
                               ‘n Boom geplant by ‘n waterstroom.          
                                                              Psalm 1:1-3                           Maandag  23 Nov  2020 

 
Dit gaan goed met die mens wat sy vreugde in die Woord van die Here vind.   Dit gaan goed 
as jy lief is om die Bybel te lees en te bid en te leer van God.   Want in die Woord is daar troos, 
leiding, warmte en genade vir die mens.        
 
Want juis as jy die Bybel lees, intensief lees, sistematies deurlees, dan word jou siel gevoed, dan 
leer jy wat die waarheid is. 
Want in die Bybel is daar openbarings …. 

• Van God… 
o die liefdevolle versorging van die Vader 
o die reddende genade van Jesus Christus 
o die wonderlike vertroosting van die Heilige Gees. 

• Van hoe ons moet leef… 
o Jy moet die Here jou God liefhê 
o Jy moet jou naaste liefhê 
o Jy moet jouself liefhê. 

• Van die paaie wat ons moet stap… 
o Die nou pad wat na die ewige lewe lei. 
o Die pad van blydskap in die Here. 

 
‘n Boom langs ‘n waterstroom is baie geseënd. 
 

• Daar is water en kos. 
• Droogte, storms en wind pla nie baie nie want die boom is gesond. 
• Daar is genoeg kos vir die boom om welig te groei. 
• So ‘n boom is tot voordeel van mens en dier en die natuur. 
• Die gelowige wat die Woord, lees en bestudeer en daaroor nadink, word vergelyk met ‘n 

boom by ‘n waterstroom. 
Psalm 1:3 

“Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, 
wat op die regte tyd vrugte dra en 

waarvan die blare nie verdroog nie. 
Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak.” 

 
Die  vergelyking word hier getref, die gelowige is soos ‘n boom. 
 
Dit gaan nie oor ‘n boom wat staties is, geplant is en eintlik net groei en lewe nie. 
Dit gaan hier oor… 

• Die gelowige wat die wil van God doen. 
• Die gelowige wat soos ‘n boom is wat aktief besig is om te lewe. 
• Die gelowige wat kies om vir God te lewe. 
• Die gelowige wat lewe volgens die wil van God. 

 



Is die Woord vir jou soos ‘n waterstroom waaruit jy elke dag gevoed word? 
• Vind jy vreugde in die Bybel? 
• Lees jy die Bybel graag? 
• Bestudeer jy die Bybel? 
• Oordink jy en  mediteer jy, oor die Bybel? 

 
Die belangrikste deel van die boom, die wortels, is nie sigbaar nie. 

• Dit is die wortels wat nie gesien kan word nie. 
• Die wortels onttrek die allernoodsaaklikste water en voedingstowwe uit die grond. 

 
Ø Die christen gelowige onttrek al sy geestelike krag vanuit die onsigbare. 
Ø Die sigbare is die Woord van God en  
Ø die onsigbare is die Heilige Gees wat ons laat groei in geloof en kennis en vertroue in en 

deur Jesus Christus. 
 

Ef 3:16-17 
“Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom van 

sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te  word, 
17)  dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en 
dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.” 

 
In die Skrif word drinkwater, vergelyk met die Heilige Gees. 
 

Joh 7:37-39 
“Op die laaste dag, die groot dag van die huttefees, het Jesus daar gestaan en uitgeroep: “As iemand 

dors het, laat hy na My toe kom en drink! 
38)  Met die een wat in My glo, is dit soos die Skrif sê: Strome lewende water sal uit sy binneste 

vloei.” 
39)  Hiermee het Hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in Hom kom, sou die 

Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie.” 
 
Ten Slotte 
 
Die Psalm begin met…Dit gaan goed met die mens, geseënd, gelukkig is die mense wat hulle 
vreugde in die Woord van die Here vind. 
 
Maar ware gelowiges ontvang geestelike en materiële seëninge van die Here. 
Ons moet uit dankbaarheid, met bewoënheid die evangelie uitdra aan almal daarbuite, spesiaal 
aan hulle wat die evangelie nog nie gehoor het nie en wat nog nie glo nie. 
 
Om dit te kan doen moet ons onsself vul met die Woord. 
Want deur die Woord werk die Heilige Gees en openbaar God aan ons al ons seëninge om Hom 
te loof en te prys. 

         Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 


