
Week 27

Daar is 'n wye verskeidenheid tipe Psalms. Soos ons 
groot geword het, het ons in der waarheid met net 'n 
paar Psalms in aanraking gekom en herhaaldelik die 
bekendes gelees, se nou maar Psalm 1,23, 
119,124,127,148 en 150. Indien ek en jy die Psalms 
wat ons ken in 'n boekie sou saam bind sal dit heel 
waarskynlik nie 'n dik boek met 150 psalms in wees 
nie, maar 'n dun boekie met net 'n paar.
Eie aan ons menswees bly ons elkeen by die 
bekende, dit wat ons maklik kan doen en gemaklik 
mee is. Maar vandag kyk ons na ons eie lewens deur 
die oë van Psalm 88. Dit is 'n Job-tipe Psalm, vol van  

Fokus

Vrae vir bespreking
1.  Die skrywer hou nie terug wanneer hy sy gevoelens en gedagtes uitstort nie. Is daar gevoelens en

     gedagtes wat jy nie met God kan deel nie?

2.  Die skrywer van die Psalm argumenteer dat “om te lewe is om God te prys”, daarom versoek hy God om

     hom weer te laat lewe, sodat hy God kan prys. Is die vergelyking “om te lewe is om God te prys” dalk 'n 

     sleutel vir jou waarmee  jy 'n deel van jou lewe kan oop sluit ?
3.  Die Psalm sluit aan by die seisoene van die lewe. Sommige mense beland vir 'n kort tydjie op die Winter-
     koue- vlakte van hopeloosheid. Kan jy jou in dink wat dit beteken om vas te hak op die “vlakte van hulpe-
     loosheid”?
4.  Wat kan dit beteken dat die skrywer afskop in vers 2 deur God aan te spreek as “Here, God wat my verlos” 
     maar in die res van die Psalm bloot geen reaksie van God te ontvang nie. Dink na of jou en my tradisionele 

     bespreek? Wat sou jy vir God sê in jou verhaal?
6.  Kan jy die uitnodiging in die Psalm sien, hoe die Psalm jou uitnooi om jou eie “gat-verhaal” met God te 

     manier van glo, God vry maak om God te wees, of vas maak om te wees wie ek dink ek nodig het.
5.  Waar in die Psalm sien jy Hoop?

Dinsdag -  Lees die Psalm en kyk wat die skrywer opnoem as redes, waarom sy lewe in die krisis 
     is. Sluit die redes dalk ook by jou eie lewe aan?

Woensdag -  Die stomp einde van die Psalm dui aan dat nie alle stories gelukkige eindes het nie. 
     Waar neem die gedagte jou heen?

     Waarom?         

Vrydag  -  Bruggeman skryf dat ons nie net een Psalm lees nie, ons lees die bundel. Watter 
     Psalm sou jy saam met die Psalm wil lees om die “stomp” einde mee aan te vul? 

“2Here my God wat my altyd help, ek roep 
elke dag om hulp, elke nag bid ek to U“

Teksvers 

Leerplan
Maandag -  Lees die Psalm om insig te kry en te verstaan hoe mense in 'n krisis God as vêr en 
     afsydig kan beleef.

Psalm 88:2
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van klag en verbasing. Dit is besaai met vraagtekens oor God wat nie “tradisioneel” optree nie en die skrywer 
wat nie weet wat om te maak wanneer die tradisionele manier van aanbidding nie werk nie.

vrae word dit waaraan die skrywer vashou genoem. 

 Soos jy die Psalm lees nooi ek jou uit om die volgende vier sake raak te sien. Eerstens hoe die skrywer sewe 
keer aandui dat God agter sy krisis toestand sit en dit ook vererger sonder om skynbaar in die skrywer se guns 
op te tree. Tweedens hoe stomp die psalm eindig, sonder 'n hoopvolle omkeer. Derdens wat die 

aand, hy gee nooit op nie. Vierdens dat die skrywer God baie goed ken, in die vorm van 'n reeks 
skrywer doen, hoe hy aanhou met God praat, hy hou aan met bid, in die oggend, middag en die 

     enigste manier om uit die gat te kom, is om God in die gat in te nooi?
Donderdag -  Lees die Psalm om jouself in die skoene van die skrywer in te dink. Kan jy sien dat die 
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