
AS YAHWEH DIE NOOD VAN SY VOLK VERANDER 2 
DIE VERBORGE BOODSKAP VAN PESAG IN PSALM 71 tot 150 

 

Ps 85:1 Vir die musiekleier.  Van die kinders van Korag.  'n Psalm.  U 
het, o Yahweh, 'n welbehae gehad in u land; die nood van Yaákov het 

U verander. 
 
Die sewe dae van Ongesuurde Brode is ŉ periode wat spesiaal afgesonder word om vir die volk 
van Yahweh ŉ beter begrip te gee van hoe ingrypend Hy die nood van sy volk verander – van 
slawerny tot vryheid; van doelloosheid tot doelgerigtheid; van neerslagtigheid tot vreugde; van ŉ 
lewe ver van Yahweh af tot ŉ lewe voor sy aangesig.   Daar is heelwat aspekte van hierdie fees 
wat hierdie drastiese verandering beklemtoon: (1) Die feit dat ons ons dieet vir hierdie week 
verander het, is simbolies daarvan dat Yahweh ons omstandighede verander het; (2) Die feit dat 
ons die suurdeeg uit ons dieet verwyder het, is ŉ verklaring dat ons ernstig is daaroor om die 
geestelike suurdeeg (sonde, valsheid, trotsheid, arrogansie) uit ons lewe te laat verwyder; (3) Die 
feit dat hierdie periode vir sewe dae lank geduur het, is ŉ bevestiging dat Yahweh alreeds ŉ 
volkome en volmaakte werk van verlossing en verandering van ons omstandighede moontlik 
gemaak het en dat ons, deur hierdie fees te hou, ingestem het dat ons begeer om hierdie 
verlossing en verandering ŉ onherroeplike deel van ons lewens te maak. 

  
Hy verander ons blik op die toekoms van beskaming tot verwagting.   
Ps 71:1-5 By U, o Yahweh, skuil ek: laat my nie vir altyd beskaamd staan nie ... U is my 
verwagting, Meester Yahweh, my vertroue van my jeug af. 
 
 
Hy bring ons van ŉ plek waar ons struikel en gly na ŉ plek waar ons weet Hy is ons 
Rots en ons Deel tot in ewigheid.   
Ps 73:2-26 Maar wat my aangaan, my voete het amper gestruikel, my voetstappe het byna 
uitgegly ... Elohiem is die rots van my hart en my deel tot in ewigheid. 
 
 
Hy gryp in waar mense Hom nie glo en vertrou nie, deur hulle te versadig en hulle 
begeertes te bevredig. 
Ps 78:22-29 Hulle het Elohiem nie geglo en op sy hulp nie vertrou nie ... Toe het hulle geëet 
en ten volle versadig geword, en hulle begeerte het Hy bevredig. 
 
Hy bring herstel vir diegene wat tranebrood geëet het deur sy aangesig oor hulle te 
laat skyn en hulle te verlos.  
Ps 80:5-7  U het hulle tranebrood laat eet, hulle oorvloedig trane laat drink ... o Elohiem van 
die leërskare, herstel ons, en laat u aangesig skyn, sodat ons verlos kan word! 
 

 
Selfs vir diegene wat vasgevang is in ongehoorsaamheid en onwilligheid, wil Hy voed 
met die beste koring en heuning uit sy rots. 
Ps 81:11-16 Maar my volk het na my stem nie geluister nie, en Yiesraél was vir My nie 
gewillig nie ... Hy sou hulle voed met die beste van die koring; en met heuning uit die rots 
sou Ek jou versadig. 
 
Hy neem ons weg uit die tente van afvalligheid sodat ons voete kan staan op die 
drumpel van die huis van Elohiem. 
Ps 84:10 Want 'n dag in u voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan 
in die huis van my Elohiem as om te woon in die tente van afvalligheid. 
 

 



Hy red ons uit die net van die voëlvanger en die ergste moontlike rampe wat ŉ mens 
kan tref en laat ons onder sy vleuels skuil. 
Ps 91:3-4 Want Hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike 
pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. 
 

 
Hy verander ons lewensverwagting van ŉ skaduwee wat lank geword het na ŉ lewe 
vir altyd voor sy aangesig. 
Ps 102:11-28 My dae is soos 'n skaduwee wat lank geword het, en ek, soos die plante 
verdor ek ... Die kinders van u knegte sal woon, en hulle nageslag sal voor u aangesig bly 
bestaan. 

 
Hy genees ons van krankhede, emosionele veroudering en ondergang en versadig 
ons met die goeie uit sy hand. 
Ps 103:3-5 (Hy) wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou 
lewe verlos van ondergang, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou 
siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. 

 
Hy bewys die volle spektrum van sy guns aan hulle wat onrein is en met hulle 
dade teen Hom gehoereer het.   
Ps 106:39-45 En hulle het onrein geword deur hul werke en gehoereer deur hul dade ... 
Hy het tot hulle beswil aan sy verbond gedink en berou gekry na die veelheid van sy 
gunsbewyse. 

 
Hy wys vir mense wie se siel in hulle versmag, na die regte pad om in te wandel en 
bring hulle na ŉ stad (ŉ plek van veiligheid) om in te woon.    
Ps 107:5-7 Honger, ook dors was hulle; hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle 
Yahweh aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle gered. En Hy het hulle 
gelei op 'n regte pad om te gaan na 'n stad om in te woon. 

 
Hy rig die geringe op uit die stof, en van sy ashoop af, en laat hom sit by die 
edeles van sy volk.  
Ps 113:5-8 Wie is soos Yahweh onse Elohiem, wat hoog woon, wat laag neersien, in die 
hemel en op die aarde? Wat die geringe uit die stof oprig, die behoeftige van die ashoop 
af verhef;  om hom te laat sit by die edeles, by die edeles van sy volk. 

 
Uit sy goedertierenheid dink Hy aan ons in ons vernedering, ruk ons van ons 
teëstanders af los en gee ons ŉ land as erfdeel.  
Ps 136:21-23 En hulle land as erfdeel gegee het ... Wat in ons vernedering aan ons 
gedink het ... En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in 
ewigheid. 

 
 
Hy deurgrond ons harte volledig en weet wanneer daar ŉ weg is van smart en 
staan gereed om ons op die ewige weg te lei. 
Ps 139:23-24 Deurgrond my, o El, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk 
of daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg! 
 

Ps 126:1-5 Toe Yahweh die nood van Tsion verander het, was ons 
soos die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons tong 
met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: Yahweh het groot 
dinge aan hierdie mense gedoen. Yahweh het groot dinge aan ons 
gedoen: ons was bly! ... Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. 


