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Den Gud Som Lyfter Ur 
Fördärvets Grop 

Predikan i Betelkyrkan Jönåker 

Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop (Ps 40:2) 

Bibeltext 
Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop. Han drog mig 
upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina 
steg fasta. Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och 
frukta, och de skall förtrösta på HERREN. Salig är den man som sätter sin förtröstan till 
HERREN och inte vänder sig till de stolta, de som viker av till lögngudar. HERRE, min 
Gud, många är de under du har gjort och de tankar du har tänkt för oss. Ingenting kan liknas 
vid dig. Jag ville förkunna dem och tala om dem, men de är fler än man kan 
räkna." (Psaltaren 40:2-6) 

Predikan 
1. Den Gud som lyfter ur fördärvets grop 

1.1. Han böjer sig till oss (40:2). Gud böjer sig ner, sträcker sig ut, räcker ut sin hand 
till oss för att lyfta oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så 
förbarmar sig HERREN över dem som fruktar Honom (Ps 103:13). 

1.2. Han hör vårt rop (40:2). Gud lyssnar uppmärksamt på våra rop och våra 
böner för att lyfta oss. Hans öra är öppet till deras rop som fruktar 
Honom. Gud är en bönhörande Gud. 

1.3. Han drar oss upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn (40:3) 

1.3.1. Vad är fördärvets grop? Ordet grop syftar på en fördjupning i jorden, 
cistern, grotta, fängelse, brunn e dyl, en djup grop varifrån man inte 
tar sig så lätt om man faller ner. Här används det bildligt talat om en 
situation där man blivit fånge i omständigheter man inte råder över, 
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liksom när man faller i en djup grop. Fördärvet syftar på oljud, tumult, 
förstörelse, kaos, som av rusande vattenmassor. 

1.3.2. Den djupa dyn? Bilden som används här är från en dyig myrmark 
där man lätt sjunker ner. Psalm 69:2-2 säger: "Fräls mig, Gud, ty 
vattnen kommer mig inpå livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och 
saknar fotfäste, jag har kommit ut på djupt vatten, och vågorna slår 
över mig." 

1.3.3. Han drar oss upp ur denna grop — HERREN är en Gud som lyfter 
oss ur fördärvets grop, och Han är här idag för att möta med oss var 
och en! 

1.4. Han ställer våra fötter på en klippa (40:3). Ordet ställer betyder reser upp, 
och klippan är en bild för fast mark, som står i total motsats mot den 
dyiga mark där fördärvets grop finns. 

1.5. Han gör våra steg fasta (40:3). En alternativ översättning: rätar upp mina 
steg, stabiliserar mina steg, gör mina steg bestämda. Där vi förut stapplar fram 
och snubblat, där kan vi gå upprätt, raka i ryggen, med fast mark under 
fötterna. 

1.6. Han lägger i vår mun en ny sång, en lovsång till Gud (40:4) 

1.6.1. En ny sång. Varje Guds under i våra liv skall, bildligt talat, föda nya 
sånger. När Israel kom upp ur Röda havet sjöng de en ny  sång (2 1

Mos 15). Hela Bibeln är full av uppmaningar och berättelser om att 
sjunga nya sånger till HERREN: Ps 33:3, Ps 96:1, Ps 98:1, Ps 144:9, 
Ps 149:1, Jes 42:10, Upp 5:9, Upp 14:3: de sjöng en ny sång inför tronen…
När Gud möter med oss idag skall det föda en ny sång i våra hjärtan. 

1.6.2. En lovsång till vår Gud. Ordet lovsång här är hebr tehillah och används 
första gången i Bibeln i 2 Mos 15:11: Vem är som du bland gudarna, 
HERRE? Vem är som du, härlig i helighet, värdig förundran under lovsång, du 
som gör under.  Poängen är att verklig lovsång handlar om Guds storhet, 
hans helighet, härlighet och upphöjdhet.  

1.7. Han gör allt detta i mångas åsyn, så att de skall frukta och förtrösta på 
HERREN (40:4) 

 Att sången var helt ny kan vi se av det enkla faktum att de sjöng om precis det som Gud just hade gjort: häst och 1

ryttare störtade han i havet, och det hade ju inte hänt förrän precis innan de började sjunga om det.
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1.8. Han gör många under och tänker många tankar för oss, fler än man kan 
räkna (40:6). Jmf  SGT 260: Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet 
jag rönt. 

1.9. Ingenting kan liknas vid Honom (40:6). Detta är Bibelns sammanlagda 
budskap till oss: det finns ingen som Gud, Han är upphöjd över allt och 
alla och är ojämförlig mycket större. Så mycket som himmelen är högre 
än jorden, så högre är hans tankar i jämförelse med våra tankar (Jes 
55:9). Med vem vill ni likna och jämföra mig, med vem vill ni jämställa mig, så att 
jag skulle likna honom?  (Jes 46:5) 

2. Den människa som Gud lyfter 

2.1. Väntar ivrigt på HERREN (40:2) — gr txt qavah  = vänta, hoppas på, 2

förvänta. Upprepas 2 ggr , därav väntade ivrigt. Verbformerna perfekt och 3

infinitiv kan tolkas som väntade väntandes, dvs väntade, hoppades, 
förväntade hjälp från HERREN aktivt och övertygat! Så vänd om till din 
Gud, håll fast vid kärlek och rätt och vänta (qavah) ständigt på din Gud. (Hosea 
12:6) Andra översättningar: Länge väntade jag (B2000),  Stadigt 
förbidade (1917), Jag förbidde HERRAN (KXII 1873), I waited patiently 
(NKJV). 

2.2. Ropar till Honom (Han hörde ju mitt rop, 40:2). Gr txt shav’ah betyder 
ordagrant ropa på hjälp. Används också i 2 Mos 2:23, 1 Sam 5:12, 2 Sam 
22:7, Ps 18:6, Ps 34:15, Ps 39:12, Ps 102:2, 145:19, Jer 8:19, Klag 3:56. 
Psalm 102:2-3 illustrerar detta mycket bra: HERRE, hör min bön, låt mitt rop 
komma inför dig! Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd, Vänd ditt öra till mig, 
skynda dig att svara när jag ropar!  Och: Ropa till mig på nödens dag, så skall jag 
svara dig och du skall ära mig (Ps 50:15) 

2.3. Sjunger ut den sång som Gud lägger i dennes mun (40:4). Detta är 
viktigt, om nu Gud lägger en ny sång i våra munnar skall vi väl sjunga ut 
den? Det är så många skall se vad Gud har gjort! 

2.4. Är salig i sin förtröstan på HERREN (40:5) — salighet här (gr txt ’esher) 
betyder både välsignad och glad/lycklig 

2.5. Vänder sig ej till de stolta, som förtröstar på lögngudar (40:5). Denna 
vers talar om att den som förtröstar på HERREN inte vänder sig till 

 A primitive root; to bind together (perhaps by twisting), that is, collect; (figuratively) to expect: - gather 2

(together), look, patiently, tarry, wait (for, on, upon). (Strongs)

 Hebreisk litteratur använder upprepningar för att förstärka ett verb.3
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högmodet (stolthet/högmod = gr txt rahab) —”jag kan klara mig själv” — 
eller faller för lögner — ”jag sitter inte i någon grop” — för att ta sig upp 
ur gropen 

2.6. Vill förkunna Guds under och de tankar Han tänkt (40:6)
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