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ds. PJ Kriel  Biddag vir uitkoms in nood van droogte    08.11.2015 
 
Inhoud. God is in sy Voorsienigheid vir gelowiges in sy skepping Gids, Bevryder, 

Geneesheer, Skeepskaptein en Landsheer wat ons in sy troue liefde versorg. Ons leef nie in 

die lot van die gang van die wêreld, natuurkragte of afgode nie. 

 
Skriflesing: Psalm 107 
 
Teks Ps. 107: 35: “Hy verander woestyngebied in rietvlei, dor land in fonteinwêreld. 
 
Tema: Met troue liefde en wonderdade vat God ons na sy ons bestemming in sy 
wêreld. 
 
1.Ps. 107 openbaar hoe God die noodroep van gelowiges beantwoord: met troue 
liefde en wonderdade. Dit is die besondere geloofskennis oor God se voorsienige 
onderhouding in die wêreld in hierdie Psalm. 
 
Wat in die lewe gebeur is nie maar die lot of die blinde sameloop van 
omstandighede, magte en kragte nie, soos, die die goddeloses die lewe sien nie. 
 
Wat in die lewe gebeur is ook nie goddelike kragte van gode wat jy met offers kan 
tevrede stel, goed stem of manipuleer nie. Dit is hoe goddeloses afgodsdiens skep 
en gebruik in hulle godlose wêreld. 
 
Wat in die lewe elke dag binne die gemeenskap met mense en tussen mense 
gebeur in hierdie skepping, is deel van die troue liefde en wonderdade waarmee 
God sy kinders versorg en hulle lewe bestuur. 
 
2. Die wonderdade van God soos dit in hierdie Psalm openbaar word, is die 
wonderbaarlike wyse waarop God elke dag elke en alle dinge bestuur.  
 
Die wonderdade van hierdie Psalm is iets anders as die wondertekens van die Here 
waarin Hy sy godheid as Messias openbaar het. Die wondertekens van Jesus was 
die bevestiging dat Hy die Here van die wonderbaarlikheid van die “gewone” 
skepping is. Dit was nie die begin van die “wonderbediening” van die kerk nie. 
 
Dit is ook iets anders as dit wat ons in ons eie gemoed ken as “bo-natuurlike 
verskynsels.  
 
In hierdie Psalm word dit wat ons graag die “gewone” gang van die lewe, die 
“gewone wyse” waarop alles in die skepping werk, wat ons al vir ons self aangeleer 
het om “die natuur” te noem en om te verstaan hoe die “natuur” sou werk, die 
wonderdade van God genoem. 
 
Die rede hiervoor is dat die hele skepping en alles wat in die skepping gebeur nie 
somaar net iets is wat vanself gebeur nie. Dit alles gebeur deur die wonderbaarlike 
wyse waarop God God is en alles wat Hy maak bestuur, beskik en onderhou.  
 
Die “gewone” dinge wat God elke dag doen is werklike wonderbaarlik weens die 
wysheid, kragtigheid, die liefde en goedheid waarin God dit laat gebeur. 
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3. Die Psalm beskryf vyf “gewone” situasies waarin God op ŉ “gewone” wyse 
wonderbaarlike uitkoms gee aan sy kinders wat in nood is en Hom in hulle nood 
aanroep. 
 
In elkeen van hierdie noodsituasies skep God vir hulle ŉ pad waar daar geen pad is 
nie. Meer as dit, is Hy die Een wat hulle op ŉ pad vat waar daar nie ŉ pad was nie. 
 
In die eerste “gewone situasie” openbaar God Homself as Gids van verdwaalde 
mense. Hierdie wyse waarop God Gids is mag ons nie sommer net vergeestelik nie. 
 
Die nood waarin sy kinders in die eerste gedeelte verkeer is om in ŉ woestyn 
verdwaal te wees. Dit gaan hier oor ŉ woestynnomade of mense wat deur ŉ woestyn 
moet reis wat koersloos raak en begin ronddwaal, gewoonlik al in die rondte, om 
later van honger en dors te sterf. 
 
Dit gaan oor die nood om in jou verdwaaldheid binne onherbergsame dele van die 
wêreld te verdwaal en koersloos te word met die werklike bedreiging van die dood. 
 
Binne hierdie koersloosheid word God hul Gids en bring Hy hulle op ŉ pad wat na 
stede te lei waar kos en water is. 
 
Hierdeur openbaar God dat Hy God is van die woestyn en God is van stede. Daar is 
nie ŉ plek waar God nie God is nie en Hy as God nie die Gids vir sy kinders kan 
wees om veilig by hulle heenkome aan te kom nie. 
 
 God is Gids wat paaie maak om sy kinders veilig na hulle tuiste te bring. 
 
4. Dit gaan hier oor die openbaring van God in Deuteronomium 28:3 “Jy sal geseënd 
wees in die stad, jy sal geseënd wees in die oop veld.”; vers 6 “Jy sal geseënd wees 
waar jy ook gaan.” 
 
Daar is nie so iets soos goddeloses glo dat elkeen elke god sy eie plek het en op sy 
eie wyse aanbid kan word, soos wat mense wil nie. Daar is nie veldgode en 
stadsgode nie.  
 
God is Here van die wildernis, die veld en die stad en Hy neem mense wat verdwaal 
weer na hulle tuiste op paaie wat Hy ken en maak. 
 
5. Die tweede “gewone” situasie gaan oor mense in eensame opsluiting en in 
slawerny sonder uitkoms of heenkome. 
 
Hierdie situasie gaan oor die ellende van sonde. Mense wat ander mense in hulle 
sondige drif vasvang en hulle aan hulle sondige begeertes verkneg.  
 
Hierdie verknegting word direk verbind met die minagting van die gebooie van God. 
Omdat God se gebod nie gehoor en gevolg word nie, kan mense nie onderskei 
tussen liefde en mense se sondige drif nie. 
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Dit het baie in die politiek gebeur dat vreemde konings met hulle magsbeelde, 
afgode, vir hulle mag bewonder is en as weldoeners geglo is omdat die Israeliete 
ook in die mag en genot van hulle wat hulle bewonder het, wou gedeel het. 
 
Die uiteinde van hierdie “liefdesverhoudings” was dan altyd die verknegting en 
gevangenisskap binne die drif en mag van ander.  
 
Binne hierdie sondige magspel tree God as Verlosser op en breek Hy die 
magsgreep van hierdie driftiges oor sy kinders. Hierdeur openbaar God dat mense 
sy eiendom is en nie ander mense se eiendom nie. Die wonderdade van God is dat 
hy elke keer hierdie magsgreep wat sy kinders in eensame opsluiting van hulle 
lewensdoel vervreem, verbreek. 
 
God breek deur die ystergrendels en die koperdeure van hierdie driftigheid en skep 
ŉ pad uit hierdie donkerte waar daar geen lig eers was om ŉ pad te wys uit hierdie 
magsgreep nie.  
 
Hy is sy kinders se Verlosser uit die magte van sonde. 
 
6. In die derde situasie openbaar God Homself as die Oppermag en Geneesheer: 
die Here wat gesag herstel en siektes genees. 
 
Ons mag hierdie situasie ook nie vergeestelik nie. Dit openbaar God se voorsienige 
krag waarin Hy in die gang van volkerestryd gemeenskappe herstel en genees. 
 
Die nood hier gaan oor siekte weens die minagting van gesag, rebellie, en anargie. 
Die siekte en rebellie in die gedeelte mag ons nie so verstaan dat God hul 
persoonlike sondes met persoonlike siekte straf nie. Dit gaan hier oor werklike 
siektes as gevolg van rebellie teen gesag. 
 
Vir die Israeliete in die tyd van die Psalm was dit ŉ lewenswerklikheid. Wanneer ŉ 
stad teen ŉ koning in opstand gekom het, was daardie stad beleër en van alle kos en 
water afgesny. In hierdie beleg het baie van die mense doodgegaan van die peste 
en siektes wat weens vuil en te min water, al die goed wat hulle moes geëet het, die 
afval en riool en samedromming van mense doodgegaan. 
 
In die verlede sou ons dit moeilik verstaan het, maar vandag is dit deel van die 
gewone lewe van elke inwoner van Suid-Afrika. Weens die anargie van die 
regerende party teen die gesag waarvoor hy verantwoordbaar moes gewees het, 
verval al die staat- en munisipale dienste en word mense siek weens die 
ineenstoring van die stede en die staat se infrastruktuur. 
 
Dit is hierdie tipe siekwees weens anargie waarteenoor die Here Homself dan as die 
Oppergesag en Geneesheer openbaar. 
 
Met een enkele Woord vernietig God hierdie gesagsmisbruik en herstel Hy die 
gemeenskap se orde om weer so genesing te bring. 
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In die hopeloosheid van hierdie magsgreep van anargie is God die Opperheer wat 
met een magswoord gesag herstel en besettingsmagte met een wonderdaad 
vernietig. 
 
Want gemeenskappe is God se gemeenskappe. Hulle gesondheid is in sy hande as 
Here. Daarom skep Hy ŉ weg uit elke beleg, ook weens eie minagting van gesag, 
waarin daar nie meer hoop was nie. Sy Oppergesag is ons hoop. Hy is ook in siekte 
Geneesheer. 
 
7. Die vierde “gewone” situasie openbaar God Homself as die stuurman en 
skeepskaptein van matrose. Dit gaan hier weer oor die werklikheid van die regte see 
en skeppingskragte, nie ŉ vergeestelike see nie. 
 
Die see is God se see. Hy is die Here wat storms laat opkom op die see en storms 
op die see laat bedaar. Hy is die Here van wind, van hoog- en laagdrukstelsels. 
 
Binne die nood van matrose wat met hulle vernuf en ervaring nie uit die krag van die 
wind en golwe kan ontsnap nie, stuur God hulle deur die stormgeweld van die see, 
maak Hy vir hulle weer ŉ kalm pad en bring hulle na hulle eindbestemming toe. 
 
Dit is die wondermag van God waarmee Hy met wonderdade Skeepskaptein en 
Stuurman is deur alle kragtigheid van die skepping. In die geweld van die 
skeppingkragte word hulle in hulle nietigheid so rondgeslinger dat hulle nie weet 
waar bo of onder is en kan hulle nie eers op hulle voete bly nie, wat nog van 
koershou. 
 
In hierdie totale verwilderheid kom God en maak ŉ kalm pad na hulle bestemming 
deur die skeppingskragte na my wil te skik. 
 
8. In die laaste “gewone” situasie openbaar God Homself as die Groot Landbouer in 
sy skepping. 
 
Dit is God se aarde en God se water. Hy skep vrugbare landbou gebiede en ander 
dele van die aarde lê Hy weer droog. Hy maak van woestyne rietvleie en dor lande 
fonteinwêreld, maar dan maak Hy weer van waterryke gebiede en fonteinlande ŉ 
woestyn en dorsland. 
 
God is deur hierdie wonderdade die bron van alle voedselproduksie en daarom die 
Here wat welvaart vir gemeenskappe skep of die welvaart wegvat. So neem Hy 
gemeenskappe weer na ander plekke waar Hy weer nuwe vrugbaarheid geskep het 
vir nuwe welvaart.  
   
Dit is die wonderdade van God die Skepper. Hy skep vrugbaarheid en die Hy is die 
Bestuurder deur onvrugbaarheid heen.  
 
9. In al hierdie skeppings- en lewensgebeurtenisse openbaar God dat ons leef in sy 
wêreld. In sy wêreld is Hy God met ons in sy troue liefde en in sy skeppingsmag gee 
Hy uitkoms, paaie waar geen mensgemaakte paaie is nie en heenkomes waar daar 
geen uitsig of hoop op heenkomes was nie. 
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Dit is hoe ons God in dit wat ons verkeerdelik die “gewone” lewe noem moet ontdek. 
Niks in hierdie skepping is vanselfsprekend nie. Niks wat met ons gebeur is maar net 
hoe dinge gebeur of sommer maar moet wees nie.  
 
In elke skeppingskrag en lewensgebeurtenis is God in sy troue liefde en 
wonderbaarlike mag as God besig om ons in sy wêreld te lei, te bewaar, in sy diens 
te hou en na ons bestemming te bring. 
 
10. Wanneer ons die “gewone lewe” ontdek as die troue liefde en wonderdade van 
God, dan kan ons God in gebed aanroep! 
 
 Aanroep as Gids in ons eie verdwaalheid en koersloosheid binne sy skepping. 
 
 Aanroep as Bevryder wat ons uit ons eensame opsluiting en isolasie binne die 
misbruik van ander se drifte bevry tot die lewe waarvoor Hy ons bestem. 
 
Aanroep as Opperheer en Geneesheer wat ons uit disfunksionele gemeenskappe 
onder disfunksionele gesag herstel tot ŉ diensbare gemeenskap waarin ons weer 
gesond kan leef. 
 
Aanroep as Stuurman en Kaptein wat ons deur die geweld van skeppingskragte 
behoue laat bly om ons bestemmings veilig te bereik. 
 
Aanroep as Landsheer wat die aarde met vrugbaarheid en onvrugbaarheid bestuur 
om ons in die welvaart van sy skepping te kan laat leef en beweeg. 
 
Ons kan die Here nie net aanroep as die Een wat paaie maak waar geen paaie is 
nie, maar as die Here wat ons met Hom saamneem en met ons is waar ons geen 
paaie meer het nie. 
 
11. Gelowiges kan nooit vasgevang word in die selfgemaakte wêreld van 
goddeloses nie. Want hierdie waan van ŉ selfgemaakte wêreld met selfgekende en 
selfontwerpte paaie is ŉ leefwêreld waar God nie Gids, Bevryder, Geneesheer, 
Stuurman of Landsheer is nie. 
 
In hierdie selfgemaakte wêreld van goddeloses is God juis hierin vir hulle so afwesig 
dat hulle in ŉ wilde wêreld ronddwaal sonder ŉ pad. (9 vers 40) 
 

 ŉ Wilde wêreld waar hulle glo hulle verdwaaldheid en koersloosheid is die 
regte pad;  

 ŉ Wilde wêreld waar hulle oorheersing en verknegting van mekaar in hulle 
sondige drifte as liefdesverhoudings geglo word, waar die eensame 
opsluiting en isolasie in hierdie donker drif geglo word as gemeensaamheid; 

  ŉ Wilde wêreld waar anargie geglo word as bevryding en vryheid, al is mense 
besig om in hierdie disfunksionaliteit siek te word en te sterf;  

 ŉ Wilde wêreld waar mense hulle self hulpeloos uitgelewer sien aan 
“natuurkragte” en hulle welvaart as hulle eie magtigheid en 
selfgenoegsaamheid glo. 
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Waar God nie vir jou Gids, Bevryder, Geneerheer, Stuurman en Landsheer wil wees 
nie, sal jy sonder uitkoms en pad in hierdie selfgemaakte wilde wêreld vir altyd 
ronddwaal. 
 
Ronddwaal sonder dat jy God kan of wil aanroep in jou nood! 
 
12. Daar word ŉ onderskeidgemaak in hierdie Psalm tussen die magtiges en die 
armes en gestel dat God die magtiges met die vernedering tref om in ŉ wilde wêreld 
te laat ronddwaal sonder ŉ pad maar armes teen verdrukking te beskerm en te seën. 
 
Hierdie is nie ŉ ekonomiese klasse onderskeid nie. Dit is die onderskeid tussen 
goddeloses wat eiemagtig in hulle selfgemaakte wêreld leef teenoor gelowiges wat 
in God se wêreld Hom aanroep as Gids, Bevryder, Geneesheer, Stuurman en 
Landsheer juis teen die magsgreep van die goddeloses. 
 
Kom ons van die stad Efese van die Bybelse tyd as voorbeeld. 
 
Hierdie was ŉ stad aan die Weskus van dit wat vandag Turkye is. Dit was langs die 
Kaystrosrivier en die see gewees. Hierdie ligging het dit ŉ vooruitstrewende 
gemeenskap gemaak. Die goddeloses het hierdie welvaart as hulle eie magtigheid 
geglo en Efese as die stad van die godin Artemis, die vrugbaarheidsgodin, verklaar.  
 
Wat doen God? 
 
Hy maak rietvleie woestyne en woestyne waterryke plekke: Hy is die Skepper en 
Landsheer van sy skepping. Die rivier is toegeslik en die see het teruggeskuif sodat 
dit nie meer ŉ hawestad was nie. 
 
 Toe is die vrugbaarheidsgodin nie meer vrugbaar nie en al haar en haar aanbidders 
se welvaart en mag is daarmee heen. Hulle kon haar nie saamvat na ander plekke 
nie want daar was al ander gode. 
 
Toe moet hulle maar hulle waar aan ander magtiges met hulle afgode gaan 
onderwerp. 
 
So swerf magtiges in ŉ wilde wêreld sonder ŉ pad. 
 
Want doen God met die gelowiges wat onder hierdie magtiges moes leef?  
 
Hulle weet God skep en bestuur die skepping en gaan waar Hy hulle heen lei 
wanneer hy rietvleie woestyne maak, na ander plekke waar God al klaar wees van 
woestyne waterryke plekke gemaak het. Deut. 28:3 “Jy sal geseënd wees in die 
stad, jy sal geseënd wees in die oop veld.”; vers 6 “Jy sal geseënd wees waar jy ook 
gaan.” 
 
Hulle het in God se skepping altyd God self as Gids, Bevryder, Opperheer en 
Geneesheer, Stuurman en Landsheer. 
 
Hy vat hulle met Hom op die paaie wat Hy maak in sy skepping! 
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13. Daarom mag ons vandag God aanroep as die Here wat ons met sy troue liefde 
en wonderdade in sy skepping as Here versorg, lei en bewaar. Ons mag die Here 
aanroep om vir ons op paaie te vat wat Hy maak en na die heenkomes te lei waar 
Hy reeds vir uitkoms gesorg het. 
 
Ons mag nie Hom aanroep soos die magtiges hulle afgode aanroep nie. Om Hom 
met offers en beloftes tevrede te stel sodat Hy die waarborg is van ons 
eiemagtigheid in ons selfgemaakte wêreld waar Hy niks anders is as ons eie 
magsbeeld nie. 
 
God is getrou in sy wonderdade aan sy kinders. 
 
Kom ons roep Hom in ons nood aan as Gids, as Bevryder, as Opperheer en 
Geneesheer, as Stuurman en Landsheer. 
 
Kom ons gaan wandel met God op die paaie wat Hy vir ons skep in sy wêreld. 
 
Eksegetiese notas 
 

 God se getrouheid om uit nood en benouenisse te red.  

 Vyf noodsituasies: verdwaalde nomade in woestyn; gevangene; siek; 
matroos en boerdery 

 Loflied van mense wat God in nood aanroep; God is gids vir verdwaalde; 
God is bevryder van gevangene; God is geneesheer; God is skeepskaptein 

 Onvermoë van mens teen natuurkragte. 

 Versorg met water en kos in woestyn; Slaaf in eensame opsluiting – 
onbepaald opgesluit en vergeet; 

 Ervaringe vernuf en uit krag van storm kan red: gee God uitkoms. stad nie 
plek veilig teen natuur afhanklik van natuur.  

 God gee uitkoms in nood: Hy is Here van skepping. 

 Afhanklik van God se bestuur van sy skepping – God skep voorspoed en 
vrugbaarheid. God neem vrugbaarheid weg en bring tye van gebrek. 
 

Nood en uitkoms! 
Bevry uit nood.  
die  
Wonderdade van God, nie kragtigheid en vernuftigheid binne spel van geluk of 
ongeluk, nie wrede spel van natuur of godekragte nie;  
 
Gids vir verdwaaldes. Honger, dors en uitgeput en verdwaal in woestyn – bewoonde 
stad met kos en water. Gee koers en leiding, Bring op regte pad. Sy woestyn en sy 
stad. Nie bestem om koersloos rond te swerf nie. 
 
Bevryder. Gevange in sonde: misbruik vir begeertes sonder eie waarde, Slaaf in 
eensame opsluiting en vergete: geknak en sonder hulp. Sy mense en sy diens. Nie 
bestem vir eensame opsluiting nie.  
 
Geneesheer in sy gemeenskap: siekte en rebellie: gemeenskapgesondheid deur 
politieke dwaasheid. Sy wêreld onder sy sorg. 
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Skeepskaptein: God gee storms en stilte: Radeloos van angs omdat eie ervaring en 
vernuf niks help nie. Gee veilige see en veilige begeleiding. Maak se veilig! Sy see 
 
Landbouer: Skeppingsbestuur: skep gemeenskappe en bring gemeenskappe tot 
einde: alles gebou op vrugbaarheid van skepping. Maak aarde vrugbaar. Sy aarde. 
 
Magtiges en armes: eie wêreld in eie mag geskep; Vernedering: ons sin; ”geleef in 
die seëninge van God. 
 
Ons leef in troue liefde van God en wonderdade nie selfgenoegsaam in 
selfgemaakte wêreld nie. 
 
Selfgemaakte wêreld disintegreer elke keer binne die bestuur van God van sy wêreld 
terwyl God ons altyd uit nood bevry om by bestemming in sy wêreld uit te kom. 
 
Bid in nood. 


