
 

Lees: Psalm 9 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter 

vrae het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  
 Hoe moet ons dink oor al die vyande in die Psalm en veral die 

gebede om vernietiging van die vyande? 

 Wie is ons vyande? 
 Hoekom raak mense hoogmoedig? 

 Wat sal ons help om nederig te bly? 
 Wat help ons om te erken dat ons net mense is? 

 

 

Plak ’n besemstok 
horisontaal oor ’n kosyn 
waardeur julle baie loop. 

Dit hoef nie so laag te weeg 
dat jy fisies moet buig nie, 

maar die herinner jou dat 
jy elke dag moet buig voor 

die lewende God. 

Dink aan ’n werkie wat 
regtig van jou vra om 

baie nederig te wees. 
Iets wat dalk baie 
benede jou is of sleg is. 

Doen juis dit hierdie 

week. 

So: Psalm 9 
Ma- Di: 1 Samuel 17: 32-49  
Wo- Do: 2 Korintiërs 6:1-13 
Vr.–Sat: Markus 4:35-41 
 

Maak ’n lys van dinge waaroor julle as gesin moontlik hoogmoedig kan 

wees.  Maak nou langs die lys nog ’n kolom en skryf wie het gemaak 
dat julle dit bereik het of ontvang het. Soms sal dit ook mense se eie 
harde werk wees. Maak nou nog ’n kolom langs die kolom waar julle 

self dit bewerk het en vra. Wat het veroorsaak dat julle so hard kon 
werk?  Op die einde kom jy dáárby uit dat alles net die genade van 

God is! 

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Help ons om ook nederig te eet. Amen 

Oorgee-gebed 
Here help my om my hoogmoed raak te sien en te laat vaar . Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 

Mag jy vandag jou verlustig in nederigheid. 

Bly nederig 

Ps.9:20 Gryp tog in, Here, sodat die mens hom nie verhef nie. 
Laat die nasies voor U teregstaan. 21Vervul hulle so met vrees, Here, 
dat hulle erken dat hulle net mense is. 
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