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Molshoop of berg?  

Psalm 121:1-5 
1'n Bedevaartslied. Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? 2My hulp is van 

die HERE wat hemel en aarde gemaak het. 3Hy kan jou voet nie laat wankel nie; jou Bewaarder kan 

nie sluimer nie. 4Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. 5Die HERE is jou Bewaarder; die 

HERE is jou skaduwee aan jou regterhand. 

 

Psalm 121:6-8
 

6Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nag nie. 7Die HERE sal jou bewaar vir elke 

onheil; jou siel sal Hy bewaar. 8Die HERE sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in 

ewigheid. 

 

Die troon van genade 

Hebreërs 4:16 
16Kom ons kom daarom met vrymoedigheid na die troon van genade, sodat ons barmhartigheid 

[mercy] kan verkry en genade ontvang om op die regte tyd gehelp te word.  

 

Ons onwankelbare rots 

Psalm 46:1-2 
1God is ons toevlug en ons krag; ‘n altyd-teenwoordige helper in tyd van benoudheid. 2Daarom sal ons 

nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. 

  

Hebreërs 12:1-2 
1Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die 

sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, 2die oog 

gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou 

is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit 

het. 

 

Hardloop in 

Spreuke 18:10 
10Die Naam van die HERE is 'n sterk toring; die regverdige hardloop daarin en word beskut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


