
ROEP HOM AAN IN JOU BENOUDHEID 
 
In 2 Kronieke 33 lees ons van 'n koning wat net 12 jaar oud was toe hy koning geword en 25 jaar 
lank oor Yehudah as koning regeer het. Die vroeëre getuigskrif van hierdie koning het gelees soos 
die getuigskrifte van meeste ander konings wat oor Yehudah én oor Yiesrael regeer het: "Hy het 
gedoen wat verkeerd was in die oë van Yahweh ooreenkomstig die gruwels van die nasies wat 
Yahweh voor die kinders van Yiesraél uit verdrywe het." Die vooruitsigte vir Yehudah het nie goed 
gelyk nie - hier was maar net nog 'n koning wat net nie so ver kon kom om in die vrees van 
Yahweh te wandel en die volk saam met hom op die weë van Yahweh te lei nie. Die naam van 
hierdie koning was Menasheh. 
 
In vers 10 lees ons dat Yahweh met Menasheh en met die volk gepraat het (die bedoeling is: 
HERHAALDELIK gepraat het), maar dat hulle nie geluister het nie. Daarom het Yahweh die 
leërowerstes van die koning van Ashur oor hulle gebring, en hulle het Menasheh met hake gevang 
en hom met koperkettings geboei en hom na Bavel vervoer (vers 11). Wat doen 'n mens as jou eie 
ongehoorsaamheid en rebelsheid jou in rampe en ellende dompel - en nie net vir jouself nie, maar 
ook die mense wat onder jou is - in hierdie geval: 'n hele nasie!!? Menasheh kies om iets te doen 
wat sy hele toekoms sou beïnvloed en verander. In sy benoudheid het hy die aangesig van 
Yahweh sy Elohiem om guns gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die 
Elohiem van sy vaders (vers 12). Nog nooit in sy lewe het Menasheh so 'n benoudheid geken nie. 
En nog nooit in sy lewe het hy hom só verootmoedig voor die aangesig van Yahweh nie. In vers 
13 lees ons wat die gevolg hiervan was: Menasheh het tot Yahweh gebid; en Yahweh het hom 
verhoor en na sy smeking geluister en hom na Yerushalayiem in sy koningskap teruggebring. Toe 
het Menasheh erken dat Yahweh Elohiem is. 
 
Menasheh se lewe is 'n lewende illustrasie van wat oor al die eeue nog gebeur het wanneer 
mense die Naam van Yahweh aanroep in hulle benoudheid - benoudheid wat Yahweh oor hulle 
gebring het, omdat hulle aan Hom ongehoorsaam was. In NegemYah 9:26-28 lees ons die 
volgende, as deel van NegemYah se gebed: "Maar hulle het rebels en opstandig geword teen U 
en u wet agter hulle rug gewerp; en u profete wat hulle gewaarsku het, om hulle na U terug te 
bring, het hulle doodgemaak en groot, afstootlike dinge gedoen. Daarom het U hulle oorgegee in 
die hand van hulle teëstanders, dat hulle hulle in benoudheid sou bring. Maar wanneer hulle in die 
tyd van hulle benoudheid U aangeroep het, het U uit die hemel gehoor en na u grote 
barmhartigheid aan hulle verlossers gegee, dat hulle hulle uit die hand van hul teëstanders kon 
verlos. Maar sodra hulle rus gehad het, het hulle weer kwaad gedoen voor u aangesig, en U het 
hulle oorgelewer in die hand van hul vyande, dat hulle oor hulle sou heers; as hulle U dan weer 
aanroep, het U uit die hemel gehoor en hulle na u barmhartigheid baiekeer gered." 
 
Benoudheid wat oor ons kom, is nie so sleg as wat ons dink nie. Baiekeer is dit 'n "wake-up call" 
sodat ons kan terugkeer na daardie plek waar ons met ons opstandigheid en ongehoorsaamheid 
en afvalligheid begin het. Maar dis nie waar dit eindig nie. Dis nie net 'n "wake-up call" nie. Dis ook 
'n bedekte uitnodiging om groter seën uit die hand van die Vader te ontvang. Dis 'n uitstekende 
geleentheid om nader aan Hom te kom en meer van sy weë en sy grootheid en sy guns te leer 
ken. Kom ons ondersoek 'n paar gedeeltes in Tehielliem (Psalms) waarin 'n mens duidelik die 
"byvoordele" en die "bedekte seën" van benoudheid kan raaksien. Dit sal ons leer om met nuwe 
oë te kyk na die benoudhede wat daar van dag tot dag oor ons pad kom. 
 
Teh 4:1 In benoudheid het U vir my ruimte gemaak; bewys aan my guns, en hoor my gebed! 
GROTER RUIMTE SODAT ONS MEER AS NET ONS BENOUDHEID RAAKSIEN. 
Teh 10:1,17 Waarom staan U so ver weg en hou U verborge in tye van benoudheid? ... Yahweh, 
U het die begeerte van die ootmoediges gehoor; U sal hulle hart versterk, u oor sal luister. HARTE 
WAT VERSTERK WORD, SODAT ONS HOM NIE MEER BEVRAAGTEKEN NIE. 
Teh 20:1,6 Mag Yahweh u verhoor in die dag van benoudheid! ... Hy sal hom verhoor uit sy 
afgesonderde hemel met magtige dade van verlossing van sy regterhand. EERSTEHANDSE 
ERVARING VAN DIE MAGTIGE DADE VAN VERLOSSING VAN SY REGTERHAND. 



Teh 32:7 U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange 
van bevryding. GELEENTHEID OM OMRING TE WORD MET VROLIKE GESANGE VAN 
BEVRYDING. 
Teh 50:15 Roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer. LIPPE 
EN LEWENS WAT GEOEFEN WORD OM YAHWEH TE EER. 
Teh 86:7,11 In die dag van my benoudheid roep ek U aan, want U verhoor my ... Leer my, 
Yahweh, u weg: ek sal in u waarheid wandel; verenig my hart tot die vrees van u Naam. 
ONDERRIG IN DIE WEË VAN YAHWEH, SODAT ONS HARTE VERENIG KAN WEES TOT DIE 
VREES VAN SY NAAM. 
Teh 107:13-14 Toe het hulle Yahweh aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle 
verlos. Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. 
UITKOMS UIT DUISTERNIS EN DOODSKADUWEE EN VERBREKING VAN BANDE. 
Teh 107:19-20 Toe het hulle Yahweh aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle 
verlos. Hy het sy woord uitgestuur, dat Hy hulle kon gesond maak en hulle uit hul kuile red. 
GENESING DEUR SY WOORD EN LEWENSVERANDERENDE REDDING UIT SITUASIES VAN 
NOOD. 
Teh 107:28-30 Toe het hulle Yahweh aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle 
uitgelei. Hy het die storm 'n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword. Toe was hulle bly, 
omdat dit rustig geword het, en Hy het hulle gelei na die hawe van hul begeerte. BLYDSKAP 
OMDAT HY DIE STORM 'N GESUIS MAAK EN ONS BRING IN DIE HAWE VAN ONS 
BEGEERTE. 
Teh 118:5-6 Uit die benoudheid het ek Yah aangeroep; Yah het my verhoor in die ruimte. Yahweh 
is vir my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen? DIE ONTDEKKING DAT AS YAHWEH 
VIR ONS IS, MENSE NIKS AAN ONS KAN DOEN NIE. 


