
Psalm 125  DAAR IS VOLKOME VREDE EN RUS BY GOD! Dins 14 Apr 2020 
 

Geliefdes, in tyd van intense nood, is dit maklik om te begin wankel.   Wankel omdat ons nie 
weet wat die toekoms inhou nie.  Wankel omdat ons onseker is oor wat in die wêreld, in ons 
land, in ons dorp en selfs in ons gemeente gaan gebeur met die volgende klompe weke en 
maande en selfs jare.    
 

Maar ons is gelowiges! 
Ons glo onvoorwaardelik in die Drie-enige Verbondsgod! 
Het ons nie die wonderlike Paasfeesgebeure kon vier nie?   God is getrou in wat Hy belowe! 
 

Die Psalmdigter begin deur die gelowiges en gemeente met Jerusalem te vergelyk.    Soos wat 
Jerusalem gebou is op die berg Sion, ‘n vaste rots, omring en beskerm deur berge, so is ons as 
kerk as gelowiges gebou op Jesus Christus.    Ons is omring van alle kante deur God se genade.  
Ons is veillig.   Die pelgrims is nou binne in Jerusalem waar hulle veilig en tevrede is, omdat 
daar vrede is.   Hulle hoef nie bang te wees vir enige-iets nie, want in Jerusalem, by die tempel, 
waar God simbolies woon en waar hulle aanbid en in God se Almagtige teenwoordigheid is, daar 
is vrede. 
 

Daarom kan ons weet dat niks ons kan onderkry nie.   Nie ‘n inperking nie, nie ‘n hongersnood 
nie, nie ‘n ekonomiese ineenstorting nie, niks kan ons skei van die liefde wat God vir ons het nie.    
Soos wat Jerusalem nie kon wankel nie omdat dit op die Sionsberg gebou is, so sal ons ook nie 
wankel nie omdat ons op ons Rots Jesus Christus gebou is. 
 

Die geheim vir die gelowiges se standvastigheid lê dus nie in hulle eie krag nie, maar in die krag 
van die Here.   Dit is Hy wat ons beskerm en bewaar.   Dit is Hy wat ons omsluit van alle kante, 
wat ons elke dag dra, wat elke dag vir ons sorg, wat ons omring soos wat die berge die stad 
Jerusalem omring en beskut. 
 

Juis die beeld van die berge rondom Jerusalem wil ons veral weer verseker van die vastigheid, 
die sekerheid, die onherroeplikheid van ons verlossing op grond van ons verkiesing uit louter 
genade van God, asook die soenverdienste van ons enigste Middelaar, Jesus Christus. 
 

Ons sekerheid en vastigheid lê in die soenverdienste van ons Here Jesus Christus aan die kruis.  
Dit is ook wat ons die afgelope Paasnaweek herdenk en gevier het.    Ons het die sekerheid nie 
van berge rondom ons nie, maar van die Heilige Gees wat elke dag by ons is.   Ons het die 
sekerheid van die engele van God wat ‘n laer van beskutting is rondom ons.   Ons het die 
sekerheid dat ‘n ware gelowige nooit verlore gaan tot in ewigheid nie.    Jesus Christus het self 
gesê dat niemand en niks die gelowiges uit sy hand kan ruk nie.    Ja God het elkeen van sy 
kinders verlos en by die Naam geroep, daarom hoef ons nie te vrees nie. 
 
Nader tot God in aanbidding en gebed, individueel,as gesin, as familie, as kerk. 
Daar is volkomke rus en  vrede by God alleen! 
 
   AMEN                              (Ds. Gerrit Kruger Gereformeerde kerk Centurion. Sel 082 964 5595) 



Gebed 
 
Op U vertrou ons Here,   daar is by ons geen twyfel dat U die Almagtige en Barmhartige en 
Regverdige God is nie, die Skepper en Onderhouer van die Hemel en die aarde.     Soos die berge 
Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm U ons as U kerk en as U kinders elke dag.    Daar 
is niks wat ons van U liefde kan skei nie.   Daar is nie swaarkry of trane of hartseer wat so groot 
is dat ons nie meer op U sal vertrou nie, WANT U IS GETROU!   Here gee aan ons krag en 
moed en ywer om staande te bly.   Wees met die eensames in hierdie tyd.     Wees met almal wat 
kleingelowige en mismoedig raak.   Openbaar U genade en liefde en trou aan almal op aarde.   
Ons wil graag dat almal tot geloof sal kom in U.    Mag daar vir ons altyd vrede by U wees.   Ons 
bid dit in die Naam van ons Koning en Verlosser,  Jesus Christus. 
 
AMEN 
 
 
 


