
AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER 
DIE VERBORGE BOODSKAP VAN PESAG IN PSALM 1 tot 70 

 

Ps 14:7 Ag, mag die verlossing van Yiesraél uit Tsion kom!  As 
Yahweh die nood van sy volk verander, dan sal Yaákov juig, Yiesraél 

sal bly wees. 
 
“In each generation every individual is obliged to feel as though he or she personally came out of 
Egypt … Therefore we are obliged to thank, praise, applaud, esteem, and exalt, to honour, bless, 
extol, and adore Him who performed all these wonders for our ancestors and for us: He brought us 
out of slavery into freedom, out of sorrow into joy, out of mourning into festivity, out of darkness 
into daylight, and out of bondage into redemption. Let us then sing before Him a new song: 
Halleluyah!” (Mishnah Pesachim, ‘n onderafdeling van die Mishnah, ‘n antieke Joodse versameling 
van opstelle oor die sogenaamde Mondelinge Torah) 
 

Hy haal ons uit die pad wat na die dood lei en maak aan ons die pad van die lewe 
bekend. 
Ps 16:10-11 want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u 
gunsgenoot verderwing sien nie.  U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging 
van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig. 

 
Hy neem ons benoudheid weg en laat ons duisternis opklaar – soveel só dat ons nou 
bendes kan stormloop en oor mure kan spring.   
Ps 18:6, 28-29 Toe ek benoud was, het ek Yahweh aangeroep, en ek het tot my Elohiem 
geroep om hulp; Hy het my stem uit sy paleis gehoor ... Yahweh my Elohiem laat my 
duisternis opklaar.  Want met U loop ek 'n bende storm, en met my Elohiem spring ek oor 'n 
muur. 
 
Hy bring ons van ŉ plek waar ons tonge aan ons verhemeltes kleef na ŉ plek waar ons 
kan eet en versadig word. 
Ps 22:15,26 My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte ... Die 
ootmoediges sal eet en versadig word; hulle sal Yahweh prys wat na Hom soek.  
 

 
Hy vat ons uit die dal van doodskaduwee na goedheid en guns al die dae van ons 
lewe.  
Ps 23:4-6 Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen rampspoed vrees nie; 
want U is met my ... net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in 
die huis van Yahweh bly in lengte van dae. 

 
 

Hy laat die intensiteit van die oorlog rondom ons bedaar en steek ons weg in die 
skuilplek van sy tent. 
Ps 27:3-5 Al word 'n kamp teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie; al staan 'n oorlog 
teen my op, nogtans vertrou ek ... want Hy steek my weg in sy hut in die dag van 
rampspoed; Hy verberg my in die skuilplek van sy tent; Hy verhef my op 'n rots. 

 
 
Hy maak ons roukleed los en trek vir ons ŉ kleed van vreugde aan. 
Ps 30:11 U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en 
my met vreugde omgord. 
 

 
 



Hy verander die benoudheid van ons siel en laat ons voete weer op vrye grond staan. 
Ps 31:7-8 Ek wil juig en bly wees in u goedertierenheid, omdat U my ellende aangesien, my 
siel in die benoudhede geken het en my nie oorgelewer het in die hand van die vyand nie; U 
het my voete op vrye grond laat staan. 
 
Hy neem die gebrul van die wroeging oor ons sonde weg, vergewe ons en omring ons 
met vrolike gesange van bevryding. 
Ps 32:1-7  Geseënd is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is ... Toe ek 
geswyg het, het my beendere uitgeteer in my gebrul die hele dag ... Ek het gesê: Ek wil aan 
Yahweh my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe ... U 
omring my met vrolike gesange van bevryding. 
 
Hy verwyder ons vrees en laat ons aangesig straal van vreugde. 
Ps 34:4-5 Ek het Yahweh gesoek, en Hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. 
Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van 
skaamte te word nie. 
 

 
Hy ondersteun ons as ons val en gee uitkoms uit elke vorm van nood. 
Ps 37:24-25 As hy val, dan stort hy nie neer nie; want Yahweh ondersteun sy hand. Ek 
was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat 
sy nageslag brood soek nie. 
 
 
Hy trek ons op uit ŉ moeras van modderige slyk en plaas ons voete op ŉ rots.  
Ps 40:2 Hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige slyk opgetrek en my 
voete op 'n rots gestel; Hy het my gange vasgemaak. 
 
 
Hy bied versoening wanneer ongeregtigheid die oorhand oor ons het en laat ons 
woon in sy voorhowe. 
Ps 65:3-4 Ongeregtige dinge het die oorhand oor my gehad, maar U versoen ons 
oortredinge.  Geseënd is hy wat U uitkies en laat nader kom, dat hy kan woon in u 
voorhowe.   

 
 
Hy pluk ons uit die verterende vuur en onstuimige water en lei ons uit in oorvloed.  
Ps 66:12 U het mense oor ons hoof laat ry; ons het in die vuur en in die water gekom, 
maar U het ons uitgelei in die oorvloed. 
 
 
 
Hy verander die lot van eensames en gevangenes op dramatiese wyse. 
Ps 68:6 Elohiem laat die eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in 
voorspoed; maar die rebelses woon in 'n dor land. 
 
 

 
 

Deut 30:2-3 As jy jou tot Yahweh jou Elohiem bekeer en na sy stem 
luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele 

hart en met jou hele siel, dan sal Yahweh jou Elohiem jou nood 
verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al 

die volke waarheen Yahweh jou Elohiem jou verstrooi het. 


