
Week 31

Ps 73 herinner en stoei met dieselfde binne gesprekke 

soos die boek Job. Die kruks van die saak hier is nie 

‘n teologiese of ‘n intellektuele gesprek nie, maar die 

saak tussen lewe en dood van die skrywer se geloof. 

Die skrywer in hierdie Psalm sien hierdie stryd in sy 

gees as die grootste en belangrikste saak wat daar is 

en gee daarom alle aandag en erns aan wat afspeel. 

Hy getuig hoe die lewe ‘n gelowige kan laat ly en 

hierdie lyding veroorsaak smart en uiterste uitdagings 

om in ‘n lewendige verhouding net God te bly leef. 

Die skrywer word tot die punt gedryf waar hy besef 

Fokus

Vrae vir bespreking

2. Wat is ‘n gesonde manier om sulke uitdagende en ontnugterende geloofsvrae te hanteer?

1.   Wat kan medegelowig baat uit mekaar se belydenisse, veral belydenisse soos gevind word in Ps 73.

3. Gesels oor die onmiddellike versoekings wat tans gelowiges uitdaag en hulle in ‘n situasie soos Ps 73 

sou kon plaas.  Hoe ondersteun ons medegelowiges en beskerm ons jong gelowiges in hierdie situasie?

Dinsdag -  Herhaal die teks vandag as ‘n vaardigheid wat jy gaan toepas wanneer die dag se 
     uitdagings kom.

Woensdag -  Dink aan moontlike samelewing situasies wat ‘n omgewing voortbring soos in 
     Psalm 73 en spreek die teks profeties uit vir die mense in daardie situasie.

26.“Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God 
is my sterkte; aan Hom behoort ek vir altyd.”

Teksvers 

Leerplan

     met die memoriseer teksvers
Maandag -  Dink na oor ‘n moontlike tyd in jou lewe wat klink soos Ps 73 – sluit jou refleksie af 

Psalm 73:26

BYBELMEMORISERING

     vir jou beteken.
Donderdag -  Herhaal die teks met die fokus op: “God is my sterkte”. Dink na oor wat dit vandag 

nuwe lig.

dat sy verhouding met God in moontlike hopeloosheid kan verval. Die gesprek stop egter nie daar nie, die 

skrywer neem ons verder om te sien hoe God sy hand bly vashou het en hy van alle twyfel verlos is. Na hierdie 

innerlike stryd sien die skrywer nou alles, beide die goddelose en sy verhouding met God, in ‘n 

Waarom memoriseer ons teks? Ons memoriseer teks nie sodat ons weet waar om versies op te soek nie. Ons 

memoriseer teks sodat ons gerat, toegerus en gereed is, sodat wanneer die lewe gebeur ons reg daarop kan 

reageer, sodat die teks ons denke kan begelei en ons gefokus hou op God. Natuurlik kan jy alles Google, 

maar dit is nie die punt nie. Teks in jou hart word deel van jou ‘skill set’ waarmee jy die lewe leef. Ons Google 

tog nie ons professies nie, daar moet jy weet wat jy doen. Ontwikkel jouself, oefen die teks in.

Vrydag  -  Stuur die teks aan iemand wat dit nodig het.
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