
Week 26

Die Psalms het die unieke karakter dat die oorgrote 

meerderheid daarvan geskryf is as 'n mens wat aan 

die woord is en nie God Self nie.

'n kosbare aansluitingspunt ook vir ons eie verhale. 

Die Psalms kom tot hulle reg wanneer ons die Psalms 

Ons leer daarom in die Psalms, op 'n besondere 

manier, iets van die mens ken. Juis as gevolg van 

hierdie unieke karakter is die Psalms

Fokus

Vrae vir bespreking

2.  Hoe lyk die lewenskrag wat God gee teenoor dit wat ek begeer?

     die redes.

     profetiese uitspraak maak, al het dit nog nie gebeur nie?

4.  Dink na oor die volgende: “Ek wil God ken vir Wie Hy IS.” Of “Ek wil God ken vir wat Hy vir my kan doen.”

3.  Vers 5 en 6 kan ook ‘n profetiese uitspraak wees wat nog gaan kom. Waar in jou lewe kan jy so ‘n 

1.  Die aanvanklike aanklag teen die Here, hoe voel jy daaroor? Maak dit jou ongemaklik of nie? Gesels oor 

Dinsdag -  Lees die volle Ps 13. Onderstreep wat tot jou spreek. Bid nou die teks vir ‘n situasie in ons 
     land.

Woensdag -  Oefen die teks en dink na oor die gevoelens wat die trant van die teks in jou wek.

Vrydag  -  Soos jy vandag die teks oefen, vra hoe ware lewenskrag lyk en wat God vir jou wil gee.

“4Luister tog en antwoord my, Here my God! 
Gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie 
sterwe nie...“

Teksvers 

Leerplan

Maandag -  Leer en bid die teksvers vir iemand wat jy weet daardie woorde nou nodig het.

Psalm 13:4

BYBELMEMORISERING

lees met ons eie verhaal wat langs die Psalm te staan kom. 

Die Psalms gee aan ons verhale woorde en moontlikhede sodat ons, ons eie verhaal beter kan verstaan en 

beter teenoor God kan verwoord. Geniet jou eie verhaal vanuit die Psalms!

Donderdag -  Kies ‘n prominente verhaal wat tans in jou lewe afspeel. Lees die teks vanuit daardie verhaal 
     en skryf neer wat na jou toe kom.
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