
TIEN BEDES WAT JOU LEWE KAN VERANDER 
 
 

Jer 16:19 U het aan my bekend gemaak dat ek en my mense ‘n klomp leuens van  
ons vaders geërf het en dat niks daarvan vir ons enige voordeel inhou nie.  

Verwyder van my die weg van leuens, en verleen my goedgunstiglik u Torah (Ps 119:29). 

 

Jer 16:19 In die dag van benoudheid is daar vir my drie groot voordele: U is my 
sterkte, U is my beskutting en U is my toevlug.  

Geseënd is die mens wie se sterkte in U is (Ps 84:5). 

 

Jer 16:21 Selfs mense wat U nie ken nie, kan bevoordeel word: U wil hulle drie 
dinge van Uself laat ken: U hand en u mag en u Naam. 

Die Naam van Yahweh is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut (Spr 18:10). 

 

Jer 17:5 Bewaar my dat ek hierdie voordele nie verloor nie, dat my hart nie van U 
af wegdryf en by die voete van ‘n mens uitspoel nie.  

Ons hart het nie agteruitgewyk nie, en ons gange het van u pad nie afgebuig nie (Ps 44:18). 

 

Jer 17:7 Ek weet dat my sekuriteit alleen in U gesetel is en dat net U kan seën en 
daarom kies ek vandag opnuut om op U alleen, Yahweh, te vertrou.  

Maar ek vertrou op U, o Yahweh!  Ek sê: U is my Elohiem (Ps 31:14). 

 

Jer 17:8 Ek wil nie ‘n boom wees wat weg van die Bron van lewende water 
geplant is nie – laat my wortels asseblief na U toe uitskiet.  

Hulle sal uitspruit soos wilgerbome by waterlope en sê: Ek behoort aan Yahweh (Jes 44:4-5). 

 

Jer 17:8 As U my ondergrondse Bron is, sal ek nie die hitte vrees nie, nie besorg 
wees oor die droogte nie en nie vir ‘n oomblik ophou vrug dra nie.   

Die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele win, is wys (Spr 11:30). 

 

Jer 17:9-10 Ek weet dat my eie hart my soms bedrieg – daarom vra ek dat U tog 
my hart sal toets, sodat my gesindheid en gedrag onberispelik mag wees.  

Ek weet, my Elohiem, dat U die hart toets en behae het in opregtheid (1 Kron 29:17). 

 

Jer 17:12 Om voor u troon en in u teenwoordigheid te kom, is vir my ‘n Plek van 
afsondering in ‘n wêreld wat almal forseer om by sy populêre patrone in te val. 

Geseënd is hy wat U uitkies en laat nader kom na die afgesonderdheid van u paleis (Ps 65:4). 

 

Jer 17:14 Bewaar my van die versugting na ‘n verkeerde soort gesondheid en 
verlossing – maak U my gesond, en verlos U my asseblief!   

Yahweh sal die breuk van sy volk verbind en die wonde van sy volk gesond maak (Jes 30:26). 


