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Wat Verootmoediging in jou 

lewe kan doen



 Deut 8:2 En jy moet dink aan die hele pad waarlangs Yahweh jou 

Elohiem jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou 
verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of 

jy sy gebooie sal hou of nie.



 Deut 8:3 En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou 

die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om 

aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe 
nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van 

Yahweh uitgaan.



 Deut 8:16 Hy het jou in die woestyn manna laat eet het, wat jou 

vaders nie geken het nie, om jou te verootmoedig en jou te 
beproef, om uiteindelik aan jou goed te doen.



 1 Kon 8:35-36 As die hemel toegesluit bly, dat daar geen reën is 

nie, omdat hulle teen U gesondig het, maar hulle na hierdie plek 

toe bid en u Naam bely en van hulle sonde hul bekeer, omdat U 

hulle verootmoedig, wil U dan hoor in die hemel en die sonde 

van u knegte en van u volk Yiesraél vergewe - want U leer hulle 

die goeie weg waar hulle in moet wandel. 



 2 Kron 7:14 As my volk, oor wie my Naam uitgeroep is, hulle 

verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van 

hul verkeerde weë, dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde 

vergewe en hulle land genees.



 2 Kron 33:12-13 Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van 

Yahweh sy Elohiem om guns gesmeek en hom diep 

verootmoedig voor die aangesig van Elohiem ... en tot Hom 

gebid; en Hy het hom verhoor en na sy smeking geluister ... Toe 
het Menasheh erken dat Yahweh Elohiem is.



 Ps 22:26 Die ootmoediges sal eet en versadig word; hulle sal 

Yahweh prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!



 Ps 149:4 Want Yahweh het 'n welbehae in sy volk; Hy versier die 

ootmoediges met verlossing.



 Spr 3:34-35 As dit spotters betref, spot Hy, maar aan die 

ootmoediges gee Hy guns. Die wyse sal eer beërwe, maar die 
dwase behaal skande.



 Jes 61:1 Die Gees van die Meester Yahweh is op My, omdat 

Yahweh My gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die 

ootmoediges; Hy het My gestuur om te verbind die gebrokenes 

van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die 
geboeides opening van die gevangenis.



Jes 29: 18- 19 En in daardie dag sal d ie dowes 
Skr i fwoorde hoor, en u it donkerhe id en du isternis 
sal d ie oë van die b l indes s ien . En d ie ootmoediges 
sal vreugde op vreugde smaak in Yahweh, en d ie 
behoe f t iges onder d ie mense sal j u ig in d ie 
A fgesonderde van Y iesraél .


