
Die Pelgrimsliedere as vertroosting in die tyd van INPERKING. 

Vrydag 27 Maart 2020 

Inleiding 

Daar is vyftien Pelgrimspsalms.   Dit is Psalms wat gesing is terwyl die Israeliete na Jerusalem 
op pad was om die drie jaarlikse feeste te vier.   Ex 14-19.  Paasfees in die lente, Pinksterfees 
vroeg in die somer, Fees van die tabernakes in die herfs.   Tien van die Psalms het anonieme 
skrywers, Dawid het vier geskryf 122, 124, 131, 133, een is deur Salomo geskryf 127.   Die 
Pelgrims het dit gesing as hulle in familiegroepe na Jerusalem op pad was, Luk 2:41-52.   Dit het 
hulle gehelp om steeds aan God die eer te bring en om te vra  vir God se hulp en genade in 
hierdie tyd van op reis wees en die tyd in Jerusalem.   Daar is drie temas was oor en oor herhaal 
word: 

• Die swaarkry van Israel onder die heidense volkere. 
• God se barmhartigheid en genade teenoor sy volk. 
• Die seëninge om in Jerusalem te wees. 

Onder Moses se leierskap was Israel ‘n nomadiese volk wat veertig jaar in die woestyn 
rondgetrek het.  Nadat hulle in Kanaän gevestig het, het God van hulle verwag om te besef, 
geestelik gesproke was hulle nog steeds ‘n nomadiese volk, bywoners op aarde, op pad na die 
ewige Jerusalem en daarom steeds en altyd, genadiglik, in die barmhartige genade van God.   
Hulle was steeds volkome van God afhanklik.   

Ons burgerskap is in die hemel, Luk 10:20; Fil 3:20; Heb 12:22-24, en dit maak ‘n verskil in ons 
lewens op aarde.   Ons moet altyd tydelik op aarde voel, want ons permanente burgerskap is in 
die hemel.            
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psalm 120            ‘n VERSUGTING NA VREDE       Vrydag 27 Maart 2020 

In hierdie Psalm hoor ons hoedat die digter daarna verlang om na Jerusalem toe te gaan om te 
gaan aanbid.     Hy verlang daarna om God saam met die gemeente te gaan dien.   Maar dit lyk of 
dit hierdie jaar nie vir hom moontlik was nie, dieselfde situasie as die Psalmdigter van Ps 42 
beleef het.     Hy moes tuis bly daar waar dit moeilik was, omdat volkere dit vir hom moeilik 
gemaak het.   As die pelgrims hierdie lied gesing het, moes hulle dink aan almal wat tuis is, nie 
kon saamgaan nie, en wat swaargekry het.   Maar dit is nou belangrik dat die wat na Jerusalem 
kon gaan, die goeie nuus, die heerlike verblyf en aanbidding en die seëninge wat hulle daar 
ervaar en gehoor het, moes kom deel met die wat agtergebly het.  Hierdie Psalm herinner ons 
vandag in hierdie tyd van Inperking in ons huise, dat aanbidding saam met die gemeente,  hetsy 
erediensbywoning, kleingroepe, Bybelstudies ensevoorts ‘n baie groot voorreg is.    Maar ons 
wat vandag God ken en weet wie ons is in Christus het ‘n wonderlike voorreg en verantwoor-
delikheid om hierdie evangelie, kennis met die wêreld te deel.  As ons as christene, swaarkry, 
eensaamheid en teleurstellings ervaar, het ons drie verantwoordelikhede teenoor die mense 
daarbuite,  wat nie so bevoorreg is om te aanbid nie. 

1 Ons moet bid.   Verse 1-2 
Die Psalmdigter het in diepe nood verkeer om een of ander rede.  Presies wat weet ons nie maar 
daar was leuenaars en bedrieërs.    Vroeër het hy gebid en God het hom gered.   Daarom weet hy 
dat dit nou weer ‘n tyd is om te bid.   Hy kan nie Jerusalem toe gaan nie, maar hy moet tuis bly.  
Geliefdes ons is ook in ‘n tyd waarin ons moet bid.   Ons moet ons ernstig voor God verootmoe-
dig.  Ons moet bid vir uitkoms.  Hierdie klein virussie het al duisende mense se dood veroorsaak.   
Maar ons hoef nie bang te wees nie, want ons kan en moet bid en ons weet dat God die 
Almagtige ons gebede verhoor.   Nie altyd soos wat ons wil nie, maar soos wat God wil. 
2 Ons moet op God vertrou.   Verse 3-4 
As ons ernstig bid, weet ons en bely ons dat ons in God se hande is.   God is in beheer.   God het 
nog altyd sy volk bewaar.   God sal ons nou ook bewaar, al is dit dat ons sal sterf, ons het ‘n 
vaste gebou, ‘n ewige Jerusalem.     God sal die stryd voer wat ons nie kan voer nie.  Daarom 
God se skerp pyle en gloeiende kole is genoeg om ons te beskerm, ja jou siel te beskerm, nou en 
vir altyd. 
3 Ons moet geduld beoefen en vrede begeer.   Verse 5-7 
Die Psalmdigter het in hierdie tyd nie in opstand gekom, nie, maar hy het soos altyd vrede 
begeer.    Hy wou aan sy mede-gelowiges vrede en geduld leer.  Geliefdes en in ‘n tyd soos 
hierdie, is dit ons plig om vrede te soek en te verkondig en na te jaag.   Daar kan net opregte 
vrede wees as ons werklik in ‘n ernstige en lewendige verhouding met Jesus Christus leef.    
Daarom moet ons geduldig wees en bid en vertrou.   Hierdie is nie ‘n tyd vir braai en leeglê en 
genietinge nie.    Daarom moet elkeen van ons ons voor God verootmoedig, ons moet God smeek 
om op hierdie pelgrimstog van die volgende drie weke en maande wat volg, ons op God te 
verlaat, op Hom te vertrou en geduldig te wag op uitkoms.   Ons moet vir ons mede-gelowiges, 
ons medelandsburgers en vir die wêreld bid.    Mag God die virus vernietig.   Mag God ons lei 
om na Hom toe terug te keer.   Mag God ons genadig wees. 
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