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Dear Young People of the Western Cape Cluster.
We, as the Diocesan Youth Chaplains, wish to express our thanks and
gratitude to you all for supporting the #SundaysInYellow campaign.
We would like to acknowledge the support of the Bishops and VicarGeneral of the various Dioceses for their support and promotion of
the campaign.
This booklet represents the next step and continuation of our campaign. It contains REFLECTIONS, PRAYERS AND ACTIONS
to spiritually support you, but also to challenge you and us, during this
Covid-19 pandemic and lockdown period.
You will have the opportunity to read, reflect, pray, journal and act.
Be open and present to this process in the roll out of the campaign!
Just think how powerful it will be knowing that
YOUNG PEOPLE all across the Western Cape Cluster are reading, reflecting and praying and acting TOGETHER.
"HOPE certainly comes in the morning!"
God Bless
Revds Chesnay Frantz; Nino Julius; Richard Dundson; Wilton Muller

14 JUNIE 2020
Psalm 116:1-2, 11-18

GEBED

1 Ek het die HERE lief, omdat God my stem hoor
en my gebed om genade.
2 omdat God neerbuig om te luister,

Skepper God,

sal ek bid solank ek asem het!

dankie dat u neerbuig en luister

11 In my angs het ek na U uitgeroep,

na my geroep van angs, vrees

'Hierdie mense is almal leuenaars!'
12 Wat kan ek die HERE aanbied

en onsekerheid.

vir alles wat God vir my gedoen het?

Liewe Heer, vandag belowe ek om die
opoffering te maak om lewens te

13 Ek sal die beker van verlossing ophef

help red, maar mag ek ook

en prys die Naam van die HERE dat God my gered het.
14 Ek sal my beloftes aan die HERE hou

'n geestelike teenwoordigheid

in die teenwoordigheid van al God se mense.

wees vir die wat naby en ver is.

15 Die HERE gee diep om wanneer geliefdes sterf.

AMEN

16 HERE, ek is u kneg; ja, ek is U dienaar, gebore in U
huis;
U het my bevry van my kettings.
17 Ek sal U 'n dankoffer bring en roep die Naam van die
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HERE aan.
18 Ek sal my geloftes aan die HERE nakom in die
teenwoordigheid van al God se mense.

Die COVID-19-pandemie het soveel vrees en angs in baie mense se lewens gebring.
Die onsekerheid oor hoe môre gaan lyk, bly in ons gedagtes en harte.
Die Psalmdigter herinner ons daaraan dat alhoewel ons voor hierdie pandemie te staan kom, daar soveel is
om voor dankbaar te wees.
God buig neer en luister na die krete wat ons het tydens hierdie LOCKDOWN / PANDEMIE.
Terwyl ons vandag God dank vir God teenwoordigheid en dat God luister na ons gebede, laat ons die nodige
opofferings maak deur sosiale afstand te hou, maskers te dra, ons hande te was en sanitise,
sodat ons lewens kan red.

WAT DINK JY?

AKSIE
Hierdie week word ons geroep om dankbaar en biddend te wees. Bid elke week vir drie (3) mense wat in
nood is. Plaas op u sosiale media platform 'n prentjie van iets waarvoor u dankbaar is.
#beTHANKFULandPRAYERFUL

21 JUNIE 2020
Psalm 86:1-10,16-17
1

Hoor my, Heer, en antwoord my, want ek is arm en behoeftig.

2

Beskerm my lewe, want ek is getrou aan U; red U dienaar wat U

GEBED

vertrou.
3

U is my God, wees my genadig, Here , want ek roep na U heel

Mees Heilige God,

dag deur.
4

Bring vreugde vir u dienaar, Heer, want ek plaas my vertroue in

U.
5

U, Heer, is vergewensgesind en goed, oorvloedig aan Liefde vir

ons dank U vir U genade.
Stort dit opnuut uit in ons harte.
Verander my hart, O God. Vul my
opnuut met nuwe lewe.

diegene wat na U uitroep.
6

Hoor my gebed, Here, luister na my uitroep om genade;

7

Wanneer ek in moeilikheid is, roep ek tot U, ek roep tot U want

U antwoord my;
8

Daar is niemand soos U, Here, geen dade kan met U dade

vergelyk word nie.;
9

All die nasies wat U geskep het sal kom en voor U aanbid, Here;

instrument van transformasie
en verandering in hierdie wêreld te
wees. Vul my met liefde vir U,
vir U wêreld, my naaste, en myself,
deur Jesus Christus, ons Verlosser.

hulle sal glorie bring aan U Naam.
10

Transformeer en bemagtig my om ‘n

AMEN

Want U is groot en doen wonderbaarlike werke en dade, U

alleen is God;
16

Draai na my en wees my genadig, Here, wys u krag om U
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dienaar se onthalwe; red my. Want ek dien U net soos my moeder U gedien het
17

Gee my ‘n teken van U goedheid, sodat my vyande dit mag

sien en in skaamte staan; want U, Here, het my gehelp en my
vertroos.

Gedurende hierdie tyd, word ons weereens herinner om na God te keer in gebed, nie ingesteld om God se wil en gedagtes
te verander nie, maar eerder gewillig en bereid dat God ons kan transformee, kan verander. Die kerngedagte van hierdie
Psalm van Dawid is die uitroep vir genade. Hy erken God se genade maar onthou ook die Genade van in gemeenskap wees
met en in God en ons naaste. Soos ons reflekteer op die sosio-ekonomiese impak van COVID-19 en die vele ongelykhede
wat die pandemie blootgestel en uitgewys het, word ons opnuut geroep om biddend voor God te kom. Ons moet maniere
te vind om ons lewens te lei in vergewensgesindheid en vergifnis, herstellende geregtigheid en HOOP.
Soos ons God toelaat om ons te transformeer, te verander, so bid ons ook vir die transformasie van ons Wêreld, ons Land,
ons Stad, ons Gemeenskap, ons Huis.
WAT DINK JY?

AKSIE

Hierdie week, laat ons probeer om ten minste 20 minute per dag in stilte te wees. Laat ons ingestel s wees
om ons besige gedagtes en harte te transformeer in daardie heilige plek van stilwees. Dit is daar in
daardie oomblikke waar ons kan luister na en ook hoor die stil stem van God en die Heilige Gees.

28 JUNIE 2020
GEBED

Psalm 13
2

Hoe lank nog gaan u my bly vergeet, Here? Vir
altyd? Hoe lank nog gaan U van my af weg kyk?
3

4

5

6

Kosbare Here, neem ons hand

Hoe lank nog moet ek nog my eie planne maak
en my dae met kommer deurbring?
Hoe lank nog sal die vyand my oorheers?

en lei ons deur hierdie lewens reis.
U ken ons lyding en ons weet dat u sal

Luister tog en antwoord my, Here my God!
Gee my tog nuwe lewenskrag.
Ek wil nie sterwe nie,

optree om ons te verlos van ons lyding,

anders se my vyand hy het my oorwin
En juig my verdrukkers oor my ondergang.

deur u Seun Jesus Christus.

gee ons vrede om u werke te vertrou
deur die Heilige Gees, hierdie bid ons
AMEN

Ek hou vas aan U troue liefde,
Oor die uitkoms wat U gee, juig my hart.
Ek wil sing tot eer van die Here,
Omdat God aan my goed doen nie.
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Dawid het gekla oor God wat onttrek het en omdat God so lank vat om hom te verlig van sy smarte.
Hy bid ernstig tot God om sy saak te heroorweeg en om hom te vertroos.
Ons gaan dikwels deur dieselfde ervaringe wat Dawid deurgemaak het. Dit voel soms asof God nêrens te
vinde is nie en dat God ons verwaarloos het. Dit voel asof ons lyding ons in stukke breek en dat God stil is tot
ons pleidooi. Maar ons lees aan die einde van die Psalm hoe Dawid homself verseker van 'n antwoord van
vrede en sluit af met vreugde en triomf, wetende dat sy verlossing so goed is soos wat dit verrig word. Dawid
moedig ons aan om getrou en opreg te wees, selfs tydens ons lyding. Hy moedig ons aan om geduldig te wees
en te weet dat God ons in hierdie tye hoor.
Al wat ons moet doen is om "stil te wees en te weet dat God, God is."
WAT DINK JY?

AKSIE
Neem 'n skoon bladsy en aan die een kant skryf die lyding wat jy gedurende hierdie inperking verduur
het, neer. Aan die ander kant skryf neer die seëninge wat jy gedurende hierdie inperking ontvang het.
(Die dinge wat jou gelukkig gemaak het). Vergelyk jou lyding en seëninge en onderskei of God
vir jou afwesig was gedurende die inperking.

5 JULIE 2020
Psalm 45:10-17

GEBED

10 Voor u is prinsesse met juwele versier; regs staan die
koningin, met Offergoud versier.
11 Luister, o dogter, luister wat ek sê. Vergeet van jou mense en
jou familie.
12 Jou skoonheid betower die koning; hy is jou heer, hom moet
jy eer.
13 Die dogter van Tirus sal kom met geskenke, rykes sal kom om
jou guns te wen.
14 Binne wag die bruid in prag getooi, geklee in ’n rok met goud
versier.

Liefdevolle God,
dankie vir al U seeninge.
Dankie dat u my uitgekies en
oneindig lief het, en my wil seën.
Vat alle twyfel van my af weg en
vul my met u vreugde deur
U Seun Jesus Christus.
AMEN

15 Sy gaan na die koning in haar pragtige kleed. Haar vriendinne,
almal jong meisies, begelei haar na u toe.
16 Met vreugde en gejuig word hulle begelei wanneer hulle
ingaan in die koning se paleis.
17 U seuns sal regeer in die plek van hulle voorvaders. U sal hulle
heersers maak oor die hele wêreld.
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Gedurende hierdie tydperk van soveel onsekerheid en fisiese afstand kan ons onsself net
indink hoe die lewe na Covid -19 sal lyk. Die Psalm vandag herinner ons aan God se seëninge.
So vandag, reflekteer op hoe geseënd ons was gedurende hierdie grendel tyd waar ons fisies van ons
geliefdes en gemeenskappe geskei was en hoe ons hierdie seëninge saam met ons moet dra in
opregte manier, eerder as om te soek vir materiële seëninge.

WAT DINK JY?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________

AKSIE
Soos ons hierdie week die seëninge van God oordink skryf 5 dinge neer wat jy as n seëning beskou
gedurende grendeltyd.
Plaas jou lys op sosiale media en gebruik #IamBlessed.

12 JULIE 2020
Psalm 119:105-112

GEBED

105 U woord is die lamp wat my die weg wys,
die lig op my pad.
106 Ek het 'n eed afgelê, en daarby sal ek bly,

Genadige God

om my aan u bepalings te hou;

Dankie vir U woord en die lesse daaruit

hulle is regverdig.

wat my lewe bestuur en onderhou.

107 Ek ly swaar, Here,

Hou my geanker in geloof wanneer

hou my in die lewe, soos U beloof het.

ek voor uitdagings te staan kom.

108 Neem tog my dank aan, Here.

Mag ek vir altyd op u

Leer my u bepalings.
109 My lewe is gedurig in gevaar,

krag en wysheid staatmaak.

maar u wet verontagsaam ek nie.

AMEN

110 Die goddeloses stel vir my 'n strik,
maar van u bevele wyk ek nie af nie.
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111 U verordeninge maak ek altyd my eie,
want hulle is vir my 'n vreugde
112 Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te
voer, tot die einde toe.

PSALM 119 is een van die langste Psalms in die Bybel. Die Psalm is ‘n gebed om verlossing en ondersteun
belangrike beginsels van geloofsuitlewing soos getuienislewering, vertroue en gehoorsaamheid aan God se
Woord – Die Bybel. In hierdie spesifieke gedeeltes doen die Psalmskrywer die volgende:
Vergelyk die woord van God met ‘n lamp wat die weg wys in die donkerte
Sweer ‘n belofte om God se regverdige oordele te onderhou
Bid hy vir die goedgunstige aanvaarding van die vrywillige offer van sy mond en om God se Woord vir ewig
te onderhou
As jongmense staan ons ook daagliks voor soortgelyke uitdagings soos die jong Psalmdigter, Dawid. Die
vraag wat ons onsself moet afvra is hoe gedissiplineerd is ons om te strewe na die dinge wat ons hart, siel
en gedagtes op God gevestig te hou in ons soeke na HOOP en ANTWOORDE op ons lewensreis; veral as ons
met onverwagte krisisse en uitdagings gekonfronteer word soos bv die huidige COVID19 pandemie.

WAT DINK JY?

AKSIE

Dawid beskryf God se Woord as ‘n lamp vir sy pad. Tydens die Grendeltyd#3 word ons toegelaat om te
oefen en om selfs te gaan stap. Reflekteer hoe die Bybel jou gids was tydens ‘n baie moeilike tydperk in
jou lewe. Neem ‘n selfie waar jy besig is om te oefen of te stap en plaas dit op sosiale media deur ons
hitsmerk #SundaysInYellow te gebruik.

19 JULIE 2020
Psalm 139: 1-11, 23-24

GEBED

1 HERE, U het my hart ondersoek
en weet alles van my.
2 U weet wanneer ek gaan sit of opstaan.

Mees liefdevolle God,

U ken my gedagtes, selfs as ek ver is.

U is die skrywer van my lewe!

3 U sien my as ek reis

Dankie vir U genade en liefde

en as ek tuis is.

gedurende hierdie tyd van

U weet alles wat ek doen.
4 U weet wat ek gaan sê

onsekerheid. Here, U weet wat die

nog voordat ek dit sê, HERE.

gebed van my hart vandag is.

5 U gaan voor my en volg my.

(U weet dit nog voordat ek dit sê).

U plaas u hand van seën op my kop.

Ek bied hierdie gebed en alle ander

6 Sulke kennis is vir my te wonderlik,

voorbidding in my hart deur u liefdevolle

te groot vir my om te verstaan!

seun, Jesus Christus.

7 Ek kan nooit van U Gees ontsnap nie!
Ek kan nooit van U teenwoordigheid wegkom nie!

AMEN

23 Soek my, o God, en ken my hart;
toets my en ken my angstige gedagtes.
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24 Wys my alles in my wat U beledig,
en lei my op die pad van die ewige lewe.

Gedurende hierdie tyd van COVID-19 kon baie van ons geworstel het met die vrae: "Waar is God in dit alles?",
"Here, sal ek die virus opdoen?", "Wanneer keer ek terug na skool, universiteit of werk?" en ek is seker baie
ander vrae. Ons word vandag daaraan herinner dat God alles van ons weet, ons harte, vrees, bekommernisse,
gedagtes, woorde en selfs tot by die laaste haar op ons kop. God het ons geken voordat ons in ons
baarmoeder gevorm is. Hierdie pandemie het ons uitgedaag en basies gedwing om in onsself te kyk om die
God binne ons en ander te vind. Onthou dat God oral is! #GODeverywhere

WAT DINK JY?
________________________________________________________

AKSIE
Hierdie week, terwyl ons aanhou om God rondom en binne ons te erken, plaas die volgende week 'n foto op
u verskillende sosiale media-platforms van waar u God herken. (Natuur, Mense, Aksie, daad, ens.)
#GODeverywhere

26 JULIE 2020
Psalm 128

GEBED

1 Dit gaan goed met elkeen wat die Here dien
en God se wil doen.
2

3

Die vrug van jou arbeid sal jy geniet,

Hemelse Vader,

gelukkig en voorspoedig sal jy wees.

ons wil net vir 'n oomblik stop om u te

Jou vrou is in jou huis soos ‘n vrugbare wingerdstok,

bedank vir u seëninge. Maak ons oë oop

jou seuns en dogters is rondom jou tafel

om u geestelike seëninge te sien.

soos jong olyfboompies!

Help ons om te onderskei wat

4

Kyk, so word die mense geseën wat die Here dien.

5

Mag die Here jou seën uit Sion,

ons gawes en talente is wat u vir ons
gegee het. Bo alles Vader help ons om

dat jy die voorspoed van Jerusalem kan aanskou

hierdie gawes en talente aan u

al die dae van jou lewe,
6

heerlikheid te gebruik.

en dat jy jou kindskinders mag sien.

Dit vra ons deur jou seun Jesus Christus.

Mag daar vir Israel vrede wees!

AMEN
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Ons dink dikwels dat seëninge slegs in 'n fisiese vorm kom. Maar het ons aan geestelike seëninge gedink?
Geestelike seëninge wat ons soms ignoreer of ons is soms geestelik blind om dit te sien. Daar is baie maniere
hoe God ons kan seën. God kan ons families seën op maniere wat ons sal verbaas en met die dinge wat ons
nodig het (geestelik) op hierdie reis. Hy seën ons met gawes en talente sodat ons hom eer kan gee. En as ons
hom die heerlikheid en lof gee wat hy verdien, sal ons voorspoedig wees in alles wat ons doen. In hierdie
Psalm word ons geleer dat die enigste manier om daardie seëninge te verkry wat ons families gemaklik sal
maak, is om in die vrees van God te lewe en in gehoorsaamheid aan hom.
WAT DINK JY?

AKSIE
Vra God om jou gawes en talente aan jou te openbaar, as jy nie weet wat dit is nie
Vra jou familie of vriende watter talente hulle raaksien en onderskei in jou.
As jy weet of as jy jou gawes ontdek het, gebruik dit tot die heerlikheid van God
en sien hoe God jou en jou familie sal seën.
Deel jou ervaring met ander jeuglede en moedig hulle aan om dieselfde te doen.

2 AUGUSTUS 2020
Psalm 17:1-7

GEBED

’n Dawidsgebed.
1 Luister na my wanneer ek smeek dat U aan my reg moet laat
geskied, Here, luister na my geroep om hulp. Gee tog aandag
aan my gebed, want wat ek sê, is met opregtheid.
2 Verklaar my nou onskuldig; U sien tog self wat reg is!
3 U het my gedagtes getoets, my in die nag ondersoek. U het
my deeglik beproef, maar niks verkeerds gekry nie; ek is
vasbeslote om nie te sondig in wat ek sê nie.
4 Wat mensewerk betref – ek het volgens u voorskrifte gelewe
en nie die paaie gevolg van geweldenaars nie.
5 My voetstappe was in u voetspore. My voete het nie
gewankel nie.
6 Ek roep tot U, o God, want ek weet U sal antwoord. Draai na
my toe en luister as ek bid.

Liefdevolle God, beskerm ons
onder u vlerke. Laat ons U
teenwoordigheid in ons lewens
ervaar, laat ons getrou bly aan
U Wil, deur woord en daad,
om eendag u aangesig tot
aangesig te sien.
Ons vra dit deur u Seun Jesus
Christus ons Verlosser.
AMEN

7 U wat red met u sterke hand, toon u wonderlike trou aan
hulle wat beskerming soek van vyande.
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Gedurende hierdie tydperk van COVID 19 , het baie van ons oomblikke van wanhoop ervaar.
Daar is tye waar ons roep en huil voor God en God herinner dat ons hard probeer om alles reg doen en tog
voel dit asof niks regloop vir ons nie. Ons voel dat die goeie dinge wat ons doen nie raakgesien word nie.
Vir baie van ons is dit ongewoon om te kla voor God en nie God se wil te bevraagteken nie.
Ons Psalm van vandag herinner ons dat dit juis die tyd is om ons op God te beroep, in ons tyd van nood.
Want God is nooit te ver nie. Die liefde van God is by ons.
Laat ons voortgaan om met God te kommunikeer, al voel ons ver van God in ons tyd van nood.
WAT DINK JY?

AKSIE
Mag ons hierdie week nader aan God beweeg.
Vind n vers in die Bybel wat jy daagliks vir die res van die week kan nagaan.
Voel vry om jou vers op jou sosiale media platforms te sit #CloserToGod

9 AUGUSTUS 2020
Psalm 105:1-6, 16 -22

GEBED

Die Here hou die Here se verbond altyd in stand
1 Loof die Here! Roep God aan!
Maak aan die nasies bekend wat God gedoen het.
2 Sing liedere, sing tot God se eer,

Ewig teenwoordigende

vertel van al God se magtige dade.

God dankie dat U altyd met ons is

3 Roem God se heilige Naam,

en dat U op verskillende maniere

laat dié wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees.
4 Soek hulp en beskerming by die Here,
soek gedurig God se teenwoordigheid.

met ons praat. Open my oë om U
te sien, my ore om na U te luister

5 Julle moet dink aan die magtige dade wat God gedoen het,

en my mond om lofliedere

aan God se wonders, aan die reddingsdade op God se bevel,

tot U te sing.

6 julle, nageslag van Abraham God se dienaar,

AMEN

nakomelinge van Jakob vir wie God uitverkies het.
16 Toe die Here hongersnood oor die land gebring het
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en al hulle kos laat opraak het,
17 het God iemand voor hulle uit gestuur:
Josef is as slaaf verkoop.
18 Hulle het sy voete geboei
en hom in die gevangenis gehou
19 totdat sy woorde bewaarheid is,
nadat hy die toets deurstaan het

In hierdie Psalm toon die Psalmis hoe getrou

met wat die Here aan hom bekend gemaak het.

God was aan al God se beloftes wat God aan

20 Toe het die koning hom uit die gevangenis laat uitkom;

God se volk Israel gemaak het. Dit begin met

die heerser oor baie volke het hom vrygelaat

‘n danksegging aan God en ‘n oproep om

21 en hom aangestel as hoof van die koninklike huishouding,

God se naam te loof en aan alle mense te

met gesag oor al sy besittings.
22 Josef kon die amptenare van die koning na goeddunke
beveel
en selfs aan hoë amptenare leiding gee.

vertel van God se weldade. Ons word
aangemoedig om erkenning te gee aan God
vir God se onvoorwaardelike liefde en
genade wat God oor ons uitstort te midde
van hierdie onsekere tye waarin ons lewe.
Indien dit nie vir ons moontlik is nie; mag ons
dan maar terugkyk in die verlede hoe God


AKSIE
Neem ‘n foto met toestemming van ‘n persoon teenoor
wie jy baie dankbaar is. Plaas dit op sosiale media deur
#SundaysInYellow te gebruik.

ons daagliks genade en nuwe hoop vir die
toekoms gegee was.

WAT DINK JY?

16 AUGUSTUS 2020
GEBED

Psalm 133
1 Hoe wonderlik en aangenaam is dit nie
Om as broers en sisters in harmonie saam te leef!
2 Want harmonie is net so kosbaar soos die salfolie

Baie liefdevolle God, dankie vir die
geskenk van gemeenskap, familie en

wat oor Aaron se kop gegiet is,

vriende. Mag die eenheid en liefde van

wat in sy baard afloop

my gemeenskap, familie en vriende

en op die grens van sy kleed.
3 Harmonie is net so verfrissend soos die dou van die
berg Hermon
wat op die berge van Sion val.

gedurende hierdie tyd versterk word.
Mag ons weet dat U LIEFDE ons
bymekaar hou. Ons vra dit in die
wonderlike naam van

En daar het die HERE die Here se seën uitgespreek:
selfs die ewige lewe.

die Drie-Enige-God.
AMEN
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Gedurende hierdie tyd van die pandemie is ons ontneem
van die fisiese interaksie / kontak met ons
gemeenskappe, gesinne en vriende. Inperking het ons
die geskenk gegee om nader aan God te kom in ons
huise deur gebed en stilte. Ons besef hoe baie ons vir
God lief is en met God in hierdie tyd verbind. Die
Psalmdigter herinner ons daaraan dat ons liefde vir God
en ons liefde vir ander nou verbind is. Ons moet vandag
onthou dat hierdie pandemie nooit ons eenheid en
liefde met ons gesinne, vriende en gemeenskappe sal
verbreek nie. #fortheloveofcommunity
WAT DINK JY?
____________________________________

AKSIE
Neem hierdie tyd om uit te reik na iemand in u gemeenskap of familie of vriendekring.
(Dit kan 'n fisiese handeling of 'n eenvoudige boodskap / telefoonoproep wees).
Plaas 'n foto van u gemeenskap of familie of vriende op jou sosiale blad.
#fortheloveofcommunity

23 AUGUSTUS 2020
Psalm 124

GEBED

1 As die Here ons nie gehelp het nie,
dit moet Israel bely,
2 as die Here ons nie gehelp het

Here ons weet dat ons

toe mense ons aangeval het nie,

hulp van u kom en ons wil u dankie sê

3 dan het hulle ons lewendig verslind

vir die redding van rampe en gevaar.
Hou aan om ons te beskerm teen die

toe hulle woede teen ons ontvlam het;

onsigbare dinge, in Jesus Heilige naam.

4 dan het die waters ons weggespoel

AMEN

en die vloed ons oorweldig;
5 dan het die skuimende waters ons oorweldig.
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6 ons hulp kom van die Here
wat hemel en aarde gemaak het.


Dawid dank God vir God se REDDENDE genade. Ons neem aan dat God het Dawid en sy mense beskerm teen
die strikke van die vyand. God het net betyds opgetree om hulle van ‘n ramp te red en daarom prys Dawid die
Here vir die verlossing wat net betyds gekom het.
Daar is tye wanneer God ons net betyds verlos van 'n ramp of gevaar en soms gebeur dit skielik.
Ons staan in verwondering wanneer ons sien wat God gedoen het en ons is dankbaar vir die intervensies
wat God geneem het om ons te red.
God weet wat die beste vir ons is en God is altyd gereed om ons te red
wanneer ons in die moeilikheid, hartseer of gevaar is.
WAT DINK JY?

AKSIE
Reflekteer oor jou lewe. Onthou daardie tye wanneer jy 'n ramp of gevaar beleef het.
Deel jou getuienis oor hoe God jou net betyds gered het. Teken hierdie getuienis aan en deel dit
met jou mede-jeuglede in jou Jeugklub op jul whatsapp-groep is.
Jou getuienis kan mense se lewens verander.

30 AUGUSTUS 2020
GEBED

Psalm 105:1-6,23-26,45
God is getrou aan God se beloftes
1 Dank die Here, maak God se Naam bekend! Maak God se dade
bekend aan die nasies.

Liefdevolle God,

2 Sing vir God, sing tot God se eer! Vertel van God se

dankie vir U omgee en goedheid.

wonderdade aan almal.

Ons is opreg jammer vir die kere

3 Roem God se heilige Naam. Wees bly, dienaars van die Here!

wat ons nagelaat het om U goedheid

4 Vra na die Here en sien die Here se krag, hou aan om God te

te erken en ons dankbaarhheid

soek.
5 Dink aan God se wonderdade, God se tekens en God se
regspraak.

teenoor u uit te spreek.
Vul ons met U Gees soos
ons strewe om diensbaar te wees

23 Toe het Israel na Egipte toe gekom. Jakob het as vreemdeling in
die land Egipte gaan woon.
24 Die Here het die volk laat vermeerder en hulle was magtiger as

teenoor u wêreld en die mensdom.
AMEN

die vyande.
25 Die Here het hulle gesindheid verander sodat hulle die Here se
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volk gehaat het, en listig saamgesweer het teen die dienaars van
die Here.
26 God het Moses, God se dienaar, gestuur, en vir Aäron, wat God
verkies het.
45 sodat hulle God se gebooie sou onderhou en God se voorskrifte
sou gehoorsaam. Prys die Here!





Gedurende hierdie tyd wat ons sukkel om die nuwe normaal te verstaan, herinner vandag se Psalm ons om
dankbaarheid teenoor God te toon. Daar is nou meer vrae as antwoorde. Ons is op soek na maniere om die
wêreld te herstel en vergeet om eenvoudig dankie te se. Die Psalmdigter begin deur ons te herinner aan die
wonderlike klanke wat ons maak deur slegs DANKIE te se. En ja die Psalmdigter erken ook die uitdagings op
die reis, maar die pragtige klank van dankbetuiging is altyd harder as die krete van wanhoop, deur die Liefde
van God.

WAT DINK JY?

AKSIE

Laat ons hierdie week in ons besige skedule tyd maak om dankbaarheid teenoor God te betoon.
Skryf neer 1 iets waarvoor jy God kan dank.
Deel dit aan die einde van die week met iemand of deel dit op jou sosiale media
#ThankfulThought

6 SEPTEMBER 2020
Psalm 149

GEBED

1 Prys die Here!
Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, sing tot God se lof in
God van ons lewensreis,

die vergadering van God se troue dienaars.
2 Laat Israel God verheug in sy Maker,

U stap elke tree saam met ons.

laat die volk van Sion jubel oor die Here hulle koning.
3 Laat hulle God se Naam prys met koordanse,
laat hulle speel tot God se eer op tamboeryn en lier.
4 Die Here is goed vir die volk,

Vandag is ek dankbaar vir
(naam van persoon of gebeurtenis) wat
my laat glimlag as ek daaraan dink.
Ek glimlag want ek voel

God kroon die hulpeloses met oorwinning.

gelukkig en spesiaal.

5 God se troue dienaars juig oor God se mag,

Deur onseker tye is dit hierdie

jubel selfs as hulle op hulle beddens gaan lê.

oomblikke wat ons laat voortgaan.

6 Die roem van God klink uit hulle mond,

Seën my en laat ek altyd dankbaar wees.

en in hulle hand is die swaard, alkante geslyp,

AMEN

7 waarmee hulle die nasies sal verslaan
en die volke sal straf.
8 Hulle sal die konings van daardie nasies met kettings
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vasbind,
hulle aansienlikes met ysterboeie,
9 en die vonnis aan hulle voltrek soos dit vasgestel is.
Dit sal die triomf wees van al die troue dienaars van God.
Prys die Here!.


Die Psalms is eintlik liedere wat aan God die skepper van die heelal opgedra is. So is Psalm 149 ook ‘n loflied
aan God. Dit is ‘n lied van oorwinning aan die God van Israel, en oor die vyand. Jong mense, ons weet almal
dat God ons Skepper is, die een wie hemel en aarde gemaak het. God is ons Heer, wie eintlik in beheer is al
doen ons soms so baie verkeerde dinge. God is ons Verlosser, wie ons vergewe vir al die verkeerde dinge wat
ons doen deur Jesus Christus wat vir ons sondes aan die Kruis gesterf het. Verseker het God al God se kinders
lief, want God seën ons met baie talente en gawes. Nou word ons met die volgende vraag uitgedaag deur
hierdie Psalm: Hoe gee ons alle lof en eer aan God met al die moderne aanbiddings liedere midde van die
Covid19 pandemie en alle onekerhede?
WAT DINK JY?

AKSIE
Ons het baie om voor dankbaar te wees. Sosiale media help ons baie om sulke geleenthede te onthou.
Plaas op sosiale media so ‘n geleentheid en plaas foto’s daarvan.
Gebruik #SundaysInYellow

13 SEPTEMBER 2020
GEBED

Psalm 114
1 Toe die Israeliete uit Egipte ontsnap—
toe die familie van Jakob daardie vreemde land

Die mees liefdevolle God,

verlaat het—
2 het die land Juda die heiligdom van God geword,
en Israel het sy koninkryk geword.

ons erken nie altyd u teenwoordigheid
te midde van ons vrees nie, en ons is

3 Die Rooi See het hulle sien aankom en hulle uit
hul pad gehaas!
Die water van die Jordaanrivier het weggedraai.
4 Die berge het soos ramme gespring,

jammer. Gee ons die krag om
die mure van ballingskap af te breek.
Mag ons 'n gevoel van vertroosting
ervaar in plaas van bekommernis.

die heuwels soos lammers!
5 Wat is verkeerd, Rooi See, wat jou uit hul pad

Ons vra dit deur Jesus Christus.
AMEN

gebring het?
Wat het gebeur, Jordaanrivier, dat jy weggewys het?
6 Waarom, berge, het jy soos ramme oorgeslaan?
Waarom, heuwels, soos lammers?
7 Bewe, aarde, voor die aangesig van die Here, voor
die aangesig van die God van Jakob.
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Dit wil voorkom asof ons die hele tyd met baie uitdagings te kampe het. Ons sukkel om 'n uitweg daaruit te
vind, maar net soos die Israeliete uit Egipte ontsnap het, sal ons ook 'n manier vind om hierdie pandemie en
die uitdagings wat dit in ons lewens gebring het, te ontsnap / te oorkom. Net soos God se teenwoordigheid by
hulle was, so is God se teenwoordigheid by ons. Moet dus nooit vrees nie !! #GEENVREES
WAT DINK JY?

AKSIE
Neem hierdie week 'n bladsy en verdeel dit in twee.
Aan die een kant skryf u vrese neer en aan die ander kant hoe u die vrees kan oorkom.
As u gemaklik voel, plaas dit op u sosiale media-platforms.
#GEEN VREES

20 SEPTEMBER 2020
GEBED

Psalm 105: 1-6
1 Loof die Here! Roep God aan!
Maak aan die nasies bekend
wat God gedoen het.

God die Drie in Een.

2 Sing liedere, sing tot God se eer,
vertel van al God se magtige dade.

Ons gee U lof en dank vir alles wat U

3 Roem God se heilige Naam,
laat die wat die teenwoordigheid
van die Here soek, bly wees.

gedoen het. Help ons om U aangesig
dag vir dag te soek, ons te help om die

4 Soek hulp en beskerming by die Here,
soek gedurig God se teenwoordigheid.

dinge wat goed, vervullend en gesond is

5 Julle moet dink aan die magtige dade
wat God gedoen het,
aan God se wonders, aan die reddingsdade op God se
bevel,

Dit vra ons deur u Seun, Jesus Christus.

vir ons liggame en siel te soek.
AMEN

6 julle, nageslag van Abraham God se dienaar,
nakomelinge van Jakob vir wie God uitverkies het.

MEDITEER

As Christene moet ons God soek in alles wat ons doen. Die Psalm digter moedig ons aan om God te soek ten
alle tye en om God te loof en danksegging te gee. Hierdeur word ons toewyding opgewek sodat ons
onsself kan gee om God te prys. Ons moet dus: God se krag en genade soek; die krag van God se gees soek om
in ons te werk sodat ons goed kan doen en die krag van God se gees soek om in ons werk wanneer ons nie
goed doen nie. Verder moet ons soek om met God verenig te wees, en daarom voortgaan om God te soek
want God sal nie net gevind word nie, maar God sal diegene wat God ywerig soek, koester met God se Liefde.
WAT DINK JY?

AKSIE
Sit in die tuin of buite waar jy die meeste gemaklik voel. Maak jou oë toe en mediteer.
Haal diep asem in (God se Gees) en hou dit vir 'n paar sekondes en asem dan weer stadig asem uit (God se
Gees). Wees bewus van jou omgewing, die klanke wat jy hoor. Dit sal jou help om te ontspan en stil te
raak . Soek God se aangesig en soek die dinge wat goed is in God oë.
Vra vir God in daardie stil oomblik om God aan jou te openbaar (in die natuur, in ander ook)
Gaan voort met hierdie meditasie tegniek vir 'n paar dae.

27 SEPTEMBER 2020
Psalm 78:1-4,11-15

GEBED

1 O my volk, luister na my lering.
Gee ag op wat ek sê,
2 want ek wil julle onderrig met ’n psalm. Ek wil julle
Liefdevolle God

lesse leer uit die verlede.

U is alomteenwoordig, help ons om

3 Wat ons gehoor het en wat ons weet, wat ons

getrou te bly aan U roeping in ons lewens.

voorgeslagte ons vertel het,
4 verswyg ons nie vir ons kinders nie, maar vertel vir
die volgende geslag van die roemryke dade

Leer ons om instrumente te wees
van goedheid en genade te toon

van die Here, van God se krag en van God se

teenoor mekaar met

wonderdade.

dieselfde liefde wat u teenoor u seun

11 Hulle het God se dade vergeet, die wonders wat

getoon. Deur Jesus Christus

God hulle gewys het,
12 en die wonders wat God gedoen het voor die oë

ons Verlosser.
AMEN

van hulle voorouers in Egipte en in die vlaktes van
Soan.
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13 Die see het God oopgekloof en hulle laat
deurtrek. God het die water soos mure laat staan.
14 Bedags het God hulle met ’n wolk gelei, en snags
met ’n lig van vuur.
15 In die woestyn het God rotse gekloof, hulle laat
drink asof uit diep waters.

Soos ons nadink oor die rol van die kerk, terwyl ons nie fisies bymekaar kan wees nie maar tog probeer om
mekaar sosiaal en geestelik by te staan word ons geroep om getrou te bly aan God. By tye is ons geneig om
die roepstem van God te oordink en te oor- spritualiseer, wanneer daar net een woord daarvoor is: LIEFDE.
Die psalmdigter herinner ons dat daar wel tye gaan wees wanneer ons die werke van God gaan vergeet, daar
sal geleenthede wees wanneer ons sal sukkel om God se wonders te onthou, maar wat ons nooit moet
vergeet nie, is dat God liefde is. So wanneer dit moeilik is om God se goedheid raak te sien, onthou altyd dat
God altyd saam met ons is. So word ons uitgedaag om ‘n lewe van liefde te lei, lewens wat gegrond is in die
goedheid en genade van God.
WAT DINK JY?

AKSIE
Laat ons hierdie week dink aan praktiese maniere om die goedheid en genade van God uit te leef en kies
een persoon ‘n dag aan wie ons n daad van goedheid of guns kan betoon

04 OKTOBER 2020
Psalm 19
1 Vir die koorleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Die hemel getuig van die mag van God,
die uitspansel maak die werk van God se hande
bekend.
3 Die een dag gee die berig deur aan die ander
en die een nag deel die kennis aan die volgende mee.
4 Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is
hulle stem.
5 Tog gaan daarvan 'n boodskap uit oor die hele
wêreld
en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.
Vir die son is daar in die hemel 'n tent opgeslaan.
6 As hy stralend begin om sy baan te volg,
is hy soos 'n bruidegom wat uit sy slaapkamer kom.
7 Aan die een kant van die hemel kom hy op
en aan die ander kant gaan hy onder, en niks ontkom
aan sy gloed nie.
8 Die woord van die Here is volmaak: dit gee lewe.
Die onderwysing van die Here is betroubaar:
dit gee wysheid aan dié wat nog onervare is.
9 Die bevele van die Here dui die regte koers aan: dit
bring blydskap.
Die gebod van die Here is helder: dit gee insig.
10 Die eise van die Here vir God se diens is goed: dit
staan altyd vas.
Die bepalings van die Here is reg: elkeen van hulle is
regverdig.
11 Hulle is kosbaarder as goud, selfs as baie goud,
soeter as heuning, as druppels uit 'n heuningkoek.
12 U dienaar laat hom daardeur leer.
Wie dit alles onderhou, groot is sy beloning.
13 Wie sien sy eie dwalinge raak?
Moet my tog nie straf vir sondes wat ek onwetend
gedoen het nie.
14 Weerhou my van opsetlike sondes,
laat hulle nie oor my heers nie.
Dan sal ek onberispelik wees en vry van hierdie groot
sonde.
15 Mag wat ek sê en wat ek dink tog vir U aanneemlik
wees,
Here, my Rots en my Verlosser.

GEBED

Dankie Here dat U die bron van krag
en bemoediging is, versterk ons verder
daarmee; laat daardie vlam altyd in my
brand en dat ek dat ek ‘n
ligstraal vir ander vandag kan wees.
AMEN

In hierdie Psalm besef die jong Dawid hoe baie hy
God nodig het om hom insig te gee om die lewe te
verstaan. Ons bevind onsself, soos ek dit beskryf, in
die seisoen waartydens ons die effek van die pandemie op ons moet hanteer. Natuurlik het ons baie
vrae oor die toekoms en is ons redelik onseker wat
ons moet glo. Vir ons as kinders van God verskaf
God se Woord aan ons die volmaakte riglyne hoe
ons moet leef. Hierdie riglyne kan ons volg, want dit
is betroubaar, volmaak, wys, duidelik, seker, kosbaar
en getrou. Die lewe wat ons hiervolgens leef smaak
soet en dis baie beter om jou daarin te bevind. Dit
bring hoop vir ‘n helderder toekoms. Mag ons
dieselfde insig vind wat die Psalmis gekry het en dit
wat God aan ons bied met groter ywer in ons lewens
toepas deur die geestelike dissiplines van belydenis,
Bybelstudie en gebed. Op so ‘n manier word ons ‘n
lewende getuie van God se almal insluitende
genade; sien ons dit in die lewe en mense rondom

WAT DINK JY?

ons.

AKSIE
Tydens die inperkingstyd het baie seker die Bybel gelees. Deel op sosiale media wat jou gunsteling
teksvers is en sê kortliks hoekom die vers so belangrik is. #SundaysInYellow

11 OKTOBER 2020
Psalm 106: 1-6, 20

GEBED

1 Loof die HERE!
Loof die HERE, want God is goed!
God se getroue liefde duur tot in ewigheid.

Liefdevolle God, al die lof word aan U

2 Wie kan die heerlike wonderwerke van die HERE

gegee. Mag ons vertroosting, hoop en

noem?

vreugde vind as 'n herinnering aan U

Wie kan God ooit genoeg prys?
3 Daar is vreugde vir diegene wat regverdig met
ander handel

onmisbare genade. Ons bid dat ons
nooit sal vergeet wat U, getroue God,
vir U mense is tydens die storms

en doen altyd wat reg is.

van die lewe nie. Gesëend is die Here,

4 Dink aan my, Here, wanneer U guns bewys aan u

die God van alle mense.

volk;

Ons offer hierdie gebed op aan U

kom nader en red my.
5 Laat ek deel in die welvaart van U uitverkorenes.

wonderlike Seun Jesus Christus.
AMEN.

Laat ek my verheug oor die blydskap van U volk;
laat ek U loof met die wat U erfenis is.
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Gedurende hierdie tyd sukkel ons om die positiewe te vind van die gevolge wat die pandemie op alle
lewensterreine gehad het (skole, universiteite, poste , ekonomie, politiek, armoede, gesondheidsorg, sosiale
lewens, godsdienstige instellings, ens.). Ons leef die 'NUWE Normaal', maar baie sukkel nog steeds om liggaam
en gees aan te pas. Die Psalmdigter herinner ons vandag daaraan: "DANKIE AAN DIE HERE, want DIE HERE IS
GOED!" Alles mag donker en somber lyk, maar ons moet ons verheug en vertroosting vind, HOOP en vreugde
dat God ons deur hierdie tyd sal kry. Dit sal ook verbygaan. Dank die Here vir die lewe vir diegene wat herstel
het van COVID-19. #HOPEandJOY
WAT DINK JY?
________________________________________________________________

AKSIE
Skryf hierdie week 5 dinge neer wat jou hoop en vreugde gee tydens hierdie pandemie. Deel elke dag een
van die 5 dinge op u sosiale media-platforms. Plaas op die laaste dag 'n foto van jouself met u gunsteling
Bybelvers op 'n plakkaat om #HOPEandJOY te deel

18 OKTOBER 2020
Psalm 99

GEBED

1 Die Here regeer:
die volke erken bewend God se gesag.
God troon oor die engele;

Heilige en kosbare Here,

die aarde sidder van ontsag.

u is heilig. Bewerkstelig heiligheid

2 Groot is die Here, wat in Sion is,

binne in ons harte, sodat ons ten

hoog verhewe bo al die volke.

alle tye op n heilige wyse kan optree.
Dit vra ons deur u Seun

3 Hulle moet u groot en gevreesde Naam prys:

ons Here en saligmaker.

‘U is heilig!’

AMEN.

4 U is die magtige Koning,
U het die reg lief;
Wat reg is, het U tot stand gebring.
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U het reg en geregtigheid in Jakob gevestig.
5 Prys die Here ons God.
Kom buig in aanbidding voor God
God is heilig!
6 Moses en Aaron was onder God se priesters,
Samuel onder die wat die Here se Naam aangeroep
het.
Hulle het die Here aangeroep
en die Here het hulle gebed verhoor.
7 In n wolkkolom het God met hulle gepraat,
en hulle het God se voorskrifte gehoorsaam,
die opdragte wat God hulle gegee het.
8 Here ons God, U het hulle gebede verhoor.
U was vir hulle ‘n vergewende God,
maar Een wat ook hulle sondes gestraf het.

Hierdie Psalm is deel van 'n reeks van
Gesange aan die Here die heerser van die skepping. Dit beklemtoon die oproep om op God se
heiligheid te reageer. Die skrif leer ons hoe ons
moet optree op 'n daaglikse basis. Die Apostel
Paulus het aan die mense van sy tyd geskryf om
hulle aan te moedig om heilig op te wees, hulle
moet altyd strewe na heiligheid. Ja, ons is mense
en ons reageer op baie dinge in 'n menslike manier. Maar ons moet onthou dat ons aksies die
lewe van Jesus Christus moet reflekteer. In alles
wat ons doen, sê of dink moet ons heilig wees.

9 Prys die Here ons God,
buig voor God op God se heilige berg,
want die Here ons God is heilig.

WAT DINK JY?



AKSIE
Hierdie week moedig jouself aan om op 'n heilige manier op te tree. Probeer om nie op 'n slegte manier
op te tree nie. Bv. Wanneer jy kwaad word, kalmeer. Moenie die woorde wat skadelik is, uiter nie.
Moenie dinge wat teen God se wil is, doen nie. Onthou jou liggaam is die tempel van God.

25 OKTOBER 2020
Psalm 90:1-6,13-17

GEBED

Die ewige Here en sterflike mens
1 ’n Gebed van Moses, man van God. Here, U was ons
toevlug van geslag tot geslag.
Liefdevolle God,

2 Voordat die berge gebore is en U die wêreld
voortgebring het, van ewigheid tot ewigheid, is U God.
3 U laat mense weer terugkeer tot stof, en sê: “Keer

waar ons krag en ons verlossing
vandaan kom., Ons kom vandag en

terug, mensekinders!”

stort ons harte voor u kruis.

4 Vir U is duisend jaar soos gister wat verbygaan, soos ’n

Dankie vir die hoop wat u vir

nagwaak wat gou verby is!
5 U vee mense weg soos drome wat verdwyn, soos gras
wat in die oggend opkom:
6 Soggens skiet dit op en groei, in die aand verdroog dit

ons gee deur u Seun Jesus Christus,
ons Verlosser.
AMEN

en verwelk.
13 Kom terug, Here! Hoe lank gaan U nog uitstel? Ontferm
U tog oor u dienaars!
14 Vul ons met u genade in die oggend, dan sing ons van
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vreugde al ons dae.
15 Gee ons vreugde na al ons lyding, na al die jare van
onheil wat ons beleef het.
16 Laat al u dienaars u werke sien, en hulle kinders u
heerlikheid.



17 En mag die Here ons God se goedheid aan ons bewys
word, en die werk van ons hande bevestig. Ja, bevestig die
werk van ons hande!

Gedurende hierdie tyd wat ons die pandemie en die gevolge daarvan (sosiaal; polities; finansieël; teologies) in
die gesig staar, het ons al verskeie manier gesoek om tot God uit te roep. Ons psalm van vandag is presies dit,
‘n uitroep, ‘n klaaglied. Wanneer ons uitroep na God in ons tye van wanhoop, soekende na die wysheid van
God om die beste besluit te neem, gebruik God hierdie geleentheid om ons harte te verander om uiteindelik
die verandering te sien. So dit is “OK” om uit te roep en te huil voor God. Dit help ons om onsself oop temaak
(in hart, siel en verstand ) vir God se goedheid en liefde. Ons word uitgedaag om aan te beweeg van
ongelukkigheid na geluk en ons doen dit deur gebed watvan ons aksie verwag
WAT DINK JY?

AKSIE
Hierdie week teken ‘n prentjie van ‘n hart en binne die hart skryf jou gevoelens van wanhoop en hartseer
neer. Gebruik dan ‘n geel in kleurpotlood (kleur van vreugde) en kleur oor die woorde. Die inkleur van die
hart simboliseer dat God ons vul met hoop en herinner ons dat hoop in die oogend kom.
Bid die Onse Vader soos jy die hart inkleur.

1 NOVEMBER 2020
Psalm 34:1-10.

GEBED

1 'n Lied van Dawid. Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Dié
het hom weggejaag en hy het padgegee.
2 Ek sal die Here altyd weer prys,

God van ons sintuie;

sy lof sal altyd op my lippe wees.

U seën ons met alles wat ons nodig het,

3 Ek sal die roem van die Here sing;
dié wat swaar kry, sal dit hoor en daaroor bly wees.

ook ons eetlus. Wees met hulle wie glad

4Sing saam met my oor die grootheid van die Here
en laat ons saam sy Naam prys.

nie so bevoorreg is om vandag te eet nie

5 Ek het die Here aangeroep en Hy het my geantwoord,

en help ons om met hulle te deel. AMEN

Hy het my gered uit alle doodsgevare.
6 Dié wat swaar kry, sien op na Hom en straal van blydskap,
hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie.
7 Ek is een van die ellendiges wat geroep het.
Die Here het gehoor,
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uit al my benoudhede het Hy my gered.
8 Die Engel van die Here slaan sy laer op
rondom dié wat die Here dien, en red hulle.
9 Kom ondervind en sien self dat die Here goed is!
Dit gaan goed met die mens wat by Hom skuil.
10 Julle wat aan die Here behoort, dien Hom!



Wie Hom dien, het geen gebrek nie.
23 Die Here maak sy dienaars vry.
Wie by Hom skuil, sal nie as skuldige behandel word nie.

Die Psalm begin met ‘n dankseggingslied vir God se beskerming van die gelowiges en behoeftiges. Met die
versekering van God se beskerming en omgee in sy lewe praat die psalmis vreugdevol van sy eie ervaring
daarvan. In die tweede deel van die Psalm word dit daarop gewys die Liefde vir die Here die enigste weg is na
ware vreugde, wat in werklikheid beteken om duister dinge te vermy en om goed te doen. Covid19 het aan
ons baie dinge uitgewys wat nie gedoen was volgens die wil van God nie. So by voorbeeld is daar die groot
ongelykheid tussen ryk en arm, rassespanning, frustrasies, onsekerhede en vrees vir die toekoms om ‘n paar
voorbeelde te noem. Danksy God se genade word ons oë daagliks oopgemaak om hierdie verkeerde dinge
raak te sien, word ons vaardighede gegee om dit te vermy en aan te spreek sodat ons gefokus kan bly om die
goeie dinge te doen. So kan ons God se lof toesing wie eintlik ons beskermer en bewaker is in hierdie onsekere tye.
WAT DINK JY?

AKSIE
Baie mense het tydens die inperkingstyd gesê hulle is vervelig. Ander het hulle besig gehou met ‘n paar
kreatiewe aktiwiteite. In die Psalm word gesê: “Kom ondervind en sien self dat die Here goed is!”
Bied vandag aan om die kos te kook; al is dit ‘n eenvoudige maaltyd, doen dit met baie liefde.
Of seën iemand wat kos nodig het met ’n ete.
Plaas ‘n foto van die maaltyd op sosiale media #SundaysInYellow

8 NOVEMBER 2020
Psalm 78: 1-7

GEBED

1 O my mense, luister na my instruksies.
Maak julle ore oop vir wat ek sê,
2 want ek sal met u spreek in 'n gelykenis.
Liefdevolle God,

Ek sal jou verborge lesse uit ons verlede leer 3 verhale wat ons gehoor en geken het,

dankie vir die geskenk van ons

verhale wat ons voorouers aan ons oorhandig het.

jongmense. Mag hulle hul ore vir

4 Ons sal hierdie waarhede nie vir ons kinders

u fluister oopmaak terwyl

verberg nie;

hulle hul stories deel met die komende

ons sal die volgende geslag vertel

generasie. Ons bid Here dat

oor die heerlike dade van die HERE,

hulle nie hardkoppig mag wees om te

oor God se krag en God se magtige wonders.

luister nie en om die fakkel

5 Want God het God se wette aan Jakob

van liefde en lig te oorhandig aan die

uitgevaardig;

volgende generasie nie. Ons vra dit deur

God het God se opdragte aan Israel gegee.

Jesus Christus.

Die Here het ons voorouers beveel

AMEN.

om dit vir hulle hul kinders te leer,
6 sodat die volgende geslag hulle miskien sal ken selfs die kinders wat nog nie gebore is nie —
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en hulle sal op hul beurt hul eie kinders leer.
7 So moet elke geslag hulle hoop op God vestig,
nie God se glorieryke wonderwerke vergeet nie
en gehoorsaam bly aan God se opdragte.



Tydens hierdie pandemie is ek seker dat ons stories opgeskryf het en dit met geliefdes gedeel het.
Ons nuwe normaal het ons in staat gestel om ons manier van dinge doen te herevalueer.
Maar die Psalmdigter herinner ons vandag daaraan om na die komende geslagte te luister en te gaan.
Jongmense is belangrik in ons kerke en gemeenskappe, en daarom moet ons hulle koester, begelei en
onderrig. Verhale van God, kerk en lewe is oorgedra van geslag tot geslag.
So, wat gaan jy nalaat? #chosengeneration
WAT DINK JY?

AKSIE
Skryf hierdie week tien dinge neer wat u met die volgende generasie sal deel.
Pos op u sosiale media-platforms #chosengeneration

15 NOVEMBER 2020
Psalm 123

GEBED

1 Ek sien na U op:
U wat uit die hemel heers.
Here u is ons daaglikse brood,

2 Soos die oë van ‘n slaaf

want sonder u is ons niks nie.

gerig was op die hand van sy eienaar,

Voed ons Here sodat ons

soos die oë van ‘n slavin,

meer en meer kan groei in U.

gerig was op die hand van haar eienares:
so is ons oë gerig op die Here ons God,

AMEN.

totdat God oor ons ontferm.
3 Ontferm U oor ons, Here, ontferm U oor ons,
want ons het meer as genoeg veragting gehad.
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4 meer as genoeg spot van oormoedige mense,
Veragting van hoogvaardiges.

Ons Here Jesus het ons geleer om na God te kyk in vertroue . In elke gebed verhef 'n ons ons siel tot God;
veral wanneer ons in die moeilikheid is. Ons begeer barmhartigheid van God; Ons hoop God sal ons genade
betoon, en ons sal aanhou wag op God totdat dit kom. Die oë van 'n dienaar in daardie tyd was op heer se
hand gerig, en het verwag dat hy hom sy werk sal gee, en ook sal voorsiening bied. Dienaars het gekyk na hul
heer vir dit hulle toegekom het. Ons moet eerder so na God kyk vir ons daaglikse brood, vir genoeg genade;
vir voorsiening. Dis net by God by wie ons dit kan ontvang.
Waar kan ons soek na hulp, maar by ons God?
WAT DINK JY?
_____________________________________________________________
___________________________________________________

AKSIE
Skryf jou eie gebed.
Noem jou behoeftes en die behoeftes van ander in jou gebed.
Daardie behoeftes sal die behoeftes wees wat jy jouself
en ander n gebrek aan het.
Bid hierdie gebed elke aand vir 'n week..

Liewe Jesus...

22 NOVEMBER 2020
Psalm 100

GEBED

’n Dankpsalm.
Almal op aarde, juig tot eer van die Here!
2 Dien die Here met blydskap. Kom voor God en sing
Liefdevolle God

met vreugde.
3 Erken dat die Here God is! God het ons gemaak, en

wie se liefde verewig is,

ons is God s’n, God se volk, die skape van God se

dankie vir U goedheid in ons lewe,

weiveld.

dankie vir U genade.

4 Gaan God se poorte in met dankliedere, God se hof-

Inspireer ons om U liefde

saal met lofgesange. Dank God en prys God se Naam.
5 Want die Here is goed. God se troue liefde hou aan vir
altyd, sy trou is van geslag tot geslag.

van generasie tot generasie
oor te dra deur U Seun, Jesus Christus.
AMEN
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GOD SE LIEFDE EN
TROU IS VIR ALTYD

Gedurende hierdie tyd verander so baie dinge maar tog bly so baie dinge tog dieselfde. Dit doen ons goed om
te onthou dat God se liefde duur tot in ewigeheid. Al lyk dit ook nou dat die wêreld omgekeer is, duur God se
liefde tot in ewigheid. ‘n Nuwe wêreld en sosiale orde is deur COVID 19 geskep, maar nie ‘n nuwe God nie,
God bly dieselfde vandag, more, tot in ewigheid!
Wat hopelik verander het is hoe ons God se goedheid opreg weer kan waardeer, in baie maniere wat ons
voorheen as vanselfsprekend aanvaar het. Die Psalmdigter moedig ons aan om vreugdevol dankbaarheid aan
God te betoon en te weet dat God goed is.
WAT DINK JY?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

AKSIE
Skryf hiedie week op n bladsy #GodisGood
en plaas n foto op sosiale media van jou wat dit vashou.

Bisdom van Kaapstad
Bisdom van Valsbaai
Bisdom van George
Bisdom van Saldanha Bay

Dankie dat julle
hierdie veldtog bevorder

