
Week 34

Ps 118 is ‘n prosessie psalm, wat beteken die lees 
daarvan het buite die tempel begin en is geëindig 
soos die hele gemeente binne was. Hierdie psalm is 
ook ‘n oorwinnigspsalm. Die priester begin in vers 1-
4, waarna die koning verduidelik waarom aan God 
alleen eer toekom in vers 5-21, daarna antwoord die 
gemeente in vers 22-27. Die gemeente se lof kom 
daarvandaan dat hulle weet alles wat met die koning 
gebeur direk op hulle as gemeente ‘n effek het. Vers 
28-29 sluit weer by vers 1-4 aan wat die vertrekpunt 
van die psalm uitlig en beklemtoon.

Fokus

Vrae vir bespreking

1.  Hoe klink jou getuienis tans? Waaroor kan jy getuig? Is jy bewus van God se Vertel van God se goedheid 

3.  Op watter praktiese maniere vra die tyd en plek waar jy nou is om jou sekerheid in God uit te leef en te deel met die 

2.  Is daar tans iemand (soos die koning) wie se doen en late jou oproep tot geloof en vertroue? Is jy so voorbeeld vir 

     mense rondom jou?

     mense rondom jou? Hoe kan ons gesond sulke voorbeelde en verhale met mekaar deel?

     die afgelope week.

8“Om by die Here te skuil is beter as om op 
mense te vertrou. 9 Om by die Here te skuil is 
beter as om op hoë mense te vertrou”

Teksvers 

Leerplan

Psalm 118:8-9

BYBELMEMORISERING

Ek wil graag hierdie week die posisie van die gemeente as vertrekpunt neem. Hulle het gesing omdat God 
genadig is vir die koning en die gemeente ook so genade ontvang. Die koning het die gemeente kom leer dat 
vertroue in God die plek is waar vrees en afhanklikheid vir en van die mens kwyn. Die gemeente moes leer dat 
volle oorgawe aan God in en vir alle lewensonderhoud die enigste manier is om te bestaan, ‘n bestaan wat nie 
bedreig kan word nie – jy bestaan nou aan die sy van God. Ons gaan hierdie woorde van die koning hoor en 
hierdie week inoefen, daarom het ons twee verse vir memorisering. Psalm 118:8-9

Dinsdag -  Leer die teksvers en dink na oor wat jou familie sou sê jou plek van vertroue is.

Woensdag -  Leer die teksvers en bid vir die regering wat nie op hierdie stadium soos die koning ons kan 
     voorgaan in ‘n getuienis van afhanklikheid nie. 

     situasies, maar opgeroep moet word, gewys moet word hoe oorgawe en afhanklikheid van 
     God lyk.

Maandag -  Leer die teksvers terwyl jy dink aan jou eie lewe of iemand anders wat hoop op mense en 

Donderdag -  Leer die teksvers en vir wie jy vandag sal kan ondersteun vanuit jou geloofsekerheid. 

     tydelike sekuriteite wankel.
Vrydag  -  Leer die teks en dink na oor waar jy staan – Stewig aan God se sy, of benoud omdat die 
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