
Week 29

Die Psalms is die asemhaling van die gelowige: die 
intrek van die lewegewende asem van God se Woord 
en die uitblaas van menslike vrese, vrae en nood. 
Ook wanneer jy moedeloos, bang of onseker is, sal 
jy vind dat daar Psalms is wat saam met jou huil en 
kla.Wanneer jy nie meer woorde het om aan jou 
gevoelens uitdrukking te gee nie, sal jy ‘n Psalm kry 
wat jou gedagtes in woorde omsit en daarmee na 
God toe gaan. Deur die woorde van die Ps kan ‘n 
mens lag of huil – kan jy God loof en prys, maar kan 

Fokus

Vrae vir bespreking

3. Waarvoor sal jy die Here gereeld prys/loof/dank? 
2. As jy dink aan krisistye in jou lewe, wat het dit aan jou verhouding met God gedoen?

7. Bid nou asb. vir almal wat swaarkry en deur krisistye gaan en bring jou eie nood en dankbaarheid, voor 
die Here.

5. Wil jy nie sommer net daar in stilgebed jou hart voor die Here uitstort nie? 
4. Die Psalms bring jou by die ware sin van die lewe. Hoe sal jy dit in ‘n sin verwoord?

6. Aan die einde van September wil ons graag vra dat elke lidmaat in CK, sy/haar eie Psalm moet skryf.. 
Wil jy nie al begin nie?, want jy het teen die tyd al vyftig Psalms gelees.

1.   Dink na oor die sin van die lewe. Wat gee vir jou sin en betekenis?

      dankbaar is en prys die Here in gebed.

Dinsdag  -  Lees Ps 147. Hoe raak dit jou lewe op die oomblik en waarmee identifiseer jy? 
      Herhaal die memo vers. Skryf weer een saak neer waaroor jy vandag 

      is vandag.
Woensdag  -  Lees Ps 148. Skryf in jou joernaal dit wat jou tref. Ook waarvoor jy dankbaar 

Vrydag - Sondag -  Lees oor die naweek weer deur hierdie prys Psalms en spesifiek weer Ps 150. 
      Skryf nou elke dag in jou joernaal dit neer waaroor jy dankbaar is en reflekteer 
      of dit besig is om jou gedagtes en perspektief op alles, verander. Herhaal weer 
      die memovers.

6.“Laat alles wat asemhaal, die Here prys!”

Teksvers 

Leerplan
      saak waaroor jy dankbaar is.
      en prys jy die Here vandag? Skryf in jou dankbaarheidsjoernaal daardie een 
Maandag  -  Lees Ps 146 en onderstreep die gedeeltes wat vir jou uitstaan. Waarvoor loof 

Psalm 150:6

BYBELMEMORISERING

      in jou joernaal, dis dalk ‘n tema of emosies? Waarvoor is jy vandag 
Donderdag  -  Lees Ps 149 en kyk wat jy tot hier toe in vier Psalms onderstreep het. Skryf dit 

      dankbaar? Herhaal memo vers.

jy ook kla wat met jou gebeur. Jy kan met trane bely wat jy verkeerd gedoen het en juig oor die wonderlike 
dinge wat God vir jou gedoen het. Jou emosies en gemoedstemminge word deur die Psalms verwoord!  Waar 
Psalms een en twee die poort is wat ons inlei in die wil van God en die worsteling van die egte digters, kom die 
laaste vyf Psalms by die hoogtepunt waarheen die Psalms ons lei en dit is lofprysing. Daarom begin en eindig 
elke Ps van 146 – 150 met Prys die Here! Dit is Halleluja, loof die Here. Waarvoor moet Hy geloof word? Vir Sy 
kragtige dade deur die geskiedenis heen, waarvan verlossing, telkens uitstaan. Ja tot ons verlossing in Jesus 
Christus in die NT. Hy moet ook geloof word vir almagtige Grootheid, soos ons dit reeds in Genesis 1 deur die 
skepping gesien het. Met hierdie loof en prys van God vind die totale skepping sy sin en betekenis – ook ek en 
jy. Deur vir God te loof kom ons dankie vir Wie Hy is en wat Hy alles vir ons en Sy kosmos doen 
en onderhou. Daarom eindig die Psalms op hierdie hoogtepunt van prys, loof en dank.
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