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DIE NUWE PSALMOMDIGTING 

Slabbert Le Cornu  

 

Inleiding 

In die HTS Teologiese Studies (Vol 60, No 3, 2004) het prof. HF van Rooy, professor in Ou Testament 

aan die Teologiese Skool, Potchefstroom, ‘n artikel gepubliseer onder die titel “Die nuwe 

Psalmomdigting: Die Messias weggelaat?”. Die artikel kan hier afgelaai word in PDF formaat: 

http://www.hts.org.za/index.php/HTS/article/view/600/0 

 

As studente, moes ons in een van die OT klasse by prof. van Rooy in die jaar 2005, die artikel opsom (die 

besware en argumente teen die nuwe omdigting, asook prof van Rooy se antwoord daarop) en dan ‘n eie 

mening gee.  Die artikel wat hieronder volg was my bydrae gewees.  Afdeling een en twee is ‘n 

opsomming en samevatting van prof. van Rooy se artikel (sien gerus die artikel van prof. van Rooy self 

om vas te stel of ek sy argumente korrek weergegee het), en afdeling 3 bevat my eie standpunt oor die 

saak.   Dit word aanbeveel dat u eers prof van Rooy se artikel lees, en daarna my samevatting en mening 

daaroor.  

  

Afdeling 1: 'n Samevatting van die besware en argumente teen die Nuwe Psalmomdigting 

(afkorting: NPO) 

Die kritiek teen die NPO is veral op drie sake gemik: 

a. weglating van die Godsname 

b. die verkorting van sekere Psalms 

c. die weglating van die Messias  

In die artikel word spesifiek aandag geskenk aan die laaste aspek, nl. om die vraag te beantwoord of die 

Messias wel weggelaat word in die NPO.  Daar word veral gelet op twee Psalms, nl. Ps.2 en 110 "wat 

deur die geskiedenis en tot vandag toe wyd as Messiaanse Psalms beskou word."  

 

Reeds met die vertalingskwessie aangaande die NAV het die gesprek alreeds na vore gekom, bv. waar die 

OAV en die Ou Psalmberyming hoofletters gebruik by Ps.2 om die Gesalfde aan te wys, en die NPO die 

NAV volg deur klein letters te gebruik.   

 

Die besware teen die NPO het veral in die volgende kerklike tydskrifte na vore gekom: 

a. Kerkblad 

b. Kerkpad 

c. Waarheid en Dwaling 

 

Die hoofargumente wat aangevoer is (in hierdie bogenoemde publikasies), is as volg: 
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i. Die NPO is gebaseer op nuwe navorsing en is 'n herhaling van "die ou Joodse dwaling, 'n stokou kettery 

in die splinternuwe baadjie van die Bybel in Praktyk." 

Dus: Daar is 'n verkeerde teologie wat die NPO dra. 

ii. Dele van die Psalms is weggelaat in die NPO, veral die verwysings na Christus (bv. in Ps.2:7; 31:6; 

41:10; 47:6) 

iii. Die Godsnaam Adonai in Ps.110:1 is vervang met 'my koning'  

iv.  "As nie aanvaar word dat Ps.110 'n Messiaanse Psalms is nie, word 'n valse leer verkondig." 

v. Christus is weggelaat in Ps.2, 45, 107 en 110.  

vi. Die NPO het die NAV gevolg in die weglating van Christus uit die Psalms. 

vii. "Die teologie wat agter die NPO lê, is vals en onbybels." 

viii. Die NPO bevat 'n "menslike ontwerp van 'n godheid" en daardeur kom die belydenis van die Drie-

eenheid in gedrang.  Dus: Die NPO het 'n verkeerde Godsbeskouing. 

ix. Die NPO aanvaar nie Christus se uitleg van die Psalms as 'deurslaggewend' nie: "... die Nuwe-

Testamentiese uitsprake (word) nie as gesaghebbend aanvaar ... nie, wat die hele Skrifbeskouing van die 

Omdigting problematies maak." ... "Hulle (die kritici - SLC) oordeel dus dat die Nuwe-Testamentiese 

verstaan van die Psalms deurslaggewend moet wees vir die verstaan van die Psalms in die Ou Testament, 

omdat die Gees as primêre Outeur tog nie Homself kan weerspreek nie."  Dit is dus vir die kritici 'n teken 

van Skrifkritiek om nie alle Psalms as direk-Messiaans te beskou nie (volgens die skrywer van die artikel 

se mening). Die gevolg is dat die NPO 'n teologie aanhang "wat wesentlik van die Gereformeerde 

Skrifbeskouing afwyk." 

x.  Die Messiaanse profesieë is direk Messiaans en nie indirek Messiaans soos die NPO leer nie.   

 

Samevattend:  Die besware het te doen met die Gods-, Skrif- en Messiasbeskouing van die NPO.  

 

Afdeling 2: Reaksie en teenargumente op die besware deur prof van Rooy 

Uit die kerkgeskiedenis leer ons die volgende aangaande die Messianiteit van die Psalms: 

i. Die vroeë kerk het die Psalms gebruik om die heerlikheid, transendensie van Jesus, die 

Verlossingsmiddelaar aan te dui.   

ii. Die Siriese Psalmmanuskrip uit die 12de eeu, se opskrifte by die Psalms dui daarop dat o.a. die 

volgende Psalms Messiaans beskou is: 2, 8, 45 en 110.   

iii.  Calvyn beskou Ps.2 nie direk Messiaans nie, maar indirek: "... in die sin dat dit primêr in die 

oorspronklike konteks op Jesus Christus geslaan het." Daarteenoor beskou hy Ps.110 as direk Messiaans 

en verbind dit 'feitlik uitsluitlik aan Christus'.     

 

Teenargument 1: As iemand sekere Psalms indirek Messiaans verstaan, is dit nog nie Skrifkritiek nie, 

aangesien daar baie 'evangelicals' is wat hierdie standpunt handhaaf. 
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Daar is baie bekende 'evangelicals', wat nie Skrifkrities is nie, wat glo baie Psalms is nie direk Messiaans 

nie, bv. Tremper Longman III, Walter Kaiser asook die bundel van Satterthwaite, Hess en Wenham.  Uit 

hierdie manne se werke blyk die volgende (alhoewel almal wel nie met mekaar se uitsprake noodwendig 

saamstem nie): 

- Tekste wat in die NT op Jesus toegepas is, is nie Messiaanse voorspelings wanneer hulle in hul OT 

konteks bekyk word nie (bv. Hos.11:1 en Matt.2:15). 

- In Ps.16 gaan dit nie oor die voorspelling van Christus se opstanding nie, maar oor die digter se vertroue 

dat hy van die dood bewaar sou word.  Die spanning tussen lewe en dood word eers later in Christus 

opgelos, en is dus indirek Messiaans. 

- Ps.72 handel oor die koning van daardie tyd en word eers later ge- 'herinterpreteer' om Messiaans te 

wees. 

- Kaiser staan in die lyn van die tradisionele benadering en wys daarop dat Eichorn reeds gesê het dat die 

Messias uit die OT verwyder is.  Daarteenoor staan Hengstenberg reeds vroeg in die 19de eeu, wat gesê 

het dat: "die Nuwe Testament die finale arbiter behoort te wees."  Hy aanvaar dat daar net 'n enkele 

betekenis is van die OT tekste en dat die Psalms grammaties histories in hul eie konteks verstaan moet 

word.  Die NT moet nie in die OT ingelees word nie.  Die sentrale lyn van die OT is die belofte wat 

regdeur loop en vervul word in Christus, sodoende kan dit meer as een vervulling hê.  Ps.2 en 110 is vir 

hom direkte Messiaanse Psalms.   

- Volgens Longman antisipeer alle Psalms die Messias en is in daardie sin almal Messiaans.  'n Direkte 

Psalm is een waarin Christus voorspel is en wat nie 'n direkte boodskap vir die OT periode gehad het nie.  

Die OT konteks moet nie vergeet word nie.       

 

Konklusie: As iemand ontken dat sekere Psalms nie direk Messiaans is nie, dan is dit te simplisties om dit 

te koppel aan die Nuwe Hervorming se Skrifbeskouing, aangesien manne soos Calvyn (Ps.2), Longman 

en andere dan ook daaronder sou val.  

 

Teenargument 2: Die gesindheid van die interkerklike kommissie word gesien in die feit dat die voorsitter 

dit stel dat die Psalmbundel deur die Heilige Gees geinspireer is, en dat die Psalms se wesentlike inhoud 

en diepste betekenis in Jesus sy ware bestemming bereik. 

 

Teenargument 3: Oor die saak van die Messias in die Psalms word daar 'n te simplistiese beroep gemaak 

op die NT gebruik van die Psalms.   

 

Teenargument 4: Die NPO word oppervlakkig gelees, soos in die geval van Ps.31:6, wat nie in die NPO 

weggelaat is nie, as dit in sy regte konteks gelees word. 
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Teenargument 5: Die feit dat Hand.4:26 vir Ps.2 direk verbind aan die Messias 'kan nie die deurslag gee 

nie' soos blyk uit Kaiser se verduideliking. [SLC: Maar Kaiser sien dan juis Ps.2 en 110 as direk-

Messiaans ?]  

 

Teenargument 6: Die NAV en die NPO verstaan Ps.2 as 'n tweede vervulling in Christus, met die eerste 

vervulling in 'n koning in die geslag van Dawid. 

 

Teenargument 7: In Psalm 110 word nie 'Adonai' nie maar 'Adoni' aangespreek, 'n term wat gebruik is om 

'n mens van hoër rang aan te spreek.  Dit dui op 'n koning in die geslag van Dawid in sy oorspronklike 

konteks, en vandaar kan die lyn gevolg word na Christus in die NT.   

 

Konklusie van teenargumente: 

Deur die Psalms nie as direk-Messiaans te beskou nie, word daarmee nie ontken dat die lyn ook 

deurgetrek kan word na Christus nie en die NT hantering van die Psalms.    "Dit is egter nie die taak van 

'n psalmberyming (of 'n Bybelvertaling) om al daardie sake in die beryming in te werke nie," aldus prof 

van Rooy.  

 

Afdeling 3: ‘n Eie mening   

Vir hierdie student is die argumente om die kwessie van die weglating van Godsname, gedeeltes wat nie 

berym/omdig is nie, die weglating van die Messias, ens., alles belangrike sake wat op sy plek en tyd 

aandag moet geniet. 

    

Die wesentlike debat is egter die hele saak van Skrifbeskouing, spesifiek die verhouding van die OT en 

die NT, en dan heel spesifiek die gebruik van die OT in die NT.  Daaruit dan ook twee verdere vrae:  

- hoe moet ons vandag die OT verstaan (spesifiek die Psalms) ?, en  

- in die lig van die eerste vraag: hoe moet ons dan vertaal en berym / omdig  vir vandag ?  

Dit bring ook weer verdere vrae na vore: wat is die doel van 'n beryming en omdigting ?  Wat wil ons 

bereik deur Psalms te stel wat die kerkvolk vandag kan en moet sing tot eer van die Drie-enige God ?  

Kan ons die Psalms berym asof Jesus nog nie gekom het nie, asof die NT nog nie geskryf is nie ?   

 

Die Psalms wat berym of omdig word is tog niks anders as belydenis en lof tot God in Christus nie, 

vandag.  Hoekom dan 'n probleem om die Psalms 'Messiaans' te berym, aangesien ons almal tog glo die 

hele Bybel, die hele OT, die hele Psalmboek antisipeer en spreek direk of indirek van Christus ?  Ons stel 

tog nie 'n Psalmboek, 'n Lofboek op vir die Jode voor Christus nie ?   
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Ten einde, blyk dit vir my dat die sentrale debat ‘n hermeneutiese debat is, wat ook 'n Skrifbeskouing 

debat is, en dit is die vraag wat gestel word deur beide Hengstenberg, d'Assonville, Kayayan en Schulze:  

 

Wie gee die deurslaggewende uitspraak aangaande die verstaan van die Psalms ? 

 

Is die 'konteks' waarbinne ons die Psalms moet verstaan slegs die Psalms en OT of die hele Bybel (d.w.s. 

Psalms én OT én NT) ?  

 

As voorbeeld: Psalm 110 

 

Die 'konteks' van Ps.110 is Ps.110 self, dan die Psalms wat dit omring, dan die Psalmboek, dan die OT, 

maar dan stop dit nie daar nie, die 'konteks' gaan verder ook tot in die NT.  En dit blyk dat hier die groot 

verskil is.  Dit wil voorkom asof die NPO die verstaankonteks van die Psalms beperk tot die OT, terwyl 

die Psalm gelees, verstaan, vertaal, verklaar en berym moet word in die lig van die hele Kanon, die NT 

ingesluit.   

 

Daar moet ook verder die vraag gevra word: Nie net mag ons nie, maar kan ons verby die NT vandag 

gaan om enige gedeelte in die OT slegs in sy 'oorspronklike konteks' te verstaan ?   Ons glo en bely dat 

die Gees ons lei in alle waarheid, maar ons het nie die inspiratio van die Heilige Gees nie, ten minste nie 

soos wat die NT skrywers dit gehad het nie.  Verder lei die Gees ons vandag nie los van die hele Kanon 

nie.   

 

As die Outeur van Ps.110, die Heilige Gees, deur latere Openbaring vir ons die identiteit van die 'Here', 

hetsy Adoni of Adonai gee (Matt.22:44; Hand.2:34,35; Hebr.1:13; 5:5; 7:17,21), en ons aanvaar nie sy 

gesag nie, dan is ons myns insiens Skrifkrities besig en buig ons nie onvoorwaardelik voor God se Woord 

nie.   Ps.110 het 'n boodskap vir sy eie tyd (asook alle tye) gehad, maar hy het dit juis gehad omdat dit 

gegaan het oor die Messias wat moes kom, sterwe, opstaan en na die hemel gaan om aan die regterhand 

van God sit en vir altyd te regeer.  

   

Die hele Bybel en dus ook die OT en die Psalms is Messiaans, d.w.s. dit het alles te doen met God se 

Belofte van redding en verlossing in Christus, sy Seun (HK v/a 19).    

Direkte Messiaanse verwysings in die OT is daardie tekste wat self of deur ander en verdere Openbaring, 

hetsy in die OT of NT, eksplisiet uitgewys word (waarvan Ps.2 en 110 die duidelikste voorbeelde is).  

Indirek messiaans is waar dit meer implisiet van aard is, bv. deur die seremonies, tipologie en 

heenwysings in bv. Levitikus (NGB art.25).   
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Ten einde is ek van die oortuiging dat die Heilige Gees, wat deur die Teks spreek, die finale arbiter is in 

enige eksegese en verklaring van 'n Teks, hetsy in Genesis, Psalms of Matteus.  As die Gees - wat die 

oorspronklike konteks van enige teks in die Bybel sekerlik die beste ken, dus deur 'n NT skrywer sê:  

 

"
 
En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande 

gemaak het ’n voetbank van u voete?" (Hebr.1:13),  

 

dan is dit 'deurslaggewend' en die finale Arbiter van wie Jawhe aanspreek in Ps.110, en dus hoe ons 

vandag moet verstaan, vertaal en berym / omdig.   

 

Having the testimony of Christ that this psalm was penned in reference to himself, we need not 

apply to any other quarter for the corroboration of this statement; and, even supposing we neither 

had his authority, nor the testimony of the apostle, the psalm itself would admit of no other 

interpretation;  for although we should have a dispute with the Jews, the most obstinate people in 

the world, about the right application of it, we are able, by the most irresistible arguments, to 

compel them to admit that the truths here stated relate neither to David nor to any other person 

than the Mediator alone. - Calvyn se kommentaar by Psalm 110 
 


