
Week 32

Van die vreemste Psalms is die sogenaamde wraak of vloek 

Psalms. Die skrywer wou deur hierdie Psalms sy woede en 

ontsteltenis teenoor diegene wat hom beskinder en vals 

beskuldig, by God aankla. Daar is so baie vervolging, 

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 kwaad, verontreg en moedeloos is, sal jy vind dat daar 

Psalms is wat saam met jou al jou emosies verwoord. 

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 mag jy na God toe gaan. 

Fokus

Vrae vir bespreking
1.   Dink na oor die woorde wraak/vergeld/vervloek/verwens. Deel met mekaar wat hierdie woorde vir jou beteken. 

3. As jy dink aan kere in jou lewe toe jy hierdie emosies ervaar het, nadat mense sekere dinge aan jou gedoen het. 
Hoe het jy dit toe hanteer? Mag ek wraakgedagtes teenoor ander mense koester?

4. Die skrywer het sy toevlug na God toe geneem. Wat dink jy, het dit hom iets gebaat?

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

6. Wil jy nie sommer net daar in stilgebed jou hart voor die Here uitstort nie? Gee so ‘n oomblik asb. Dalk wil jy hier 
iets vir die Here se oor wat Covid aan jou en die familie gedoen het.

2. Het jy geweet dat daar sulke wraak Psalms bestaan? Deel met mekaar insette vanuit Sondag se preek. Waarvan 
het jy bewus geword?

5. Wat sou Jesus van ons verwag wanneer ons hierdie vergelding en wraak ervaar? Waar lees jy Sy woorde hieroor?

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

Dinsdag -  Lees Ps 109. Hoe raak dit jou lewe op die oomblik en waarmee identifiseer jy? Herhaal die memo vers. 

     Skryf weer een saak neer waaroor jy vandag dankbaar is. 

Woensdag -  Skryf vandag doelbewus aan jou eie Psalm. Herhaal die memovers.

21.“U is die Here my God, handel met my so, 
dat U Naam geeër sal word. U is goed en 
getrou, red my tog.”

Teksvers 

Leerplan
     dankbaarheids joernaal, daardie een saak waaroor jy dankbaar is.

Maandag -  Lees  Ps 109 en onderstreep die gedeeltes wat vir jou uitstaan. Wat tref jou? Skryf in jou 

Psalm 109:21

BYBELMEMORISERING

Donderdag -  Lees Ps 109 en kyk wat jy tot hier toe, onderstreep het. Skryf dit in jou joernaal, sien jy dalk ‘n tema of 

     emosies wat jy ervaar? Wat wil jy graag vandag bid? 

Romeine 12.  

Dis eers in die NT dat Jesus ons kom leer het dat Hy met Sy Kruisdood en opstanding ‘n nuwe soort lewe kom gee het. En 

dat die oordeel en wraak God toekom, Hy sal regverdig oordeel. 

afguns en spottery, dat die skrywers hierdie emosies en ervaringe, in wraak-taal teenoor die vyande uitspreek. So vra Hy 

God om regverdig te straf en hom te help. Hy gaan dus met sy wraak gevoelens na die Here toe vir hulp. Daar is 

geleerdes wat sou beweer dat hierdie soort Psalms nie in die Bybel moet wees nie, want dois in stryd met die Evangelie 

boodskap van liefde vir die vyand en 7x70 vergewe, maar onthou dat die Jode van die OT geleef het met die wet van oog 

vir ‘n oog en ‘n tand vir ‘n tand. 

Vrydag  tot Sondag -  Lees oor die naweek weer deur hierdie wraak Psalms (7, 35,59,69,137) en spesifiek weer Ps 

      109. Reflekteer oor dit wat uit hierdie Psalms na jou toe kom. Herhaal weer die memovers.
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