
Week 24

Eugene Peterson sê: “Psalms 1 and 2 are like pillars 

flanking the way into prayer. They are a pair, working 

together to put our feet on the path that goes from 

the non-praying world into the praying world where 

we come to attention and practice adoration.” Die 

eerste twee Psalms lê die grondslag vir die res van die 

Psalms-bundel.  Hierin vind jy 'n absolute oortuiging 

dat die Wet van God goed is, betroubaar is en as jy 

jou lewe daarvolgens inrig, sal jy die seën van die 

Here beleef en floreer. [Psalm 1].  Psalm 2 fokus op 

Fokus

Vrae vir bespreking

     Hoe kan jy seker maak jy pas in daardie prentjie in?

3.  Lees stadig deur Psalm 2: hoeveel raakpunte sien jy tussen hierdie Psalm en ons eie leefwereld? 

     die dag.

2.  Indien jy jouself vereenselwig met die “regverdige” van Psalm 1:6, hoe seker is jy van jou saak? 

1.  Hoe help die insig dat Psalms 1 & 2 die poort tot die Psalm-bundel is, jou?

     Hoe help hierdie Psalm jou om te bid vir ons eie leefwereld?

     of 'n Blues-melodie?  Kry ene wat op die woorde pas, en dan neurie jy jou lied deur die loop van 

4.  Watter wysie sou jy aan hierdie Psalm wou koppel om dit mee te sing? 'n Pop-wysie, klassieke wysie 

Dinsdag   -  Leer die Teksvers, en dink aan 'n voorbeeld of twee waar jy weet van goddeloses wat 
      onder gegaan het en misluk het in hul boosheid. Dank die Here dat sy Woord waar is.

       te bid oor hierdie nuusberigte vandag?
Woensdag   -  Leer die Teksvers, en kyk na 'n klompie nuusberigte:  hoe help hierdie teksvers jou om 

      ervaar. Wanneer “hoor” jy die Here duidelik, en wanneer mis jy sy leiding? Hoe kan jy 
Donderdag - Sondag -  Hersien die teks, en besin oor die verskillende maniere hoe jy die Here se leiding 

      hierdie insig verbeter om meer ingesteld te wees op sy leiding?

“6Waarlik, die Here lei die regverdiges op 
hulle pad, maar die pad van die goddeloses 
lei tot ondergang.”

Teksvers 

Leerplan
Maandag   -  Leer die Teksvers, en neem 'n joernaal, en skryf 'n aantal voorvalle neer waar die Here 
      jou werklik gelei het op die regte pad. Spreek sommer jou dank aan Hom uit vir sy 
      goeie leiding in jou lewe.

Psalm 1:6

BYBELMEMORISERING

op die Gesalfde van die Here, wat 'n ystersepter het waarmee Hy regeer, en mense in krisis te hulp snel.Regdeur 
die geskiedenis van die Joodse volk het hierdie twee pilare hul gebede gekenmerk:  die WET van God, en die 
MESSIAS (Gesalfde) van God. 

As ons by hierdie twee pilare begin, dan verstaan ons dat die res van die Psalms worstel met die afwykings van 
hierdie twee fondasies:  wat gebeur wanneer regverdiges wat getrou is aan die wet, swaarkry? Hoe kan 
goddeloses wat ontrou is aan die wet, floreer? Hoe kan maghebbers teen die Here en sy Gesalfde in opstand 
kom? Sal die Messiais kom en my bevry in my donkerste uur?
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