
Week 28

In Psalm 71 sien ons iemand wat homself plaas in die 

sekerheid van 'n belydenis en motiveer deur refleksie 

met die skep van getuienisse. Die skrywer verstaan

die nuwe omstandighede se bedreiging in die 

moontlike seer wat kan inhou vir sy verhouding met 

God en nie die swaar wat hy noodwendig mag kry 

nie.

Fokus

Vrae vir bespreking

     Hoe doen jy dit? Waaraan sou jy wou werk wannneer dit kom by lofprysing as daaglikse disipline?

1.  Is jou belydenis jou vertrekpunt in moeilike situasies? Hoe klink jou belydenis indien dit wel jou vertrekpunt 

2.  Watter emosies en sekerheid bring die belydenis na vore in jou gemoed?

     deur moeilike tye bedreig word? Hoe kan jy vir jouself en vir die behoud van die verhouding met God bid?

     is? Skep een indien jy nog nie ‘n belydenis het nie.

4.  Is daar tans ‘n situasie wat jou verhouding met God bedreig? Ken jy mense wie se verhouding met God 

3.  Hoe voel jy oor die stelling: “Kinders van God se bestaansdoel is om God te prys en eer.” Kry jy dit reg? 

Dinsdag -  Oefen die teks en skryf ‘n situasie neer waarin God jou versorg het.

Woensdag -  Oefen die teks en bring aan God lof en eer op jou manier.

Vrydag  -  Bemoedig iemand met die teks wat jy nou ken.      

“5....want U, Here, U is my hoop, U, Here, het 
ek van jongs af vertrou.“

Teksvers 

Leerplan
Maandag -  Oefen die teks en skryf jou belydenis waarmee jy situasies aanpak.

Psalm 71:5

BYBELMEMORISERING

Die doel van die mens se bestaan, om lof aan God en die Koninkryk te bring, is wat die skrywer wil beskerm en 

aanhou uitleef.

Donderdag -  Oefen die teks en stuur vir iemand jou getuienis van Dinsdag.
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