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Opsomming
Die navorsingsprobleem wat aan die orde gestel word, is die vraag na die teologiese bedoeling
van Psalm 116. Terwyl ander vraagstukke, soos die samestelling daarvan, tot dusver die aandag
van navorsers getrek het, is daar relatief min aandag gegee aan ’n teologiese interpretasie van
die psalm. Onderliggend aan die navorsingsprobleem is die COVID-19-pandemie wat die wêreld
tans teister. Watter relevansie sou die teologiese boodskap van Psalm 116 hê in ’n tyd waarin
’n pandemie soos tans die wêreld tref? Hierdie vraag word beantwoord deur die psalm noukeurig
vanuit ’n literêre en historiese hoek te lees. Die literêre kenmerke van die teks word ondersoek
en dan word ook gepoog om die psalm teen ’n historiese agtergrond te lees. Die teologiese
resultaat waartoe daar gekom word, word dan in verband gebring met die huidige pandemie.
Die bedoeling is dus dat die konteks van die hede en die teks van die verlede mekaar sal
ontmoet. Om die doel prakties te bereik, word die artikel afgesluit met enkele homiletiese
riglyne vir die prediking van Psalm 116.
Trefwoorde: homiletiese riglyne; literêre kenmerke; Psalms; teologie

Abstract
“I will call on him as long as I live”: An investigation into the theological intention of
Psalm 116
The book of Psalms remains one of the most popular books in the Bible. That the psalms are
so popular can be ascribed to the content of the Psalter. The psalms contain a wide range of
human emotions, reflecting traumatic experiences as well as feelings of joy and amazement.
The psalms can be described as dialogues with God uttered as the result of hardships experienced
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by the poets of Psalms. This is also the case regarding Psalm 116. The problem investigated in
this contribution entails an enquiry into the theological meaning of Psalm 116. This is done by
paying attention to the literary and historical aspects of the text. While other problematic issues
have received due attention in the research on this psalm, not much attention has been given to
a theological interpretation of the psalm. In particular, it was the composition of the psalm that
captured the attention of scholars. Earlier research on the psalm resulted in the conclusion that
little or no cohesion can be found in it. More recent researchers have come to the conclusion
that there is indeed coherence to be found in the composition of the psalm, but scholars still
differ as to how the coherence should be seen. Opinions in this regard vary from a twofold
division of the psalm, to a threefold division, to a more complex structure comprising stanzas
and strophes, through to a division in five parts, and right up to an eightfold division that could
be made. In one instance, a concentric structure of the psalm was proposed with verses 8–11
as the centre of the psalm. In this article a threefold division is opted for (vv. 1–9, 10–11,
12–19). There is fair consensus that verses 1–9 should be seen as a unit. Verses 10–11 form a
self-reflection by the poet on his plight. Verses 12–19 have a cultic background where the poet
praises YHWH in the temple for the redemption experienced. From a careful reading of the
text, focusing on issues such as the extent of the text, text critical matters, structural elements
of the text, literary features (parallelism, chiasmi, inclusio, metaphors) that can be identified
in the text, the literary genre used (identified as an individual hymn of thanksgiving), attention
is also briefly given to the historical context of the psalm, dating it as a post-exilic text.
Theological meaning is created through a combination of the literary and historical analyses of
the psalm. The aim of this investigation is to create a dialogue between the current context of
the COVID-19 pandemic and the text of the psalm which originated in the past.
Theologically speaking, the most important statement made in the psalm is found in verse 5
where the poet confesses YHWH as the gracious, righteous God who is full of compassion.
With this confession the poet draws on the way in which YHWH revealed God-self in the past
to the people of Israel (Exod. 34:6). The poet confessed that he had first-hand experience of
YHWH’s graciousness, righteousness and compassion even though he regarded himself as
simple-hearted. Yet his overwhelming experience was that YHWH had saved him from a
terrible condition, presumably an illness that had brought him to the brink of death itself. The
testimony of the poet is that YHWH heard his voice and cry for mercy and, as a result, rescued
him from his dire situation. As a result of the redemption he experienced, he is in a position to
declare his love for God (v. 1). In the last part of the psalm the poet expresses his gratitude for
his redemption. He had once cried to YHWH in distress, but the situation has now changed, so
that he can once again call upon the name of the Lord, but this time in sincere gratitude. He
does so in the presence of God’s people “in the courts of the house of the LORD” (v. 19). There
is a decisive move from being on the brink of death and an experience of God-forsakenness –
Sheol is the term used in Hebrew (v. 3) – to an experience of the presence of YHWH in the
temple. The psalm commences with a cry to YHWH to come to his rescue, but culminates in a
jubilant “Hallelujah”.
This research originated in the midst of the third wave of the devastating COVID-19 pandemic,
and the theological message of the psalm, then, is also linked to this situation. The pandemic
has in a very real sense brought death close to many believers, where loved ones, friends, family
and colleagues have suffered and even passed away. Current-day believers seeking comfort
from the Bible may then identify with the cry of the poet uttered at the beginning of the psalm:
“Cords of death entangled me, the anguish of the grave came upon me; I was overcome by
trouble and sorrow” (v. 3). At the same time, they may also follow the example of the poet by
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calling upon YHWH in their need, confessing their trust in the Lord despite the extreme
situation of severe illness, and then, in the end, rejoice in the presence of God together with
fellow believers.
Keywords: homiletical guidelines; literary features; Psalms; theology

1. Inleiding
Die Psalms bly een van die gewildste boeke in die Bybel om te lees. In ’n onlangse kommentaar
word die boek van die Psalms omskryf as ’n ryk en gevarieerde versameling van poësie uit die
lewe van Israel wat ’n wye reeks van emosies en gevoelens tot uitdrukking bring, insluitende
vreugde, hartseer, vrees, onderdrukking, pyn, verwondering en verlange. Die psalms spreek ’n
wye verskeidenheid van temas aan, soos persoonlike verhoudings, vyande, siektes, nasionale
krisisse, die wonder van die skepping, die goedheid van God, die geskiedenis van Israel en
persoonlike sondes. Hierdie temas is nie verbind aan of beperk tot ’n spesifieke historiese of
persoonlike gebeurtenis nie (DeClaissé-Walford 2020:xlviii).
Wat hier van die psalms in die algemeen gesê word, geld ook vir Psalm 116. In dié Psalm kom
die leser die vrees en die vreugde van die digter teë. Dit is veral die digter se verhouding met
God waarin die leser van die psalm ’n insig kry. Die psalms in die Ou Testament is dus ook
teologiese literatuur en moet ook so gelees word. Daar word nie wyd en dikwels gepubliseer
oor hierdie psalm nie. Die problematiek verbonde aan die samestelling van die psalm (sien
hofie 3 hier onder) en die problematiese vers 15 (Emerton 1983:146–53; Pinker 2009:529–39)
(en wat ’n artikel op sigself verg) het die aandag van psalmkenners getrek en gevolglik het die
ondersoek na die teologiese boodskap van die psalm nog betreklik min aandag gekry. In die
navorsing vir die artikel kon daar nie een publikasie gevind word wat die teologiese boodskap
van Psalm 116 as fokus het nie.

2. Probleemstelling en metodologiese vertrekpunt
Hierdie waarneming van ’n onderbeklemtoning van die teologiese boodskap van Psalm 116
het dan gedien as die impetus vir die ondersoek na die psalm wat hier aangebied word. Dít is
dan die probleem wat in hierdie artikel nagevors word: Wat is die teologiese bedoeling van
Psalm 116?
Ek skryf hierdie artikel midde-in die derde golf van die COVID-19-pandemie wat Suid-Afrika
tans teister. Die skerp styging in die infeksiekoers en die gepaardgaande hoër sterftesyfer
ten spyte van ’n inentingsveldtog wat gelei het tot ’n aangepaste vlak 4-inperking sedert
27 Junie 2021, is deel van talle Suid-Afrikaners se leefwêreld. Die konteks van die probleem
wat ondersoek word, is dus die pandemie. Die verdere vraag onderliggend aan die vraag na die
teologiese bedoeling van Psalm 116 is die vraag na die relevansie wat die teologiese bedoeling
van die psalm mag hê vir mense wat behoefte het aan teologiese bemoediging in dié uitdagende
tyd waarin ons ons bevind. Derhalwe poog die artikel om die ervaring van die pandemie in
verband te bring met God en geloof via die teologiese bedoeling van Psalm 116. Die bedoeling
met die artikel is dus dat konteks en teks mekaar sal ontmoet. Dit behels ’n heen en weer
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beweeg tussen menslike ervarings in die hede en die bekende woorde van die Bybel en die
Psalms in die besonder uit die verlede (Brueggemann 2007:2). Dit is juis in onsekere en selfs
lewensbedreigende tye dat die vraag na God en God se betrokkenheid gevra word. Die Psalms
is die neerslag van ervarings van ’n lewensbedreigende aard, en in sulke ervarings word daar
geroep na God soos wat in Psalm 116 gevind word.
Metodologies word die teks eksegeties ondersoek. Eksegese is die noukeurige lees van ’n teks
waarin daar gefokus word op die literêre kenmerke van die teks en die historiese tyd van
ontstaan van die teks. ’n Literêre ondersoek behels onder andere ’n ondersoek na die omvang
van die teks, tekskritiese kwessies, die opbou van ’n teks, die ondersoek na literêre tegnieke
soos parallelismes, chiasmes, inclusio en metafore wat in die teks voorkom, asook die tipiese
woordeskat wat gebruik word. Bybelse tekste kan nie ahistories gelees word nie en daarom
moet gepoog word om die teks indien enigsins moontlik ook histories te plaas. Op grond van
die ondersoek na die literêre en historiese dimensies van die teks word die teologiese bedoeling
van die teks gekonstrueer. Teologiese betekenis word vanuit die resultate van die literêre en
historiese ondersoek geskep.

3. ’n Literêre en historiese ondersoek van Psalm 116
Die uitleg of eksegese van ’n Bybelse teks begin by die lees van die teks.
3.1 Die teks van Psalm 116
שַׁמע יהוה ֶאת־קוִֹלי ַתֲּחנוּנָי׃
ְ ִ אַָהְבִתּי ִכּי־י
ִכּי־ִהָטּה אְָזנוֹ ִלי וְּבי ַָמי ֶאְקָרא׃
שׁאוֹל ְמָצאוּנִי ָצָרה ו ְי ָגוֹן ֶאְמָצא׃
ְ ֲאָפפוּנִי ֶחְבֵלי־ָמו ֶת וְּמָצֵרי
ִ שׁם־יהוה ֶאְקָרא ָאנָּה יהוה ַמְלָּטה נְַפ
ֵ וְּב
שׁי׃
ֵהינוּ ְמַרֵחם׃Iַחנּוּן יהוה ו ְַצִדּיק ו ֵא
ִ שׁ ֵֹמר ְפָּתאי ִם יהוה ַדּלּוִֹתי ו ְִלי י ְהוֹ
שׁיַע׃
ִ שׁוִּבי נְַפ
שׁי ִלְמנוָּחי ְִכי ִכּי־יהוה ָגַּמל ָעָלי ְִכי׃
ִ ִכּי ִחַלְּצָתּ נְַפ
שׁי ִמָמּו ֶת ֶאת־ֵעינִי ִמן־ִדְּמָעה ֶאת־ַרְגִלי ִמֶדִּחי׃
 ִלְפנֵי יהוה ְבּאְַרצוֹת ַהַחיִּים׃Oֶאְתַהֵלּ
ֶהֱאַמנְִתּי ִכּי ֲאַדֵבּר ֲאנִי ָענִיִתי ְמא ֹד׃
ֲאנִי אַָמְרִתּי ְבָחְפִזי ָכּל־ָהאָָדם כּ ֵֹזב׃
ִ ָמה־ָא
שׁיב ַליהוה ָכּל־ַתְּגמוּלוִֹהי ָעָלי׃
ֵ שּׂא וְּב
ָ כּוֹס־י ְשׁוּעוֹת ֶא
שׁם יהוה ֶאְקָרא׃
ַ נְָדַרי ַליהוה ֲא
שֵׁלּם נְֶגָדה־נָּא ְלָכל־ַעמּוֹ׃
י ָָקר ְבֵּעינֵי יהוה ַהָמּו ְָתה ַלֲחִסיָדיו׃
 ִפַּתְּחָתּ ְלמוֵֹסָרי׃W ֶבּן־ֲאָמֶתW ֲאנִי־ַעְבְדּWָאנָּה יהוה ִכּי־ֲאנִי ַעְבֶדּ
ֵ ־ֶאְזַבּח ֶזַבח תּוָֹדה וְּבWְל
שׁם יהוה ֶאְקָרא׃
ַ נְָדַרי ַליהוה ֲא
שֵׁלּם נְֶגָדה־נָּא ְלָכל־ַעמּוֹ׃

1 116
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.2 ’n Ondersoek na die literêre kenmerke van Psalm 116
Wat is die omvang van Psalm 116? Daar is gevalle in die Psalmboek waar die omvang van die
betrokke psalms nie sonder probleme is nie (Pss. 1/2) of waar twee psalms eintlik as een psalm
gelees moet word (Pss. 9/10; 42/43; 111/112). Daar is egter eenstemmigheid onder geleerdes
betreffende die omvang van Psalm 116. Ten spyte daarvan dat die psalm geen opskrif bevat
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nie en in terme van woordeskat (byvoorbeeld verwysings na die doderyk of Sheol [Pss. 115:17;
116:3], oë [Pss. 115:5; 116:8] en voete [Pss. 115:7; 116:8]) ooreenkomste toon met die voorafgaande Psalm 115, moet vers 1 van Psalm 116 as die begin van ’n nuwe eenheid gesien word.
Psalm 115 eindig met die uitroep “Halleluja” net soos wat die geval is met die slotverse van
Psalms 116 en 117. Psalm 116 word in onderskeid van beide Psalms 115 en 117 gekenmerk
deur die prominente voorkoms van eerstepersoon-enkelvoudsvorme wat deurgaans in die
psalm aangetref word. Wat die slot van die psalm betref, is daar in die geval van Psalm 117
wel Hebreeuse manuskripte wat die psalm lees as behorende óf tot Psalm 116 óf tot Psalm 118.
Psalm 117 word dus gelees as die slot van Psalm 116 (Gunkel 1926:504; Schmidt 1934:210
vgl. ook Allen 1983:117). Daar is egter voldoende argumente om Psalm 117 as ’n afsonderlike
psalm uit eie reg onafhanklik van Psalm 116 te handhaaf. Psalm 116 sluit met ’n oproep om
die Here te loof, terwyl Psalm 117 met dieselfde oproep open. Die slotwoorde van Psalm 116
is egter nie presies dieselfde as die woorde waarmee Psalm 117 open nie.
Tekskrities beskou lewer Psalm 116 nie probleme op nie. In die meeste gevalle waar variante
lesings in die tekskritiese apparaat van Biblia Hebraica Stuttgartensia gelys word, handel dit
oor alternatiewe lesings wat in ander vertalings soos die Septuagint en die Siriese vertaling
gevind word, of oor voorstelle wat deur die redakteurs van Biblia Hebraica Stuttgartensia
gemaak word, maar sonder manuskripgetuienis (vgl. Kraus 1972:793; James 2017:40–1).
Dit is interessant dat die Septuagint Psalm 116 in twee psalms verdeel, waar verse 1–9 as
Psalm 114 gesien word, met vers 10 as die begin van ’n nuwe psalm (Ps. 115).
Terwyl die omvang van Psalm 116 geen probleem is nie, toon ’n ondersoek na die literêre
struktuur van die psalm dat daar weinig eenstemmigheid onder geleerdes bestaan. James
(2017:41) wys daarop dat die bepaling van die psalm se struktuur gesien word as ’n probleem
wat opgelos moet word. Emerton (1983:147) maak byvoorbeeld die opmerking dat dit nie altyd
moontlik is om enige logiese verband tussen die verse van die psalm raak te sien nie. Kraus
(1972:793) merk op dat dit lyk asof verskillende dele van die psalm op mekaar volg sonder
enige merkbare struktuur of opbou. Westermann (1984:136–41) is ’n voorbeeld van ’n vroeëre
geslag van vormkritiese geleerdes wat die inhoud van die psalm herrangskik in ’n poging om
enigsins sin van die psalm te maak. Die oorsig wat Prinsloo (1993:71–82) bied om hierdie
tendens te illustreer, word ook gevind in die onlangse ondersoek na die psalm. Brueggemann
en Bellinger jr. (2014:499) merk op dat die poëtiese struktuur van die psalm kompleks is, en
nie maklik is om te bepaal nie. Volgens Ayars (2019:172) word die psalm gekenmerk deur ’n
ontwykende struktuur, en vir Hossfeld en Zenger (2011:214) is die psalm op ’n wanordelike
manier saamgevoeg.
Onlangse navorsing oor Psalm 116 se opbou en struktuur vind wel meer van ’n koherente
struktuur in die psalm, maar die resultate van die navorsing verskil, sodat daar geen
eenstemmigheid onder geleerdes is wat die saak betref nie. Naas die groep geleerdes wat geen
opbou of struktuur in die psalm vind nie, onderskei James (2017:44) twee verdere kategorieë
onder geleerdes wat wel vir ’n bepaalde sinvolle opbou of struktuur in die psalm argumenteer.
Die eerste groep noem hy die tradisionele benadering wat die psalm in twee dele, bestaande uit
verse 1–9 en 10–19, verdeel (Lamparter 1978:248; Booij 1995:393). Hossfeld en Zenger
(2011:219) en Janowski (2003:278) handhaaf ook ’n tweedeling van die psalm, maar verdeel
die psalm na vers 11 (vv. 1–11 en 12–19). ’n Tweede groep wat onderskei word, verdeel die
psalm in drie dele. Ook hiér is daar nie eenstemmigheid oor hoe die driedeling moet vertoon
nie. Allen (1983:111–4) sowel as Brueggemann en Bellinger jr. (2014:500–1) verdeel die psalm
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in verse 1–7, 8–14 en 15–19. Die driedeling wat DeClaissé-Walford (2020:138) maak, is soos
volg: verse 1–2, 3–11 en 12–19.
By die groepering wat James (2017:44) aanbied, bied ek ’n addisionele (en dus vierde)
groepering aan wat onderskei kan word. Daar is geleerdes wat ’n bepaalde kohesie of samehang
vind in die psalm via ’n meer komplekse struktuurontleding van stansas en strofes wat in
die psalm onderskei kan word. Barré (1990:61–5) handhaaf die tradisionele tweedeling van
verse 1–9 en 10–19, maar maak dan die verdere, fyner verdeling van IA (vv. 1–4) en IB
(vv. 5–9), en dan IIA (vv. 10–14) en IIB (vv. 15–19). Barré (1990:66) deel dan elkeen van dié
vier kwarte van die psalm nog fyner op: IA1 (vv. 1–2), IA2 (vv. 3–4), IB1 (vv. 5–6), IB2
(vv. 7–9), IIA1 (vv. 10–11), IIA2 (vv. 12–14), IIB1 (vv. 15–16) en IIB2 (vv. 17–19).
Potgieter (2019:401–3) kom tot die volgende resultaat in sy ondersoek na die struktuur van
Psalm 116: Die psalm word volgens die tradisionele (tweede) benadering verdeel in twee dele
(vv. 1–9 en 10–19). Elkeen van die twee dele kan dan verdeel word in twee stansas. Verse 1–9
se twee stansas bevat onderskeidelik verse 1–4 en 5–9. Elkeen van dié twee stansas bevat op
hul beurt weer twee strofes: in stansa 1 se geval, verse 1–2 en 3–4, terwyl stansa 2 (vv. 5–9)
bestaan uit twee strofes, verse 5–6 en 7–9. Die tweede deel van die psalm (vv. 10–19) bestaan
eweneens ook uit twee stansas: verse 10–14 en 15–19 onderskeidelik. Stansa 3 (vv. 10–14) kan
verder verdeel word in twee strofes, bestaande uit verse 10–11 en 12–14. Laastens bestaan
stansa 4 uit verse 15–19 wat ook in twee strofes verdeel word, te wete verse 15–16 en 17–19.
Ayars (2019:207–9) maak ook die onderskeid in stansas en strofes en kom tot die volgende
resultaat: Anders as Potgieter wat twee stansas onderskei, onderskei Ayars drie stansas. Stansa 1
bestaan uit verse 1–9 wat onderverdeel word in twee strofes (vv. 1–4 en 5–9). Stansa 2 bestaan
uit verse 10–11. Stansa 3 omvat verse 12–19 wat onderverdeel word in twee strofes (vv. 12–14
en 16–19).
Anderson (1983:118–9) verdeel die psalm in vyf dele, te wete ’n inleiding (vv. 1–2), ’n kreet
om hulp (vv. 3–4), gevolg deur ’n vertrouensuitspraak (vv. 5–7), ’n goddelike antwoord (vv.
8–9) en dan ’n gevolgtrekking wat bestaan uit ’n belofte van lof (vv. 10–19).
Prinsloo (2000:255) se gevolgtrekking is dat die psalm uit ses onderskeibare eenhede opgebou
is (vv. 1–4, 5–6, 7–8, 9–14, 15, 16–19).
Gerstenberger (2001:291) sien die psalm as bestaande uit nie minder nie as agt verbandhoudende dele wat op ’n manier saamgevoeg is. Die agt dele word soos volg uiteengesit: I) ’n
verklaring van verhoring (vv. 1–2); II) ’n weergawe van die probleem en die verlossing
(vv. 3–4); III) response van die gemeenskap (vv. 5–7); IV) danksegging en eed van die een
wat gered is (vv. 8–9); V) ’n weergawe van die probleem en die verlossing (vv. 10–11); VI)
eed en vervulling (vv. 12–15); VII) ’n weergawe van redding (v. 16); en VIII) eed en vervulling
(vv. 17–19).
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Burden (1991:161) identifiseer ’n konsentriese opbou van die psalm:
A Die Here hoor my stem (v. 1)
B Ek roep die Here aan (v. 2)
C Bande van die dood het my omsluit (v. 3)
D Ek roep die Naam van die Here aan (vv. 4–5)
E Hy het my gered (v. 6)
F Die Here doen goed aan my (v. 7)
G U het my van die dood gered (v. 8)
G1 Ek wandel voor die Here in die land van die lewendes (vv. 9–11)
F1 Die Here se weldade aan my (v. 12)
E1 ’n Kelk van danksegging (v. 13a)
D1 Ek roep die Naam van die Here aan (vv. 13b–14)
C1 Die dood van sy dienaars is vir die Here belangrik (vv. 15–16)
B1 Ek roep die Naam van die Here aan (v. 17)
A1 Ek betaal my geloftes aan die Here (vv. 18–19).
Vir die doeleindes van hierdie ondersoek word aangesluit by die analise van Ayars (2019:207–
9) wat ’n driedeling van die psalm maak, met die volgende addisionele argumente. Teenoor
geleerdes wat geen of weinig van ’n logiese gang in die psalm sien, is daar vir my wel kohesie
in die psalm. Dit kan gesien word in die uitroep van die digter, wat die “Naam van die HERE
bly aanroep”, wat vier keer in die psalm voorkom (vv. 2, 4, 13, 17). Potgieter (2019:408–9)
toon hoedat die aanroep van JHWH funksioneer as ’n leitmotief in die psalm, en vir Ayars
(2019:171) skep hierdie viervoudige uitroep na JHWH ’n retories-teologiese kohesie in
die psalm. Die woordstam ( מותdood) wat drie keer voorkom (vv. 3, 8, 15), val ook op. ’n
Laaste literêre kenmerk van die psalm is die eerstepersoon-enkelvoudsvorme wat in die hele
psalm aangetref word. Vir Ayars (2019:173) is die eerstepersoon-enkelvoudsvorme die mees
prominente kenmerk wat die kohesie in die psalm bevestig.
Daar is taamlik eenstemmigheid onder die meerderheid van geleerdes dat verse 1–9 ’n
afsonderlike eenheid binne die psalm vertoon. Tekskrities is dit interessant dat die Septuagint
vers 10 sien as die begin van ’n nuwe psalm wat die eenheid van die voorafgaande verse
beklemtoon. Verse 1–9 vorm ’n kontras wat die verse in ’n eenheid saambind. Aan die begin
van die psalm word die digter deur “bande van die dood omsluit” terwyl “angste van die
doderyk” hom oorval het. Dit staan in skrille kontras met vers 8 waar hy “van die dood gered”
is en nou “in die land van die lewendes” mag leef. Verse 1–9 vorm dus ’n beweging van dood
na lewe.
Verse 10 en 11 is ’n selfrefleksie wat die oorgang bied na ’n nuwe tema van lof en danksegging
in die tempel. Verse 8–9 vorm ’n kontras met verse 10–11. Terwyl verse 8–9 vertel van redding
wat die digter beleef het, is die toonaard van verse 10–11 een van twyfel. Potgieter (2019:403)
onderskei ook verse 10–11 as ’n afsonderlike strofe. Volgens Hossfeld en Zenger (2011:215)
vorm verse 10–11 inderdaad ’n oorgangsfunksie. Vir Ayars (2019:215) funksioneer verse 10–11
as ’n belydenismatige brug tussen die twee gedeeltes wat die gedeelte voorafgaan (vv. 1–9) en
daarop volg (vv. 12–19). ’n Belangrike oorweging om verse 10–11 as ’n aparte eenheid in die
psalm te beskou, is die chiasme wat in die twee verse voorkom: (A) Ek het geglo/vertrou
(B) selfs toe ek ( )אניgedink ( )אדברhet … (B) ek ( )אניhet gedink (( )אמרתיA) alle mense is
leuenaars (Burden 1991:163). Die chiasme in verse 10–11 korreleer met die chiastiese opbou
van verse 1–2: (A) eerstepersoon-enkelvoud (( ;)אהבתיB) wat JHWH doen (( ;)ישמעB) wat JHWH
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doen (( ;)הָטהA) eerstepersoon-enkelvoud ()אקרא. Daar is dus voldoende en deurslaggewende
redes om verse 10–11 as ’n aparte eenheid in die psalm te groepeer, anders as wat Hossfeld en
Zenger (2011:215) doen, wat verse 10–11 saam met verse 1–9 groepeer. Dit is egter belangrik
om te let op die funksie wat Hossfeld en Zenger (2011:215) aan verse 10–11 toeskryf.
Verse 10–11 bied ’n terugblik op die voorafgaande nege verse en lê terselfdertyd die fondament
vir die danksegging wat in ’n kultiese milieu plaasvind. Die eerstepersoon-enkelvoudsvorm
waarmee vers 10 begin, korreleer met die eerstepersoon-enkelvoudsvorm waarmee die psalm
begin in vers 1. Verse 10–11 kan as ’n opsomming beskou word van verse 1–3 wat terselfdertyd
’n oorgang bied na die derde deel van die psalm.
Met vers 12 word daar weer ’n nuwe gedagte ingelei wat spesifiek die tema van dankbaarheid
en aanbidding in ’n kultiese omgewing het, anders as wat die geval is in verse 1–9 of 10–11.
Ayars (2019:194) merk op dat vers 12 ’n semantiese skuif verteenwoordig van die voorafgaande verse 10–11 na ’n gees van aanbidding in vers 12. Dit is ook betekenisvol dat vers 12
met ’n vraag begin, anders as die stellings wat in die voorafgaande verse 10–11 gemaak is. Die
vraag wat in vers 12 gevra word, word dan in die res van die psalm (vv. 13–19) beantwoord
(Janowski 2003:278). Twee keer gee die digter die onderneming dat hy geloftes wat hy aan die
Here gemaak het, sal betaal in die teenwoordigheid van die volk. Vir die eerste keer in die
psalm is daar sprake van die “voorhowe van die huis van die Here” (v. 19) wat na die tempel
verwys, en word Jerusalem ook vir die eerste keer by name genoem. Nogeens is daar ’n
beweging in die psalm te bespeur. Die digter beweeg van die land van die lewendes in vers 9
(dus aan die einde van die eerste deel van die psalm) na “die voorhowe van die huis van die
HERE” in Jerusalem (in vers 19 aan die einde van die psalm). Die psalm begin met ’n
aanduiding dat die digter hom in die “angste van die doderyk” ( )ש ֹאולbevind het, maar eindig
waar die digter in Jerusalem is, die plek by uitnemendheid waar die Here op ’n spesiale manier
teenwoordig is (Prinsloo 2006:749).
Opsommenderwys: Wat betref die navorsing oor die struktuur en opbou van die psalm, kan
daar ’n hele aantal stadia onderskei word. Daar is ’n beweging van geen struktuur in die psalm
te vind nie, na ’n tweedeling van die psalm, na ’n driedeling van die psalm, na ’n meer
komplekse ontleding van die struktuur in stansas en strofes, tot by ’n verdeling in vyf eenhede,
na ’n verdeling in ses en selfs agt eenhede, en laastens die psalm as die produk van ’n
konsentriese opbou.
Terwyl daar geen eenstemmigheid is wat betref die opbou of struktuur en samestelling van die
psalm nie, is daar wel eenstemmigheid wat betref die literêre genre (Gattung) van die psalm.
Geleerdes is dit eens dat die psalm ’n individuele danklied is (Kraus 1972:793; Weiser
1975:719; Rogerson en McKay 1977:81; Lamparter 1978:248; Allen 1983:113; Westermann
1984:137; Janowski 2003:275; Jacobson 2004:65; Brueggemann en Bellinger jr. 2014:499;
Potgieter 2019:399; DeClaissé-Walford 2020:138) ten spyte van die feit dat die psalm ook
elemente van klag, lof, nood en getrouheid bevat. ’n Dankpsalm bevat gewoonlik die elemente
van redes vir of doel van die dank en lof aan God, ’n oorsig oor die omstandighede van waaruit
die digter gered is, en ’n hernude rede vir die lof aan God (Brueggemann en Bellinger jr.
2014:499).
Is daar spore van die bekende heilstradisies van Israel in Psalm 116 te vind? In vers 5 word
JHWH aangedui as genadig, regverdig en barmhartig. Die woorde genadig ( )חנּוּןen barmhartig
( )רחםbring herinneringe aan die Sinai-tradisie na vore waar JHWH as genadig en barmhartig
beskryf word (Eks. 34:6). Die Sinai-tradisie word teologies gedra deur die teofanie van JHWH
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waarin JHWH bekendgestel word aan die volk Israel, die sluiting van die verbond tussen
JHWH en die volk Israel, en die Tora wat gegee word as deel van die bepalings van die verbond
en waaraan Israel gehoorsaam moet wees. Eksodus 34:6 bevat een van die belangrikste uitsprake
oor wie God in die Ou Testament is en word dikwels in die Psalms herhaal (Pss. 86:15; 103:8;
111:4; 112:4; 145:8) asook elders in die Ou Testament (Num. 14:8; Jona 4:2; Joël 2:13;
Neh. 1:5; 9:17). Eksodus 34 is ook deel van die verhaal van die goue kalf (Eks. 32–4). Ten
spyte van die gruwelike gebeure van die goue kalf wat plaasvind onder die leiding van die
hoëpriester, Aäron, terwyl Moses nog op die Sinai is om die Tora van JHWH te ontvang, bly
JHWH tog nog die genadige en barmhartige God en bly die verbond intakt. Volgens Potgieter
(2019:407) is regverdig ( )צדּיקdeur wysheidsleraars bygevoeg.
Die verwysing na Jerusalem en die “voorhowe van die huis van die HERE” laat die gedagtes
keer na die Sionstradisie waar JHWH op ’n spesiale manier teenwoordig is en waar gelowiges
daarom veilig kan voel (Prinsloo 2006:757).
3.3 ’n Ondersoek na die ontstaanstyd van Psalm 116
Die psalms is moeilik om presies te dateer, omdat daar min spesifieke historiese aanduidings
gegee word. Die psalms is ook poësie wat nie noodwendig na konkrete historiese gebeure
verwys nie. Psalm 116 se tyd van ontstaan is, soos wat die geval met ander psalms is, moeilik
om te peil. Kraus (1972:794) merk op dat dit moeilik is om die situasie van die bidder vas te
stel. Dahood (1970:145) dateer die psalm as vooreksilies, maar die oorgrote meerderheid van
geleerdes (Kraus 1972:794; Rogerson en McKay 1977:81; Allen 1983:114; Prinsloo 2006:757;
James 2017:40; Potgieter 2019:410) dateer die psalm posteksilies en selfs laat posteksilies.
Argumente wat vir ’n posteksiliese en laat posteksiliese datering gebruik word, is die
Aramaïsmes wat in die psalm aangetref word (Kraus 1972:794; James 2017:40). Prinsloo
(2006:757) wys op die woord dienskneg, wat ’n aanduiding is van ’n groep persone wat ’n
belangrike rol gespeel het in die samestelling van die Psalmboek en wat dus histories in die
posteksiliese periode geplaas word. Die neiging wat by laat posteksiliese psalms aangetref
word om van bestaande psalms gebruik te maak en dan nuwe komposisies te skep, soos wat
Potgieter (2019:410) oortuigend aantoon, is nóg ’n argument ten gunste van ’n laat datering
van die psalm. Die verwysing na die tempel het dus waarskynlik die herstelde tempel van
515 v.C. in gedagte. ’n Posteksiliese datering van die psalm plaas die psalm in die tyd van die
Persiese Ryk (539–331 v.C.). Dit maak dit onwaarskynlik dat die verwysing na die “bande van
die dood” in vers 3 na oorlog verwys, aangesien die Persiese Ryk eers met die opkoms van
Alexander die Grote (336–23 v.C.) polities en militêr uitgedaag is. Derhalwe moet dit eerder
as verwysende na die persoonlike toestand van die digter geïnterpreteer word, waarskynlik ’n
ernstige siektetoestand wat hom tot op die rand van die dood gebring het.

4. ’n Bepaling van die teologiese bedoeling van Psalm 116
Die eerste en belangrike vraag wat aandag moet kry in die poging om die teologiese bedoeling
van Psalm 116 te bepaal, is die vraag na God: Wat sê die psalm oor God?
Vers 5 maak die mees prominente uitspraak oor wie God is vir die psalmdigter: JHWH is die
genadige, regverdige en barmhartige God. Dat JHWH die genadige God is, kommunikeer iets
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van JHWH se ruimhartigheid waarmee opgetree word om JHWH se guns vrylik aan mense
beskikbaar te stel sonder om iets in ruil te verwag, of dat die Here optree om in ruil iets te bied
wat die Here ontvang het. God se genade beteken die daarwees van God in gelowiges se lewens
soos wat ’n koning sensitief is vir die nood van sy onderdane (Stoebe 1971:594–5).
Dat JHWH die regverdige God is, betrek Kraus (1972:795) op JHWH se trou wat aan gelowiges
bewys word. Die begrip regverdig in die Ou Testament is veral ’n verhoudingsbegrip wat die
verhouding tussen partye uitdruk. Dat JHWH vir die digter die regverdige God is, beteken dat
daar ’n verhouding tussen die digter en God is en dat God in die verhouding getrou is (Koch
1976:522–3).
Die begrip barmhartig is ook ’n begrip wat ’n verhouding tussen partye uitdruk, en in die
Ou Testament is dit altyd die verhouding van ’n meerdere teenoor ’n mindere party wat met
die woord barmhartig uitgedruk word (Stoebe 1976:763–6). Vir Fischer (2012:35) is die
bekendmaking van JHWH as die barmhartige God die bekendmaking van JHWH wat in wese
barmhartig is en is dit een van die sleuteluitsprake oor die God in die Bybel. Die woord רחם
wat in die 2020-vertaling van die Bybel in Afrikaans vertaal is met “barmhartig” kom van die
Hebreeuse stamvorm wat “baarmoeder” beteken (DeClaissé-Walford 2020:140). Dit beteken
dat die aard van JHWH se liefde beskryf word as ’n moederlike liefde. So beskermend as
wat ’n moeder haar ongebore kind in haar baarmoeder koester, so tree JHWH op teenoor die
volk Israel.
Dit is opvallend dat die mees bekende name vir die Verbondsgod hier gebruik word (JHWH
en “ons God”). Soos wat die volk destyds ná die goue-kalf-episode verseker moes word van
JHWH se voortgaande genade en barmhartigheid, verseker die digter homself nou weer van
die eienskappe van JHWH in sy moeilike persoonlike omstandighede. Brueggemann (1997:225)
maak die opmerking dat wanneer die Ou Testament God se eienskappe in byvoeglike naamwoorde noem, dit verhoudingsmatig gebruik word. God se genade en barmhartigheid druk
’n verhouding tussen JHWH en die volk Israel uit. JHWH se genade, regverdigheid en
barmhartigheid word in die psalm geïllustreer in JHWH se optrede teenoor die onkundiges of
swakkes (v. 6). JHWH bewys genade, regverdigheid en barmhartigheid aan hulle ten spyte van
menslike nietigheid.
Die digter het die redding van JHWH ervaar. Dit is opvallend hoeveel verskillende woorde vir
redding of verlossing ( )מלטה; ישע; חלץ; פתחin die psalm gebruik word. Hiermee wil die digter
die omvattende aard van die verlossing/redding wat hy ervaar het, beklemtoon. Een woord kan
nie voldoende beskryf wat hy in terme van redding ervaar het nie.
Dat JHWH na die stem van gelowiges in hulle hulpgeroep luister, is vir die digter so belangrik
dat dit die stelling is waarmee die psalm open. Dat JHWH na die hulpgeroep van gelowiges
luister, is nie te danke aan ’n prestasie van die kant van die gelowiges nie. Dat JHWH luister
is op sigself ’n daad van God se genade, regverdigheid en barmhartigheid wat in vers 5 bely
word.
Die psalm open met ’n liefdesverklaring in die eerste vers: “Ek het lief” ()אהבתּי. In die Hebreeuse
teks word daar nie pertinent gesê dat JHWH die voorwerp van die digter se liefde is nie, maar
dit word op goeie gronde afgelei dat die digter die uitspraak maak omdat JHWH sy hulpgeroep
gehoor het. Die redegewende “want” ( )כיwat op die liefdesverklaring volg, is belangrik. Die
digter maak die uitspraak nie sodat die Here sy gebed verhoor nie; die digter het JHWH lief
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omdat die Here sy gebed verhoor. Die gelowige digter in die psalm het lief. Die digter se liefde
is dus die respons op JHWH se dade teenoor hom. Wat die digter se liefde vir JHWH inhou,
word in die derde deel van die psalm (vv. 12–19) nader aangedui. Om JHWH lief te hê beteken
om geloftes wat aan die Here gemaak is, te betaal. Om JHWH lief te hê beteken om ’n
dienskneg of dienaar van JHWH te wees en om JHWH in die tempel te loof en prys.
Dat die psalm open met die woorde “Ek het lief” sonder ’n spesifieke voorwerp, beteken
dat die liefde van die digter nie net gerig is op JHWH nie. Om lief te hê is deel van die
etiese optrede van gelowiges in die Ou Testament onder mekaar (Lev. 19). Etiese optrede
teenoor mense en die kultiese aanbidding van God staan nie teenoor mekaar nie. Vir die
Ou Testamentiese gelowige het liefde vir JHWH liefde vir die naaste beteken en ook andersom:
Liefde vir die naaste beteken liefde vir JHWH. Vir James (2017:54) staan etiese optrede en
spiritualiteit in verband met mekaar – die Ou Testamentiese gelowige se verhouding met
JHWH het ’n invloed op persoonlike verhoudings en ook omgekeerd: persoonlike verhoudings
beïnvloed mense se verhouding met God.
Die gelowige digter roep die Here onder verskillende omstandighede aan. Dit is merkwaardig
dat die digter die Here aanroep in sy diepste nood van doodsangs en ’n ervaring van Godverlatenheid, én in die lof en aanbidding van die Here as danksegging in die teenwoordigheid
van die Here in die tempel van Jerusalem. Die gebed van die psalmdigter is ’n daad van geloof
(Jacobson 2004:66) ten spyte daarvan dat hy dit moeilik gevind het om onder die moeilike
omstandighede te bly glo.
Die gelowige digter se dankbaarheid vir die verlossing wat hy ervaar het, is ’n belangrike motief
in die psalm, in so ’n mate dat die derde deel van die psalm (vv. 12–19) aan die motief van
dankbaarheid gewy word. Dankbaarheid kom kulties en liturgies tot uiting in die tempel saam
met medegelowiges. Die retoriese vraag wat in beide verse 14 en 18 voorkom, beklemtoon die
belangrikheid van dankbaarheid, waarmee die digter eintlik sê dat hy oorweldig is deur die
verlossing wat hy ervaar het, dat hy dit moeilik vind om toepaslik daarop te reageer, en dat
hy weinig kan doen om werklik sy dankbaarheid te betoon (Ayars 2019:195). Die beker
van verlossing wat die digter sal lig, verwys na ’n offer aan God (Eks. 29:40; Num. 28:7)
waarby die drink van wyn betrokke is (Brueggemann en Bellinger jr. 2014:501; DeClaisséWalford 2020:141). Persoonlike verlossing word gekombineer met ’n openbare uiting van lof
en aanbidding van JHWH (Ayars 2019:171). Die gelowige spreek sy dankbaarheid uit saam
met medegelowiges in die tempel. Die digter beleef ervarings van om ver van God af te wees
na ’n nabyheid van God.

5. Homiletiese riglyne vir die prediking van Psalm 116
Die uitgangspunt wat geneem word in die homiletiese riglyne is die refrein waarin die digter
die Here aanroep, wat in die psalm nie minder nie as vier keer (vv. 2, 4, 13, 17) voorkom. Ayars
(2019:171) merk op dat die refrein ’n retories-teologiese kohesie in die psalm skep. In die
bepaling van die teologiese bedoeling van die psalm is opgemerk dat die refrein telkens onder
verskillende omstandighede voorkom. Die digter roep die Here aan omdat dit sy ervaring is dat
die Here inderdaad op sy uitroep reageer (vv. 1–2) deur hom te verhoor. Wat in die res van die
psalm volg, is ’n getuienis dat die Here in ’n krisissituasie in sy lewe sy hulpgeroep gehoor en
hom uit die lewensbedreigende omstandigheid gered het. Die digter roep die Here ook aan in
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’n situasie wat hy beleef as “bande van die dood”, in so ’n mate dat dit by hom ’n ervaring van
verwydering van God gebring het wat hy verwoord as “angste van die doderyk”. Daar is baie
gelowiges wat die omstandigheid van ’n COVID-19-pandemie ervaar as ’n tyd waarin
“bande van die dood” hulle omring, met geliefdes, kollegas, vriende en kennisse wat siek is
aan, en selfs sterf aan, COVID-19-verwante komplikasies. Indien aanvaar word dat die digter
waarskynlik ’n siektetoestand waarvan hy herstel het in gedagte het, is dit maklik dat gelowiges
hulle sou kon identifiseer met die woorde waarmee die digter sy belewenis verwoord. So ’n
ervaring van intense benoudheid en kommer kan selfs ’n ervaring van Godverlatenheid meebring, sodat vertroue in die Here kan wankel (v. 10). Terselfdertyd verwoord die psalm die
ervaring van hedendaagse gelowiges in ’n tyd waarin die dood naby mense gekom het.
Ten spyte van die moeilike omstandighede van die digter waarin sy geloof selfs wankel, bly
JHWH die genadige, regverdige en barmhartige God wat ontfermend teenoor gelowiges optree
en hulle uit hulle nood, benoudheid en bekommernis verlos. Die verskeidenheid van woorde
en begrippe wat gebruik word om JHWH se verlossing wat JHWH bewerk het te beskryf, sê
iets van die omvattende en oorweldigende aard van die verlossing dat een begrip net te min is
om die reddende aktiwiteit van God voldoende te beskryf. Gelowiges wat dit moeilik het tydens
die pandemie kan herinner word aan die belydenis van die digter dat God selfs in menslike
twyfel die genadige, regverdige en barmhartige God bly wat red. Die psalm herinner gelowiges
nie net aan JHWH as die genadige, regverdige en barmhartige God nie, maar is ook ’n beroep
op gelowiges om hulle geloof steeds in hierdie God te bly plaas. Gelowiges wat redding ervaar
het in hulle persoonlike lewe of in die lewe van mense naby aan hulle tydens die pandemie,
sou hulle eweneens met die geloofsuitspraak van die digter kon identifiseer.
Die digter wat die Naam van die Here onder moeilike omstandighede aanroep, roep die Here
ook in die veilige en geborge omgewing van die tempel aan. Die ervaring van Godverlatenheid
het plek gemaak vir ’n ervaring van die teenwoordigheid van die Here op ’n spesiale manier
“in die voorhowe van die huis van die HERE” in Jerusalem (v. 19). Wat die digter doen in die
tempel is om sy geloftes te betaal wat hy gemaak het deur sy dankbaarheid uit te spreek. Dit
doen hy in die teenwoordigheid van God se volk (v. 18) sodat medegelowiges kan kennis
neem van sy dankbaarheid en dat hulle ook in sy dankbaarheid kan deel. Korporatief deel
medegelowiges in die dankoffer wat die digter bring. Dankbaarheid vir die redding wat die
digter as individu ervaar het, word in die gemeenskap van medegelowiges gedeel. Dit is juis
“ons God” (v. 5) wat barmhartig is. In die Christelike tradisie het die oplig van die “beker van
verlossing” (v. 13) ’n plek gekry in die viering van die nagmaal na aanleiding van Jesus wat
die beker by die instelling van die nagmaal gelig het (Luk. 22:17).
Die psalm begin met ’n liefdesverklaring van die digter aan die Here: “Ek het die HERE lief”
(v. 1). Die psalmdigter tipeer sy verhouding met die Here as een van liefde. Die digter het die
Here lief, nie sodat die Here sy gebed kan verhoor en hom uit sy benouende situasie red
nie. Hy het die Here lief as respons op die Here se daad van verlossing in sy lewe. Die Nuwe
Testament laat weerklink iets van hierdie uitgangspunt in I Johannes 4:19. Die digter se liefde
is terselfdertyd op sy naaste gerig. Gelowiges se liefde vir God sluit liefde vir die naaste in.
Brueggemann (2007) tref ’n waardevolle onderskeid tussen psalms van disoriëntasie en psalms
van reoriëntasie. Die psalms is volgens Brueggemann (2007:9–10) ’n versameling van liedere
en gedigte van mense wat in ’n desperate situasie in hulle lewe gekom het. Presies op dié punt
is daar ’n verband tussen dit wat die psalmdigters van ouds ervaar het en die ervaring van
mense vandag. Die psalms voorsien aan ons vandag die taal om die ervaring van ontwrigting
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en ontreddering – dit wat Brueggemann disoriëntasie noem – onder woorde te bring. Dan
is daar ook psalms van reoriëntasie. Die lewe bring soms ’n aangename verrassing na iets
anders en nuut as die ervaring van disoriëntasie en dit gaan in die meeste gevalle gepaard met
dankbaarheid vir die dimensie van ’n reoriëntasie (Brueggeman 2007:11). Psalm 116 is ’n
voorbeeld van waar ’n situasie van disoriëntasie in die eerste deel van die psalm beskryf word
(vv. 1–9) na ’n situasie van reoriëntasie in die derde deel van die psalm (vv. 12–19), waar daar
’n ingrypende wending gekom het na iets anders, beter en nuut, en wat dan met dankbaarheid
begroet word.

6. Slot
Vers 5 maak die mees prominente uitspraak oor wie God is vir die psalmdigter. JHWH is die
genadige, regverdige en barmhartige God (v. 5). Dat JHWH luister na die stem van gelowiges
in hulle hulpgeroep is vir die digter so belangrik dat dit die stelling is waarmee die psalm open.
Dat JHWH luister na die hulpgeroep van gelowiges is nie te danke aan ’n prestasie aan die kant
van die digter nie. Dat JHWH luister is op sigself ’n daad van God se genade, regverdigheid
en barmhartigheid wat in vers 5 bely word. Die digter het JHWH se verlossing in sy lewe ervaar.
Daar is ’n beweging in die psalm van ’n aanvanklike aanroep van JHWH onder moeilike
omstandighede na ’n aanroep van JHWH in die tempel waar die teenwoordigheid van die
Here beleef kan word en die digter sy dankbaarheid teenoor JHWH kan uitspreek in die
teenwoordigheid van medegelowiges. Dit is juis die viervoudige aanroep van JHWH wat ’n
retories-teologiese eenheid in Psalm 116 psalm bewerk. Homileties kan die boodskap dat
JHWH, ten spyte van die moeilike omstandighede van die digter waarin sy geloof selfs wankel,
steeds die genadige, regverdige en barmhartige God bly wat ontfermend teenoor gelowiges
optree en hulle uit hulle nood, benoudheid en bekommernis verlos, vrugbaar benut word.
Die psalms in die algemeen, en Psalm 116 in die besonder, is werd om gelees te word as poësie,
gebid te word as gebede en gesing te word soos wat gelowiges vir eeue al doen, juis en veral
in uitdagende tye soos die huidige pandemie wat nou al vir meer as 15 maande die lewens van
talle mense intens ontwrig. Die uitdaging en avontuur bly om die Bybelse teks van destyds
verantwoordelik in verband te bring met die konteks van die hede. Wanneer dit gebeur, ontdek
die eksegeet, en uiteindelik die prediker, sowel as die gelowiges wat luister, dat die woorde
van die Bybel, ten spyte van eeue wat teks en konteks skei, tog nuut praat met ’n boodskap van
bemoediging en geloofsversterking in die hede.
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