Here, troue God, U het my vrygemaak”… 
 
Op ‘n manier kom sê Jesus, Vader, U les my dors…! 
 
Dit vir my vandag hier te midde van ‘n lockdown ongelooflik om te 
weet as ek worstel en stoei en dors na die Lewende God, dat Jesus 
my dors ook verstaan… 
 
Dat ek die vrymoedigheid het om soos die Psalmdigter met God te 
kan praat en huil en vra Here waarom voel en lyk dit asof U my 
vergeet… 
 
Maar soos die Psalmdigter moet ek in daardie oomblikke besef 
God is die LEWENDE God…Hy is nie soos ek en jy tans in lockdown 
iewers vasgekluister nie, al voel dit vir my Hy is ver, is Hy hier en nou 
teenwoordig…my lewe is in Sy hande en Hy gaan my nie los nie… 
 
Hy is die Strome, Lewende Water wat die dors in my nou kan en sal 
les… 
 
Dors jy ook na God?  Nie ‘n dooie wankelrige gladde, wispelturige 
God nie, maar ‘n LEWENDE God, wat ‘n vaste rots is en lewende 
water kan gee vir jou dors? 
 
Bid dan saam met my die bekende lied  “Soos ‘n wildsbok” se 
woorde vandag en mag jy wanneer jy ook uitroep ek is dors, die 
God van jou lewe se teenwoordigheid daar waar jy is raaksien en 
in jou lewe beleef. 
 
Amen 


