
Week 33

Trevor Hudson vertel dat hierdie sy persoonlike leuse 
is:   God stuur elke persoon aarde toe met 'n spesiale 
lied om te sing, 'n unieke boodskap om te bring en 'n 
besonderse liefdesdaad om te verrig. Niemand 
anders kan my lied sing nie. Niemand anders kan my 
boodskap bring nie, en niemand anders kan my 
liefdesdaad verrig nie. Soms reis ons wyd-en-syd om 
na natuurwonders te gaan kyk soos berge en riviere 
en oseane, maar ons stap verby die spieel sonder om 
twee keer te kyk. 
Die Bybel, maar spesifiek Dawid se Psalms, fokus op 

Fokus

Vrae vir bespreking
1.  Gesels oor Trevor Hudson se lewensleuse. Stem jy saam. Wat sou jy byvoeg of weglaat?

2.  Hierdie hoë agting van mense se waarde het gemaak dat gelowiges regdeur die geskiedenis mense se 

     lewens opgepas en versorg het, bv die afskaffing van slawerny [William Wilberforce] , en beter mediese sorg 

     [Florance Nightingale] . Kan julle dink aan nog voorbeelde waar Christene se agting van ander duidelik 

     uitgestaan het?

     funksies wat jou een hand kan uitvoer. Neem tyd om die Here te dank vir hierdie kosbare skepping wat Hy 

     tot jou lewe byvoeg. 

5.  Neem tyd om die Here te dank vir die geskenk van spesifieke individue in jou lewe, en die waarde wat hulle 

3.  Neem 'n oomblik om die wonder van die menslike hand te bedink: kyk na al die aksies, bewegings en 

     vir jou gee om te gebruik. 

4.  Lees Ef 2:10.  As ons so besonders goed gemaak is, wat sou die Here se planne hiermee wees? Indien jy al 

     beleef het dat die Here vir jou 'n spesifieke taak gegee het om te doen, deel dit met die ander. 

     is. Het jy dieselfde reaksie as wat Dawid gehad het, toe hy sy eie uniekheid bedink?
Dinsdag -  Memoriseer hierdie teks en bedink die maniere hoe hierdie teksvers op jouself van toepassing

Woensdag -  Memoriseer hierdie teks en bedink hoe dit jou huismense raak – diegene met wie jy elke dag 
     saamleef: maak moeite vandag om hulle “wonderbaarlik-heid” hardop te loof. 

14.“Ek wil U loof, want U het my op ‘n 
wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen 
het, vervul my met verwondering.

Teksvers 

Leerplan
     “wonderbaarlik” en “verwondering”. [Kyk sommer wat ander vertalings hiervan sê]
Maandag -  Memoriseer die teks, en bedink elke woord in die sin. Gee jou eie definisie aan 

Psalm 139:14

BYBELMEMORISERING

Donderdag -  Memoriseer die teks en bedink die maniere hoe jy jou eie unieke lied kan sing, en jou eie 
     boodskap kan bring, en op jou spesifieke manier liefdesdade kan verrig. 

die uniekheid van elke mens. Die wonder van God se skeppings-werk met elke persoon wat Hy geskep het. So 
het elkeen van ons 'n wonderlike unieke biologie: die samevoeging van jou ouers se DNA op so 'n manier dat 
jy totaal enig in jou soort is. Elkeen van ons het ons eie opvoeding en agtergrond, wat jou help vorm het. 
Elkeen het 'n unieke Godgegewe persoonlikheid. As sulks is jy 'n geskenk aan die mensdom wat nooit weer 
herhaal sal word nie. Jy het 'n lied, 'n boodskap en 'n geskenk om te bied wat eie is aan jou!

Vrydag  tot Sondag -  Soos die Here mense oor jou pad stuur [ bekendes en vreemdes], oorweeg hoe 
      hierdie teksvers hulle raak, en jou benadering tot hulle. 
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