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Psalm 71veral vers 1-8 

3 Februarie 2019 

Was jy  hierdie week in ’n situasie waarin jy nie geweet het 
wat om te doen nie? 

Wat het gebeur? 

Is daar iemand wat jy vertrou om vir jou raad te gee 
wanneer jy onseker of moedeloos is? 

Wie is dit en hoe het hulle jou al gehelp? 
 

In hierdie gebed vra die oom iets van God.  

Dit is opvallend dat hy met elke ding wat hy vra hy ook sê 
hoekom hy die vrymoedigheid het om dit te vra. 

Dit is soos ’n patroon wat herhaal. 

Hy vetrou die Here omdat die Here hom nog altyd gehelp het.  
Die Here was getrou en het vir hom gesorg nog voordat hy 
gebore is.

Ons wil gereeld bid. Wanneer ons bid praat ons met God. 

Ons neem gewoonlik tyd om seker te maak ons vra vir God om ons 
te help veral wanneer ons bang of onseker is of ons vra vir God wat 
ons nodig het en sê selfs vir God hoe ons wil hê dat Hy vir ons sorg. 

Hierdie week kan julle tyd maak om net met God te praat oor die 
dinge waaroor jy dankbaar is. OF selfs vir die Here dankie te sê vir 
al die kere en maniere waarop Hy vir jou gehelp en gesorg het deur 
jou lewe. 

As jy sukkel om alles te onthou maak ’n lysie deur die dag sodat jy 
dit kan gebruik wanneer jy bid.

Vandag kry ons kans om ons verbeelding te gebruik.  
Ons lees die gebed van ’n ou oom wat met God praat. Ons 
weet egter nie wie die oom was of die omstandighede 
waarin hy verkeer wanneer hy bid nie. 

Gebruik julle verbeelding en probeer dink hoekom die oom 
so met God praat. 

Wat het hy al alles ondervind deur sy lewe? 
Hoe was God teenwoordig deur dit alles? 
Hoe  help dit hom om  in sy nuwe omstandighede te glo dat 
God hom weer sal help? 
  



   

   
 

     


