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Die skrywer van Psalm 119 is onbekend. Sommige 
geleerdes dink dat dit koning Dawid was. Ander meen dat 
dit die profeet, Esra, kon gewees het. Ander meen weer dit 
is 'n samestelling van die werk van baie skrywers, moontlik 
vir 'n koning geskryf. 
 
Psalm 119 is waarskynlik geskryf in die tyd na die 
ballingskap. Omdat die tempel verwoes is, het die 
gelowige Israeliete gevoel dat God ver weg is, dat Hy Hom 
na die hemel onttrek het en daarvandaan beheer oor die 
wêreld gehad het. Een van die maniere waarop God 
beheer uitoefen, is deur sy Woord. God het deur sy Woord 
geskep, Hy het sy Woord gegee as 'n lewensgids en Hy 
het in sy Woord belowe dat Hy die gelowiges sal verlos uit 
hulle nood. Daarom word die Woord van die Here gesien 
as 'n soort uitbreiding van die Here self. 'n Gelowige se 
toewyding aan God is gemeet aan sy liefde vir God se 
Woord. 
  
Ongeag van wie die skrywer was, het Psalm 119 'n paar 
baie spesiale eienskappe. Dit is 'n wysheidspsalm 
(dieselfde as Psalm 1), wat handel oor toewyding aan die 
Torah (of wet) van die Here en die voordeel wat dit vir die 
gelowige inhou.  Die skrywer van hierdie gedig gebruik 'n 

INLEIDING 
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verskeidenheid style wat elders in die Psalms voorkom. 
Deur hierdie style te meng, skep hy 'n unieke gedig wat 
ons ‘n ''toewydingsgebed'' kan noem. Baie frases in die 
psalm is inderdaad direkte aanhalings uit ander dele van 
die Psalmboek of die Ou Testament. Daarom het sommige 
mense dit beskryf as 'n “bundel” bestaande uit ander dele 
van die Bybel. 
 
Psalm 119 is die langste hoofstuk in die Bybel. Maar 
moenie dat die lengte van die hoofstuk jou afskrik nie. Dit 
is in 'n formaat geskryf sodat ons dit met gemak kan lees 
en bestudeer. Hier is 'n paar ander kenmerke om te 
onthou: 
• Psalm 119 is geskryf in die vorm van 'n akrostiese 

gedig. Dit is 'n reeks reëls of verse wat begin met of 
spesifieke letters wat, wanneer dit korrek georden is, 'n 
woord of frase uitspreek.  ‘n Voorbeeld hiervan is die 
woord GRACE - God's Riches At Christ's Expense. 
Akroestiek word dikwels gebruik as ‘n hulpmiddel om 
memorisering aan te help. 

• Die psalm is verdeel in 22 strofes met 8 verse elk. 
• Elke strofe begin met 'n ander letter van die 22 letters 

van die Hebreeuse alfabet. Die eerste strofe (vs. 1-8) 
begin met die eerste Hebreeuse letter wat aleph' 
genoem word. Die tweede strofe (vs. 9-15) begin met 
die tweede letter, 'beth', ensovoorts. 
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• Die psalm gebruik agt verskillende woorde vir die Wet 
van God. Dit gebruik die volle betekenis van hierdie 8 
woorde om die Woord van God te verduidelik. 

• Vanaf vers 17, is die psalm geskryf in die vorm van 'n 
gebed. 

 
Waaroor gaan Psalm 119? 
Daar is drie groepe rolspelers in die psalm: 
• Eerstens is daar die gelowige in die persoon van die 

psalmdigter. Hy skryf oor sy omstandighede en 
geloofservarings. Hy verteenwoordig die mede-
gelowiges,  en verwys na hulle as sy 'vriende'. 

• Tweedens is daar die vyande van die gelowige. Hulle 
bespot, vervolg en teister die gelowige op allerlei 
maniere. 

• Derdens is daar die Here met wie die gelowige in 'n 
persoonlike verhouding is. 

 
Binne hierdie driehoek van verhoudings speel die verstaan 
van die Torah (of wet) van die Here 'n belangrike rol. Die 
Wet word (in verskillende sinonieme terme) in byna elke 
vers genoem. Die Wet dien as 'n soort “tussenganger” 
tussen God en die gelowige en tussen God en die vyande. 
Dit is asof die psalmdigter sy liefde vir God op die Wet 
fokus. Sy liefde vir God blyk dus uit sy toewyding aan die 
Wet. Die Here praat met die gelowige deur Sy Wet. So 
verseker Hy die gelowiges van Sy getrouheid en belowe 
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Hy om hulle van hul nood te red. Die Wet dien ook as die 
instrument van oordeel en straf vir die vyande van die 
gelowige. 
  
Benewens die woord Torah wat ons as Wet vertaal, 
gebruik die digter sewe ander soortgelyke terme om na 
God se geskrewe openbaring te verwys, naamlik die 
Woord van die Here, Sy verordeninge, Sy bevele, Sy 
opdragte, Sy gebooie, Sy bepalings en Sy beloftes. 
Hierdie parallelle konsepte dek twee belangrike aspekte 
van God se openbaring aan ons: Enersyds God se 
opdragte aan die mens, en andersyds die verhale en 
beloftes van God se verlossing en seën aan die gelowige. 
 
Hoekom Psalm 119 bestudeer?  
 
Die hele psalm fokus op die Woord van God. Om 'n Woord 
gebaseerde lewe te lei, moet ons die Woord verstaan.  
Deur Psalm 119 te bestudeer, leer ons van die 
betroubaarheid, die akkuraatheid, die gesag, die 
noodsaaklikheid en genoegsaamheid van die Bybel. Mag 
hierdie studie ons leer wat die Bybel oor homself sê, en 
ons toelaat om dieper in die Woord van God te delf en te 
leer hoe om dit in ons daaglikse lewens toe te pas. 

 
Soli Deo Gloria! 
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Week 1 

Vind vreugde in  
die Woord 

Geheuevers: 
Ek sal my verbly in U voorskrifte en U woord 
nie vergeet nie. 

 
Psalm 119:16 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 1:1-2 en Psalm 119:9-10 
 
As ons erns maak met die bestudering van die Bybel sal 
ons die vrugte daarvan pluk. Dit moet egter gepaard gaan 
met die besluit dat ons nie van die Woord sal afdwaal nie 
en dat ons nie wil sondig nie. Psalm 119 is een van die 
hoofstukke in die Bybel wat hierdie waarheid die 
duidelikste onderskryf. 
 
Watter positiewe aksie(s) neem die skrywer volgens 
Psalm 119:9-10? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Psalm 42:2-3 en Psalm 119:10-11  
 
Verduidelik hoe jy die begrip “smag na die Here” verstaan. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Om God met jou hele hart te soek (na Hom te smag), 
beteken 'n opregte begeerte om Sy wil te ken en te doen; 
sonder skynheiligheid of bedrog; sonder selfsugtige 

Dag 1: 
Soek die Here met jou hele hart 
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bedoelings. Elke mens wat beweer dat hy of sy ’n gelowige 
is, behoort te kan sê: “Ek soek U met my hele hart!!” 
 
Die Ou Vertaling praat van “om God se Woord in die hart 
te bêre.”  Dit beteken om dit kosbaar te ag. Dit impliseer 
dat kennis of wysheid in die hart as 'n skat gebêre word. 
Dit beteken dat jy die Woord van God, jou waardevolste 
skat, in jou hart gehou word. 
 
Verduidelik hoe vers 11 prakties word in jou persoonlike 
lewe: 
 
U beloftes (U Woord) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
hou ek vas (hart gebêre)   
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
weerhou my van sonde teen U 
___________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:10b en 11b 
 
Om die Here met jou hele hart te soek en die Woord van 
God in jou hart te koester, is nie genoeg om te verhoed dat 
jy sondig nie. Wat anders is ook nodig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Psalm 1:1 
 
Waarom het die Psalmdigter nie net gesê: “Moenie 
goddeloos wees nie, moenie sondig nie en moenie die 
Here bespot nie?” Waarom vestig hy aandag op die 
goddelose, die sondaar, die ligsinniges? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die skrywer fokus op dit wat ons beinvloed! Hy impliseer 
eintlik: “Moenie deur die goddeloses beïnvloed word nie. 
Moenie deur die sondaars beïnvloed word nie. Moenie 
deur die spotters beïnvloed word nie.” 

Dag 2: 
Vermy ander invloede 
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Die kontras wat hy wil wys is nie boosheid teenoor 
geregtigheid nie, maar die beïnvloeding van een kant 
teenoor beïnvloeding van 'n ander kant. Om op een manier 
gevorm te word teenoor gevorm te word op 'n ander 
manier. Die waarskuwing is dat ons deur die goddelose, 
die sondaar en die spotter beïnvloed word in ons denke en 
gevoel, in plaas daarvan dat ons gelei word deur die Wet 
van die Here - die opdrag van die Here. 
 
Niemand loop die pad van die goddelose omdat hulle 
verplig is nie. Niemand staan in die pad van sondaars 
omdat hulle verplig is nie. Niemand sit in die kring van die 
spotters omdat hulle verplig is nie. Ons stap en staan en 
sit daar omdat ons wil. En ons wil, omdat ons hulle so 
intens dopgehou het dat dit wat hulle doen, aantreklik 
word. Ons het daaroor gemediteer (sonder om dit so te 
noem). En ons verlustig ons nou in hulle. 
 
Dit is hoe ‘n wêreldse gesindheid ontstaan. In die 
Hebreeuse teks is hier 'n proses van progressiewe 
agteruitgang: Jy begin bloot deur na dinge te kyk wat die 
wêreld voortbring (wandel in die raad van die goddelose). 
En geleidelik (staan en) kyk jy daarna en dink soveel 
daaraan dat jy dit wil hê. En so begin jy soos hulle optree 
en dink! 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:12-14 en Jeremia 15:16 
 

Wat is die oorkoepelende reaksie of optrede as gevolg van 
God se Woord wat jy in hierdie verse waarneem? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lof, vreugde, vreugde. Dit is belangrik dat die Bybel 'n 
direkte verhouding uitbeeld tussen die Woord van God en 
die vreugde wat daarop volg. 
 
Lees Lukas 2:10 
 

Wat het die engel, wat aan die herders buite Betlehem 
verskyn het, aan die wêreld belowe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

In Psalm 119 spreek die Psalmdigter sy vreugde uit oor die 
besluite en verordeninge (instruksies en opdragte) van die 
Here wat in sy wet, wat sy Woord beteken, geskryf is. Hy 
vertel (herhaal hardop) en vind die plesier (verheug hom) 
in die riglyne waarvolgens God sy lewe rig! 

Dag 3: 
Verbly jou in die Woord! 
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Iemand wat bly is - wat volgens die Psalmdigter geseën is 
- is iemand wat voortdurend die leiding van die Here soek. 
Dit verryk jou lewe en bring soveel vreugde (selfs te midde 
van pyn) dat jy daaroor wil praat en jou daarin verlustig. Dit 
beteken dus ook dat iemand wat voortdurend die leiding 
van die Here soek, regtig bly is! 
 
Lees Psalm 119:162 
 
Hoe beskryf die psalmdigter sy vreugde oor die Woord in 
hierdie vers?  
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ervaar jy daardie vreugde? Hoekom? Hoekom nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Bid dat God jou sal help om ware vreugde te vind in die 
Bybel se boodskap en die opdragte wat jy leer! 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:15 en Psalm 1:2b   
 
Waarna dink jy verwys die Psalms hier? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word, hâgâh, 
beteken om te kla of te mompel, soos dikwels deur 'n diep 
meditasie gedoen word; vandaar in die gewone sin om oor 
iets te mediteer; om diep daaroor na te dink. Sien ook 
Josua 1: 8 en Psalm 77:13. Die betekenis van hierdie aksie 
is: hy dink daaraan; hy poog om die betekenis daarvan te 
verstaan; hy het plesier om daaroor na te dink. 
 
Die woord hou ook verband met die herkouproses van 
beeste wat telkens weer die gras wat hulle vreet opbring 
en kou. God se wil is nie 'n onderwerp wat die psalmdigter 
vermy of waarmee hy onverskillig is nie.  Hy hou dit 
voortdurend in sy gedagtes en dit bevredig hom. Dag en 
nag beteken dus voortdurend of gedurig - die hele tyd. 
Dit beteken: 

Dag 4: 
Dink na oor die wil van die Here 
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• Hy doen dit as ‘n gewoonte; hy vorm doelbewus die 
gewoonte om oor die Woord te mediteer; 

• Hy maak tyd om dit te doen - om elke dag geskikte tye 
uit te sit sodat hy sy gees kan verkwik deur oor die 
Woord na te dink, of beter kennis te maak met God en 
sy plig; 

• Hy doen dit in die te midde van besig wees en in die 
oomblikke van ontspanning wat hy gedurende die dag 
mag hê;  

• Hy doen dit as hy wakker is. Vergelyk Psalm 63:7 en 
Psalm 119:23. 

 
Daar is 'n verskil in LEEFSTYL tussen gelowiges en 
ongelowiges. Die gelowige is geheg aan die wil van die 
Here. Die skrywers van die Psalms het geweet dat God se 
wil geopenbaar is in sy Woord, in die Torah. Vir hulle was 
die Woord van God 'n skat wat hulle kon gebruik om God 
se wil te ontdek. Vir ons vervul die Bybel dieselfde funksie. 
Die skrywer teken dus 'n prentjie van iemand wat 
heeltemal vasgevang is deur die Woord van God: iemand 
wat sy inspirasie daaruit put, en nie uit die gesprekke en 
omgang met mense wat afsydig of vyandiggesind teenoor 
God is nie. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Ps 119:9-16.  Lees weer vers 16.  
 
Die skrywer van Psalm 119 het verklaar dat sy 
voornemens is om NIE van die eise van God af te wyk nie 
en NIE teen Hom te sondig nie. Hy sal ook NIE die Woord 
van God verwaarloos nie. Daar is egter iets ongeloofliks 
positief in wat hy WEL doen, wat ons by hom kan leer. Wat 
is dit? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Psalm 1:1-2 
 
Die fundamentele waarheid hier is dat die enigste verweer 
teen die plesier van die wêreld, die plesier van die 
WOORD is. Net soos die plesier van die wêreld wakker 
gemaak word deur lank genoeg daarna te kyk, so word die 
plesier van die Bybel (Woord) in die wedergebore siel 
wakker gemaak deur dit lank genoeg te bestudeer - dag 
en nag. In plaas daarvan om sy plesier en sy geluk in die 
samelewing en die teenwoordigheid van die goddelose te 
vind, vind die Psalmdigter dit in die Woord van God. 

Dag 5: 
Vind vreugde in die Woord 
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Die wet of die waarheid (die Woord) van God is nie vir die 
skrywer onaangenaam nie.  Nee, hy wil so graag hê dat 
waarhede meer en meer op sy hart moet kom. 
 
Hoe beskryf Psalm 1:1a iemand wat so leef? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dit gaan goed beteken om geseënd te wees.  Om 
“geseënd” te wees, is 'n Bybelse term wat verwys na ware 
geluk en gunstige omstandighede. 
 
Lees Psalm 1:3 
 
Waarmee vergelyk die Psalmdigter hierdie seën? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In die Ou Testament verwys “waterstrome” dikwels na die 
Woord van God (die wet). Die gelowige wat geanker is in 
die bron van die lewe self, is soos 'n boom wat langs 
ewigdurende strome staan. Sy wortels kry altyd water, sy 
blare bly groen en dit dra op die regte tyd vrugte. Sulke 
mense is 'n voorbeeld van lewenskragtigheid, want hulle 
straal die krag van God uit. Daarom is hulle ook 
voorspoedig, want dit is God wat hul pogings laat slaag. 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Ek sal my verbly in u voorskrifte en u woord nie vergeet 
nie. 

Psalm 119:16 (NLV)  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 1:1-3, Psalm 119:1-16 en 2 Timoteus 3:16-17

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees Psalm 1:1 en Psalm 119:9. Watter twee riglyne 
gebruik die Bybel hier vir diegene wat behae het in die 
Woord van God? Watter belofte vind jy vir jouself hier? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Psalm 1:1-3 en Psalm 119:1-3. Wat is die belofte en 
uitkoms (of resultaat) vir 'n gelowige en 'n kerk wat 'n 
vreugde vind in God se Woord en in Sy weë wandel (die 
aanwysings van die Here volg)? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Psalm 119:9 en 2 Timoteus 3:16-17. Wat meer het jy 
nodig om 'n suiwer lewe te hê as die Bybel? Bespreek die 
absolute noodsaaklikheid vir elke kerk en elke gelowige 
om Woord-gebaseerd te wees en volgens die Bybel te 
leef. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees Psalm 119:14 en 162 en bespreek die vraag: 
Hoeveel vreugde of plesier vind jy in die lees van die 
Bybel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit af met gebed 
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Week 2 

Verander deur  
die Woord 

Geheuevers: 
Weerhou my van waardelose dinge; laat my 
lewe volgens u voorskrifte. 

 Psalm 119:37 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:33-40 
 
Wat leer hierdie gedeelte jou oor God? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
God onderrig ons en gee ons begrip. Hy verlang na jou 
ewige toewyding en eis gehoorsaamheid. In plaas daarvan 
om die weë van die wêreld te volg, wil God ons leer om Sy 
weë te volg deur Sy Woord in ons te vestig. God wil hê dat 
ons moet leer om eerbied vir Hom te hê en te aanvaar dat 
Sy verordeninge goed is. 
 
Lees weer Psalm 119:33 en Johannes 6:45 
 
Wie is die een wat ons leer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

God is die een wat onderrig en begrip gee. Ons moet dit 
ter harte neem, met 'n leerbare gees en met vreugde tot 

Dag 1: 
‘n Leerbare Gees 
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die einde toe. Ons het 'n keuse om die nietige, onsedelike 
dinge van hierdie wêreld of Sy weë na te streef. 
 

Ons is traag om te leer, daarom het ons 'n wonderlike 
Leermeester nodig. God se lesse is prakties. God wil ons 
Sy leringe en die manier waarop ons dit daagliks moet 
gebruik, leer. Hy wil ons Goddelike rigting, gewoontes en 
neigings leer. Die opdragte van die Here staan as 
rigtingwysers en mylpale van inligting, wat ons vordering 
rig en uitlig. 
 

Wat beteken dit om 'n leerbare (ontvanklike) gees te hê? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Om leerbaar (ontvanklik) te wees beteken nie net om oop 
te wees om uit God se Woord te leer nie, maar om dit wat 
ons geleer het, aktief en prakties toe te pas. God leer ons 
nie sodat ons net Bybelkennis kan opdoen nie. Hy leer ons 
sodat ons op praktiese maniere na ander kan uitreik om 
die lewe beter te maak, nie net vir onsself nie, maar ook 
vir ander, en veral vir diegene in nood. 
 

Diegene wat deur God geleer word, vergeet nooit hul lesse 
nie. Wanneer goddelike genade 'n mens op die regte pad 
plaas, sal Hy tot die einde toe getrou wees. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:33-40, Ps 111:10, Spreuke 2:5-6 en 
Jakobus 1:5 
 
Wat moet ons volgens Psalm 119:34 soek? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Gee my insig. Die woord wat hier gebruik word, verwys na 
verstandelike begrip.  Dit is verskillend van die blote 
aanwys van rigting in die vorige vers. Hier is die gebed: 
"Laat my onderskei", "laat my waarneem." Die sintuie moet 
eers die weg waarneem, dan moet die verstand dit 
verstaan, dan moet die hart dit met geloof en liefde volg. 
 
Waarom het jy God nodig om jou insig en begrip van Sy 
Woord te gee? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons is in 'n toestand van sonde en verval, waaruit niks 
anders as genade ons kan red nie. Ons volg dikwels ons 

Dag 2: 
Gee my begrip 
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eie pad en vorm ons eie begrip van God en die Woord van 
God. God moedig ons deur Sy Woord aan om Hom te vra 
om ons volkome begrip te gee. 
 
Die Gees van God stel ons in staat om die Here ken en om 
Sy liefde, wysheid, heiligheid en majesteit te verstaan.  Die 
resultaat is dat ons Hom eer en ons harte aan Hom gee in 
gehoorsaamheid. 
 
Wat beteken dit om die wet van God met jou hele hart te 
onderhou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons moet die Here vra om ons in staat te stel om sy wet 
te verstaan en om dit met ons hele hart te onderhou, omdat 
ons hart geneig is tot aardse en sondige dinge. 
 
Bid en vra dat God jou hart sal oortuig van die heerlikheid 
van die Woord van God, sodat jy die heerlikheid van God 
kan sien en die Here met jou hele hart kan liefhê. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:33-40 en Esegiël 36:26-27.  Lees weer 
Psalm 119:33 en 35. 
 

Wat beteken dit om op die paaie van God se gebooie te 
wandel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die woord wandel” beteken om met die voete te trap of te 
loop. Om op die paaie van God te wandel, beteken om die 
opdragte van God te volg. In die vorige verse het die 
skrywer gebid en gevra vir God se wysheid. Nou vra hy dat 
God hom die krag sal gee om in die lig van daardie 
wysheid te wandel. Dit is soos die huil van 'n kind wat 
graag wil loop, maar te swak is. Rigting is nodig vanweë 
die blindheid van ons gedagtes en ons sondige natuur.   
 

Wat beteken dit om behae te hê in die gebooie van God? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Wees bewus daarvan dat jy dit geniet om God se gebooie 
te lees, want ons weet dat Hy net goed vir ons in gedagte 
het. 

Dag 3: 
Wandel op God se paaie 
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Lees Psalm 119:36 
 
Wat beteken dit dat my hart gerig is op sy verordeninge? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dit is goed vir ons oë om te sien en vir ons gedagtes om 
God se opdrag te verstaan en om in Sy weë te wandel, 
maar ons moet ook ons hart daarop rig om God te volg. 
 
Waarom moet God jou beskerm teen selfsugtige gewin? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons sondige natuur is in sy wese selfsugtig. Ons moet die 
Here vra om ons te beskerm teen selfsugtige gewin deur 
tyd saam met Hom te spandeer. Ons vra miskien nie: "wat 
is daarin vir my?" nie. Maar ons kan dink dat Hy ons in tye 
van nood met genade en redding moet “vergoed”, omdat 
ons tyd saam met Hom spandeer. Die enigste manier om 
hierdie sondige selfsug te genees, is om die siel in die 
teenoorgestelde rigting te laat buig. Heiligheid van hart is 
die genesing vir selfsug. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:33-40 en 1 Johannes 2:15-17.  Lees 
weer Psalm 119:37 
 
Hierdie vers, in die NLV-vertaling, begin met hierdie 
woorde: "Weerhou my".  Wat dink jy beteken dit en hoe 
kan dit jou beskerm teen 'n waardelose lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die skrywer ken homself. Hy ken ook die wêreld waarin hy 
leef. Sonde het eerste die mens se gedagtes deur die oog 
binnegedring, en dit is vandag steeds 'n gunsteling poort 
vir die ingang van Satan se aanloklikhede. Die gebed is 
nie soseer dat die oë toegemaak moet word as dat hulle 
"weggedraai" word nie.  Ons moet ons oë oop hê om die 
regte dinge te sien, maar ons moet wegdraai van alles wat 
tevergeefs is; “Laat my verbygaan sonder om dit te sien.” 
Die sentiment is dieselfde as wat Jesus ons geleer het om 
in die gebed van die Here te bid: “Lei ons nie in versoeking 
nie.” 
 

Dag 4: 
Herstel my in U weë 
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Wat beteken dit om te bid: "leer my leef op die weg wat U 
aanwys”, of soos sommige vertalings dit vertaal; “laat my 
lewe volgens U voorskrifte”? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ydelheid smelt weg soos wasem. Sonde is ydelheid, 
onregverdige wins is ydelheid, verwaandheid is ydelheid. 
Vra die Here om jou op jou reis met Hom te help, sodat jy 
nie lank genoeg naby ydelheid sal stop om daardeur 
gefassineer te word nie. ‘n Lewe wat al hoe meer in God 
se weë volg, bewaar ons van die kwaad rondom ons. 
 
Lees Psalm 119:38 en Spreuke 9:10 
 
Hoe lyk eerbied vir God in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die vrees of eerbied vir die Here is die begin van wysheid. 
Dit is die belangrikste, en dit is die eerste ding wat gebeur 
as ons begin wys word: om aan God te dink, om ontsag te 
hê vir God. Hoe meer eerbied ons vir God het, hoe meer 
het ons die versekering van God se liefde en dat Hy bereid 
is om ons by Sy genadetroon te hoor. Verheerlik God! 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:33-40 en Titus 2:6-8. Lees weer Psalm 
119:39. 
 
Wat is die venyn waarvan in vers 39 gepraat word, en 
waarom moet jy dit vrees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Venyn beteken die uitdrukking van afkeur of teleurstelling. 
Die venyn wat die skrywer vrees, kan óf ter wille van sy 
godsdiens óf weens sy sonde wees. In vers 39 word daar 
egter verwys na die afkeur wat die psalmdigter uit 'n 
vyandige wêreld ontvang, omdat hy God se Woord eer. 
 
Wat het God verordeninge / oordele te doen met venyn 
wat ek verduur? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Ons kan angstig wees omdat mense ons afkeur as gevolg 
van ons verhouding met die Here. Ons is hartseer as ons 
belaster word; omdat die skande nie net op ons gewerp 

Dag 5: 
Vernuwe my deur U geregtigheid 
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word nie, maar op die Christendom as geheel. Ons is 
hartseer omdat hulle die Woord en karakter van God, wat 
goed is, verwerp en belaster. 
 
Lees Psalm 139:40 en 1 Petrus 2:2-3 
 
Wat moet jou houding teenoor God se voorskrifte en 
opdragte wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Vra die Here om jou Sy opdragte en riglyne vir jou lewe te 
leer. Dit is nie net woorde nie, maar dit is God wat jou die 
manier leer om jouself as God se kind uit te leef. God, deur 
sy Gees, leer ons die regte begrip om ons hiermee te help. 
God plaas Sy Gees in ons om ons te leer om in Sy weë te 
wandel. 
 
As jy die liefde van God in jou het, moet jy die liefde vir die 
wêreld ontwortel; want vriendskap met die wêreld is 
vyandskap van God. 
 
Vra die Here nou om jou ‘n versugting te gee om 
gehoorsaam te wees en om jou lewe in geregtigheid te 
bewaar. 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Weerhou my van waardelose dinge; laat my lewe volgens 
u voorskrifte. 

 Psalm 119:37 (NLV). 
  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 119:33-40 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Lees weer Psalm 119:33. Wat beteken dit vir jou dat God 
jou leermeester is? Wat moet ons reaksie op Sy leer 
wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Lees weer Psalm 119:34. Wat beteken dit om die wet van 
God te verstaan? Wat beteken dit om die wet van God met 
jou hele hart te onderhou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees weer Psalm 119:37. Hoe lyk eerbied vir God in jou 
lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Lees weer Psalm 119:39-40. Hoe vernuwe God ons deur 
sy geregtigheid? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 3 

Ervaar die Woord 

Geheuevers: 
Ek het gesê:  Dit is my lewe, Here, om U Woord 
te gehoorsaam. 

 
Psalm 119:57 (1983 Vertaling) 



 40 

 
 



 41 

 
 
 
Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:49-56 
 
Vers 49 begin met die psalmdigter wat 'n beroep op God 
doen om sy Woord (belofte) wat Hy gegee het, te onthou. 
Hierdie Woord is die bron van die psalmdigter se hoop.   
 
Hoe sou jy hoop definieer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
“Hoop” word gereeld gebruik om 'n wens uit te druk: die 
sterkte van die hoop is die sterkte van die persoon se 
begeerte. Maar in die Bybel is hoop die vertroue in God se 
beloftes en die krag daarvan is in Sy getrouheid. (Sien 
Romeine 8: 24-25) 
 
Waarom dink jy begin die psalmdigter in vers 49 met die 
woord onthou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 1: 
Die Woord gee Hoop 
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Onthou is 'n baie belangrike woord in die Ou Testament. 
Meer as 20 mans wat in die Ou Testament genoem word, 
word Sagaria genoem, wat beteken die Here onthou. 
 
Daar is twee tipes onthou in die Ou Testament. Die eerste 
is reflektiewe geheue - soos gesien word in 
Deuteronomium 5:15. Die mense van die Here onthou hoe 
dinge was, dit is ‘n terugblik. Die tweede soort geheue is 
reaktief. Dit is die soort herinnering wat ons in Psalm 
119:49 vind. Die psalmdigter sê: Onthou en handel - 
onthou en doen iets. 
 
Gee die beloftes in die Woord van God vir jou hoop? Indien 
ja, watter beloftes? Indien nee, waarom nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees die volgende verse en skryf die belofte neer wat jy in 
hierdie vers vind: 

Romeine 10:9-10 
 
 

Matteus 6:33-34 
 
 

Johannes 14:1-3 
 
 

 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:49-56 en 2 Korintiërs 1:3-5 
 

In Psalm 119:50 lees ons van troos en ellende. 
  
Die woord vertroosting is 'n kleurryke woord. Die basiese 
betekenis daarvan is om diep asem te haal. Dit dui op 'n 
fisiese vertoon van of pyn of verligting van pyn. Die 
betekenis word oorgedra as ons sê: “Ek het 'n sug van 
verligting geslaak.” Die Woord van God het aan die 
psalmdigter verligting gebring. 
 

Watter belofte van vertroosting vind ons in die volgende 
verse? 

Jesaja 40:1 
 
 

Psalm 23:1 
 
 

Psalm 72:12 
 
 

Psalm 86:17 
 
 

Dag 2: 
Die Woord bring vertroosting 
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Die rede vir die lyding van die psalmdigter word duideliker 
in Psalm 119:51. Wat was die rede vir sy lyding? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die “hoogmoedige” mense wat geweier het om hul aan die 
Woord van God te onderwerp, het vir hom groot lyding 
veroorsaak. Hulle gee voor om outonoom te wees, 
onafhanklik van gesag of behoefte en dwaal van God se 
gebooie af. Verder het hulle hom bespot oor die 
dwaasheid om op God se Woord te vertrou. 
 
Is jy al ooit bespot omdat jy God en Sy Woord vertrou? Het 
jy al ooit gevoel dat jy ly omdat jy 'n gelowige is? Beskryf 
die situasie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Watter troos het jy as jy swaarkry as gevolg van jou 
geloof? (Verwys na 2 Korintiërs 1:3-5) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:56-64 
 

Hoe het die psalmdigter begin leef (volgens vers 56) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Baie dinge in die lewe lei tot die reaksie: “Waarom moet ek 
nog omgee?” In sulke tye het die psalmdigter sy lewe 
steeds gesentreer op die Woord van die Here en gevind 
dat die goddelike beloftes vernuwing gebring het. Hy het 
gevind dat die tyd van opposisie die tyd was om vas te hou 
aan die leer van die Here, omdat Sy wette vertroosting 
bied. Daarom het hy toegelaat dat die Woord die manier 
waarop hy leef, verander. 
 
Lees Psalm 119:59, Genesis 50:20, Jesaja 53:4 en 
Maleagi 3:16 
 

Die psalmdigter sê dat hy oor sy weë nagedink het en die 
manier waarop hy leef, verander het. Wat impliseer die 
woord nagedink? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 3: 
Die Woord verander hoe jy lewe 
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Die woord wat met nagedink vertaal word, verwys na die 
gebruik van die verstand om te dink. Dit beteken om te dink 
in die sin van beplanning (Genesis 50:20 vertaal dit as 
bedoel). Dit verwys ook na die maak van ‘n uitspraak 
(Jesaja 53:4). Dit is ook gebruik vir meditasie (Maleagi 
3:16 vertaal as aandag gegee / geluister). Elke gelowige 
moet krities sy lewe beoordeel deur dit aan die Woord van 
God as standaard van oordeel te meet. 
 
Ons moet baie eerlik met onsself wees. Laat ons toe dat 
die Woord van God ons lewens verander, om ons treë na 
God en weg van die wêreld te draai? Of dink ons nog 
steeds dat ons een voet in die wêreld kan hê en een voet 
op pad hemel toe? Die psalmdigter het twee keuses 
gemaak: Hy het besluit om sy lewe te beoordeel (om te 
redeneer of na te dink), en hy het besluit om te verander. 
 
Praat met Vader oor jou lewe, besin oor jou manier van 
optree en vra Hom om deur Sy Woord jou treë na Hom toe 
te draai. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:57-64   
 

Dink jy aan die Woord van God as advies wat in ag 
geneem moet word in jou besluitneming of opdragte wat 
nagekom moet word? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In ons gekonnekteerde wêreld is advies geredelik 
beskikbaar. Ons kan rondkyk en soek na die advies wat vir 
ons die beste klink. Maar as ons nie versigtig is nie, kan 
advies - selfs skynbaar goeie raad - daartoe lei dat ons 
vasgevang is in die kloue van goddeloosheid (vers 61). 
God se Woord is Sy wet en opdragte - dit is nie raad nie, 
maar opdragte wat ons moet nakom. Die psalmdigter dink 
nie net aan God se Woord as aanwysings nie, maar volg 
dit aktief. 
 
Vers 57 is ons geheuevers vir hierdie week. Waarna 
verwys die woorde my lewe, en wat beteken dit? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 4: 
God se wet en opdragte 
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Die stelling in vers 57 bevat geen werkwoord nie. Hierdie 
soort sinne beklemtoon 'n toestand en is daarom 
beskrywend vir die hele lewe van die skrywer. 
Oorspronklik verwys die gedeelte na die deel van die 
Beloofde Land wat aan elke stam gegee is. Die Leviete het 
geen land ontvang nie, omdat, as priesters, God self hulle 
deel sou wees (Deuteronomium 10:9). As die psalmdigter 
se deel, is Yahweh sy erfenis, sy veiligheid en voorsiening. 
Daarom sê hy dat hy sal waak en getrou sal wees aan wat 
God gesê het. Sy deel was die Here self - hy het 'n ewige 
verhouding met God gehad en was volkome in God se 
besit. 
 
Kan jy sê dat God jou erfdeel is, jou lewe? Herskryf vers 
57 in jou eie woorde. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Matteus 5:3-12 
 
Op watter manier kan hierdie paragraaf gesien word as 
deel van God se opdragte? Wat leer dit ons oor die manier 
waarop ons moet leef? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Ps 119:57-64, Psalm 25:10 en Psalm 103:17 
 
Wat beteken dit dat die aarde gevul is met God se liefde 
en genade? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die psalmdigter het gevind dat die wêreld gevul is met God 
se liefde en genade. Hoe wonderlik is dit om te weet dat 
daar nie net liefde en genade oor die hele wêreld is nie, 
maar dat daar so 'n oorvloed is dat die aarde daarvan "vol" 
is. Dit is geen wonder dat die psalmdigter, omdat hy die 
Here geken het, gehoop het om 'n mate van hierdie liefde 
en genade vir homself te kry nie. Daarom bid hy: “Leer my 
U bevele.” Hy kon nie aan 'n groter genade dink as om 
God se Woord en opdragte te ken nie. 
 
Lees Psalm 119:58 en Matteus 7:7-11  
 
In vers 58 vra die psalmdigter God se guns en genade in 
sy lewe. Mag ons God se guns in ons lewens vra? 
Bespreek. 

Dag 5: 
Die aarde is gevul met Sy genade en liefde 
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dit is goed om God te vra vir dinge wat Hy ons belowe het, 
want Sy beloftes is volgens Sy wil. Ons het al die 
hulpbronne wat ons nodig het, in God. Ons moet net 
daarvan gebruik maak. 
 
Die psalmdigter sê: “God is alles!” Die res van die woorde 
dra by tot hierdie belydenis; dit is stukkies bewyse dat sy 
bewering waar is. Maar hy weet dat hy nog nie ten volle 
geestelik volwasse is nie. Daarom het hy nog steeds die 
liefde en genade van God nodig om hom te lei en te 
onderrig. 
 
Praat met Vader oor jou behoefte aan Sy liefde en genade. 
Praat met Hom oor Sy beloftes in Sy Woord.  Vra Hom om 
jou Sy Woord te leer en jou te help om aan Sy beloftes vas 
te hou. 

 
Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Ek het gesê:  Dit is my lewe, Here, om U Woord te 
gehoorsaam. 

Psalm 119:57 (1983 Vertaling)  
 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 119:49-64 
  

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Wat is die beloftes wat ons in God se Woord vind, wat jou 
hoop gee, jou vertroos en opgewonde maak om te leef? 
Deel met mekaar. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Hoe vinnig reageer jy op die opdragte in die Woord van 
God? Beskou jy Sy Woord as raad/advies om te oorweeg 
of as opdragte om na te kom? Bespreek. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dink jy dat dit in orde is om die guns van God in ons lewens 
te vra? Is dit goed om God te herinner aan Sy beloftes wat 
ons in die woord vind? Bespreek 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 4 

Vind sekuriteit 
in die Woord 

Geheuevers: 
U Woord, Here, is vir altyd, dit staan vas in die 
hemel. 

 Psalm 119:89 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Sekuriteit, sekuriteit! Huis sekuriteit, finansiële sekuriteit, 
internet sekuriteit, soveel sekuriteit! Is dit nie ironies dat 
ons soveel sekuriteit het as gevolg van onsekerheid nie? 
Daar is egter een bron van veiligheid: God en die gesproke 
Woord van God is veilig en bied vir ons sekuriteit. 
 
Lees Psalm 119:89-96; Psalm 119:160 en Jesaja 55:11 
 
Die woorde vir altyd (Psalm 119:89) en van geslag tot 
geslag (Psalm 119:90a) bevestig die blywendheid van 
God se woord. 
 
Glo jy dat die Woord van God ewig is? Verduidelik.   
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Watter belofte van God wat ewig is, hou jy aan vas? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 1: 
Sy Woord is Ewig 
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Wat beteken die uitdrukking in die hemel vir jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die woord hemel word op twee basiese maniere in die Ou 
Testament gebruik. Dit kan verwys na die fisiese hemel — 
dit wil sê die plek van die wolke en sterre, ens. Dit kan ook 
verwys na die woning van God (verwys na 
Deuteronomium 26:15). Dit is waarna verwys word in 
Psalm 119 - die Woord van God is gesetel in die 
teenwoordigheid van God. Die hoogste gesag het beslis 
dat die Skrif ewig en ewig waar is.  
 
Dink vir ‘n oomblik oor die Woord van God. Ja, dit is 
geskrewe, maar voordat dit geskryf is, is dit gepraat en die 
woorde wat God gespreek het, word vir ewig in die hemel 
gevestig. Maak 'n oomblik jou oë toe - sien in jou 
geestesoog hoe God se Woord deur die hele heelal 
weerklink, met die woorde se laaste rusplek by Hom. 
 
Hoe beïnvloed hierdie kennis en beeld van die Woord jou 
besluite? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:90, Miga 7:20 en Matteus 5:18 
 
Hoe was God se Woord al getrou in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Genesis 6:9-7:7 
 
Dit is die verhaal van Noag. Watter beginsels leer jy van 
Noag ten opsigte van God se getroue woorde? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
 

Dag 2: 
Sy Woord is getrou 
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Het jy al ooit 'n produk op ‘n uitverkoping gekoop, net om 
vas te stel dat die fynskrif ekstra koste toon, en die produk 
nie heeltemal werk soos die verkoopsman gesê het dit sou 
nie? Ek dink ons het al almal in daardie strik getrap. 
 
God se Woord is 'n produk van Sy karakter. God is getrou 
en daarom is Sy woorde ook getrou.  Daar is geen ekstra 
koste nie en geen verrassings nie. Hy openbaar Sy 
beloftes en oordele. Elke seën wat Hy uitgespreek het, 
word in die hemel vir ons gebêre en wag op die wat Hom 
volg. Gevolglik wag elke woord van oordeel wat Hy 
gespreek het, ook op diegene wat Hom nie volg nie. Jesus 
het self gesê dat elke woord vervul sal word. 
 
Deur sy Woord het die psalmdigter sekerheid ontdek in die 
wete dat; 
• God sy God is. 
• God gebede beantwoord. 
• God hom inderdaad sou red. 
• Hy sy hoop moet plaas in God se getroue woorde. 
• Dit goed is om aandag te gee aan God se Woord. 
• Dat dit goed is om al die weë van God te volg. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:91 
 
In Psalm 119:91-word daar na die Woord van God verwys 
as 'n wet in plaas van woord. Wat impliseer dit? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

'n Wet verteenwoordig gesag, mag en orde. God se woord 
is dus gesaghebbend en kragtig. Dit verwys na iets wat 
blywend is en vas staan. 
 
Lees Psalm 148:5-6 en Jesaja 40:25-26 
 
Die psalmdigter bevestig twee fundamentele waarhede 
wat in die Ou Testament oor God voorkom: 
• Hy word altyd beskou as die Skepper-God; 
• Hy word deurgaans gesien as die Onderhouer-God.  
Hy het alle dinge geskep en Hy onderhou alle dinge. 

 
Lees 1 Petrus 1:23-25 
 
Watter dinge in jou lewe voel jy is besig om te vervaag? 
 

Dag 3: 
Sy Woord het gesag 
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_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Glo jy dat die hele Woord van God vasstaan? Hoekom? 
Hoekom nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

As die woord van God voortduur en die dinge van hierdie 
wêreld vergaan, waarin belê jy en hoe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Omdat God se woord vir ewig bestaan, moet ons belê in 
tyd met sy Woord en belê in die feit dat Sy Woord elke 
aspek van ons lewe beïnvloed. (Sien Handelinge 5:29) 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:92-94 
 
Watter beproewinge vind jy moeilik om te weerstaan en 
hoe bring dit onsekerheid (vers 92)? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees 1 Samuel 24:1-23 
 
Vergelyk die manier waarop mense probeer om probleme 
op te los teenoor die manier waarop God dit doen. Skryf 
die verskil neer: 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Op watter manier versterk Psalm 119:93 weer wat in 
Psalm 119:9 gesê is? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Day 4: 
Sy Woord leer ons hoe om te lewe 
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In hierdie vers word na God se Woord verwys as Sy wette, 
dus verheug die psalmdigter hom in die manier waarop 
God se Woord hom geleer het om te leef. Hy moet God se 
Woord ken en daarvolgens optree. God se weë het hom 
so beïndruk dat hy in lewensgevaarlike omstandighede 
gekies het om nie na die mens te luister nie en daarom 
gered is. 
  
Ons moet van die psalmdigter leer en nie sake in eie 
hande neem en na menslike oplossings soek nie, maar 
eerder God se weë volg. 
 
Lees Psalm 119:92 en 2 Timoteus 3:16 
 
Wat het jy nodig om ‘n lewe sonder sondeletsels te kan 
lei? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
As jy in die moeilikheid is, draai na sy Woord. Wanneer 
vrees ontstaan, draai dan na Sy Woord. Wanneer 
beproewinge jou onderkry, draai dan na Sy Woord. Sy 
Woord beveilig ons en as ons dit volg, bring dit groot 
vreugde. God se woord is nie net daar om te geniet nie, dit 
is daar om toe te pas in jou lewe. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:95-96 end Romeine 11:34-36 
 
Hoe het jou studie hierdie week jou perspektief van God 
en sy Woord verdiep? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Psalm 119:96 bevestig dat God se Woord die perke van 
volmaaktheid oorskry. God se Woord is onbeperk in sy 
omvang en volmaaktheid - niks anders kom naby daaraan 
nie. In Romeine 11:34-36 sien ons die ontsag en wonder 
vir wat God doen. 
 
Vul die Woord van God jou met ontsag en verwondering? 
Motiveer jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Romeine 16:27  
 

Day 5: 
God se Woord is onbeperk 
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Watter reaksie moet die lees van die Woord van God in 
jou hart wakker maak? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In Psalm 119:96 vergelyk die psalmdigter al die 
uitstekende dinge wat hy gesien het, met die Woord van 
God. Hy kom dan tot die gevolgtrekking dat die Woord van 
God allesomvattend is, in die sin dat die volmaaktheid 
daarvan in alle rigtings loop. God se Woord is onbeperk in 
sy omvang en volmaaktheid - niks anders kom naby 
daaraan nie. 
 
Lees weer Psalm 119:89-96 en bid hierdie verse vir 
jouself. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
 
Geheuevers: 
U Woord, Here, is vir altyd, dit staan vas in die hemel. 

Psalm 119:89 (NLV). 
  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 119:89-96 

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Wat is dinge wat onsekerheid in ons lewens bring? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Deel getuienisse oor hoe God se Woord jou gehelp het 
tydens onstabiele / onveilige tye. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Watter lesse het jy geleer uit die besluit om sake in jou eie 
hande te neem in plaas daarvan om God se leiding te 
volg? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 

Op watter gebiede van jou lewe sukkel jy om aan die 
Woord van God vas te hou deur ten volle te glo en te 
vertrou? Deel met mekaar. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
 



 67 

 
 
 
 
  

Week 5 

Wandel in die lig 

Geheuevers: 
U woord is ‘n lamp vir my voete en ‘n lig op my 
pad. 

 
Psalm 119:105 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:105-112 en Spreuke 6:23 
 
Vers 105 is 'n uitstaande vers in die Bybel. Google dit en 
jy kry meer as 200,000 verwysings: Jy kan luister vele 
liedjies met die titel van hierdie vers; of kyk na videos van 
musikante wat die liedjies uitvoer; boeke koop met die vers 
as titel. Jy kan selfs 'n gedenkplaat vir jou muur of 
lessenaar koop met hierdie vers daarop. 
 
Waarom dink jy is hierdie vers so bekend en spesiaal? Wat 
is die betekenis van hierdie vers vir jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is die betekenis van die woorde lamp en lig? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die lamp en lig metafore veronderstel omringende 
duisternis, 'n beskrywing van die omgewing waarin ons 
almal leef. Spreuke 6:23 verwys na hulle as bronne van 
wyse en praktiese leiding. Die lamp is snags gebruik toe 

Dag 1: 
Die Woord gee rigting 
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daar nie lig was nie. Dit beklemtoon die krag van die 
Woord om in die dag sowel as nag te lei. Die verwysing na 
die voete is spesifiek; die verwysing na die pad is 
algemeen. God se woord gee ons lig vir elke tree, en dit 
gee ook lig vir ons hele lewe. 
 
Op watter manier bied vers 105 ons aanmoediging in tye 
van geestelike duisternis en onsekerheid? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
God se Woord is ons lig in 'n donker wêreld. Dit is 'n baken 
van lig in geestelike duisternis wat ons die pad huis toe 
wys. Dit is maklik om in die lewe te verdwaal. Ons het 
soveel besluite wat ons moet neem en soveel versoekings. 
Selfs met die beste bedoelings is dit maklik om verlore te 
gaan. Ons kan ons weg vind deur terug te keer na God se 
Woord. Dit is ons lamp en ons lig; dit help ons om ons weg 
te vind. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:107 en Matteus 10:34-36 
 
Die woord van God skep probleme; dit trek lyne en 
veroorsaak daarom verdeeldheid. Waarom dink jy gebeur 
dit? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Matteus sê dat die Woord selfs die hegste verhoudings 
verdeel. Jesus bedoel nie dat Hy gekom het om letterlik 
oorloë te begin nie. Maar die feit dat sommige mense in ‘n 
gesin Hom sal volg, terwyl ander nie wil nie, bring 
onderlinge vyandigheid mee. Mense moet 'n keuse maak. 
Gelowiges moet bereid wees om Jesus al die pad te volg, 
tot ‘n marteldood indien nodig. 
 
Het jy dit al ooit so ‘n verdeeldheid beleef? Verduidelik wat 
gebeur het. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 2: 
Die Woord gee beskerming 
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In Psalm 119 het die psalmdigter erg gely, soos aangedui 
word deur die woord baie in vers 107. Hoe intens dink jy 
was hierdie lyding? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die woorde bewaar gee ons ons antwoord. Die werkwoord 
beteken om my aan die lewe te hou, om my veilig te hou. 
Die ellende was so groot dat hy nie gedink het dat hy 
daardeur sou leef nie. 
 
Was jy al ooit in 'n situasie waar jy gevoel het dat jy nie kan 
oorleef nie? Wat het gebeur? Wat het jou gehelp? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Spreuke 30:5 
 
Wat beteken hierdie belofte vir jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Woord van God sê vir ons dat Hy ons sal beskerm en 
lei. Ons is nooit alleen nie. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:106,110,112 en Nehemia 10:29. 
Lees weer Psalm 119:106. 
 

Watter twee handelinge in vers 106 wys dat die 
psalmdigter vasberade is om die Woord van God te volg? 
_____________________________________________ 
 

Die eerste is eed aflê en die tweede is daarby bly. Dit 
beteken om jouself met ‘n belofte te bind om iets te doen. 
Dit word gebruik in die konteks van geloftes in die Ou 
Testament en beteken om waar of geldig te wees. Dit is 'n 
intensiewe vorm (ek sweer plegtig voor God en die heelal). 
 
Wat is die inhoud van die eed? Wat sweer hy om te doen? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die psalmdigter sê: "Ek sal die Woord van God leer, ek sal 
die Woord van God gehoorsaam, ek sal die Woord van 
God beskerm, ek sal die Woord van God verdedig en die 
Woord van God koester." 
 
Lees weer Psalm 119:110 
 

Dag 3: 
Volg die Woord 
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Dit is nie seker of die strik letterlik is of dat dit bloot beteken 
dat planne beraam word om die psalmdigter se ondergang 
te bewerkstellig nie. Die gevaar is egter groot en 
lewensgevaarlik. Wat is die reaksie van die psalmdigter 
ten opsigte van die strikke? 
_____________________________________________ 
 
Te midde van hierdie strikke is die psalmdigter onwrikbaar 
in sy toewyding aan die Woord van God. Geen 
omstandighede kan so sleg wees dat hulle 
ongehoorsaamheid regverdig nie, en die ellende kan ook 
nie so groot wees dat hy sy prioriteite verander nie. Kom 
wat wil, hy sal die Woord van God volg.  
 
Lees weer Psalm 119:112 
 
Wat is die reaksie van die psalmdigter te midde van sulke 
druk? Wat moet ons reaksie wees? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die psalmdigter sou die druk maklik kon verlig deur die 
Woord van God te laat vaar, maar 'n kompromie daaroor 
is nie eens 'n oorweging nie. Sy heerlikheid is die Woord, 
en gehoorsaamheid is sy kroon. 

Sluit vandag se studie met gebed af.  



 75 

 
 

 
Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:109, Rigters 12:3 en Job 13:14   
 
Wat beteken dit as die psalmdigter sê: my lewe is 
voortdurend in die weegskaal? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Dit is nie 'n verwysing na selfmoord of 'n doodswens nie. 
Dit beteken dat ons geestelike sowel as aardse lewens in 
gevaar is as gevolg van ons lewenskeuses. Hierdie 
keuses veroorsaak dat ons risiko's neem en foute maak. 
 
Lees Psalm 119:109b en Psalm 63  
 
Hoe hanteer die psalmdigter sy keuses en uitdagings? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die begeerte van die psalmdigter is om:  
• doelbewus die gewoonte te vorm om oor die Woord na 

te dink deur sy gedagtes te dissiplineer om dit te doen. 

Dag 4: 
Moenie die Woord vergeet nie 
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• tyd af te staan om dit te doen - elke dag tyd af te staan 
sodat hy sy gees kan verkwik deur beter vertroud te 
raak met God en met sy plig teenoor Hom. 

 
Hy doen dit te midde van die besig wees, en sy oomblikke 
van ontspanning gedurende die dag, en as hy wakker lê in 
die nag. 
 
Wat moet ons reaksie wees as ons sukkel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Romeine 5:3  
 
Watter aanmoediging bied hierdie vers jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Sit jy tyd opsy om oor die Woord van God na te dink; om 
daaroor te mediteer en om beter vertroud te raak met jou 
verantwoordelikheid teenoor Hom? Praat daaroor met 
Vader. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:108 en Levitikus 7:11-16   
 
Tydens al die ellende lewer die psalmdigter 'n gewillige 
lofprysing. Die offers van die Ou Testament val in vyf 
verskillende kategorieë waarvan die “vredesaanbieding” 
(Levitikus 3:1) een is. Die “vredesoffer” (verwys na 
Levitikus 7: 11-16) het egter drie onderafdelings gehad, 
naamlik: 
• Die dankoffer - vir verwagte seëninge 
• Die Gelofte-aanbod - vir bevryding na aanleiding van 'n 

gelofte 
• Die vrywillige offer - vir enige vloei van dankbaarheid.   
Dit is gebring wanneer 'n mens homself nie kon inhou nie. 
Daar was geen rede vir 'n sonde- of skuldoffer nie, dit was 
die offer van iemand met ‘n intieme gemeenskap met God. 
 
Het jy al ooit 'n vrywillige offer aan die Here gegee as 'n 
teken dat jy oorloop van dankbaarheid? Wat was die 
omstandighede? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 5: 
Die vreugde van die Woord 
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Lees Ps 119:111   
 
Wat sien die psalmdigter as sy erfenis? Hoekom? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
'n Erfenis is 'n wonderlike ding, iets wat baie mense graag 
in die toekoms wil bekom. Maar die psalmdigter het syne 
al gevind - sy ewige erfenis is die Woord van God. As iets 
‘n mens se volle vreugde word, word die risiko's wat dit 
inhou, nie in ag geneem nie. 
 
Waar vind jy vreugde in jou lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Nehemia 8:10 en Hebreërs 13:15 
 
Waar moet die gelowige sy vreugde vind? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Beteken dit dat ons nie vreugde moet vind in daaglikse 
oomblikke en verhoudings nie? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
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Die Woord van die Here is 'n veilige “stoor” van vreugde, 
want dit is ewig. Geen invloede van buite of 
omstandighede sal die Woord verander nie, daarom kan 
die vreugde in die Woord nie weggeneem word nie. 
 
Alhoewel die Ou-Testamentiese offerstelsel in Christus 
vervul is, moet ons dankbare aanbidding na God steeds 
oorloop. Deur die geslagte het God se mense innige 
aanbidding tot God aangebied. Ons seëninge in Christus - 
soos die Woord ons leer - behoort danksegging in ons 
lewens aan te wakker. 
  
Spandeer tyd saam met Vader en dank Hom vir Sy Woord, 
Sy opdragte, Sy leiding en genade. 
  

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
U woord is ‘n lamp vir my voete en ‘n lig op my pad. 

Psalm 119:105 (NLV)  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 119:105-112 

GROEPBESPREKING 



 81 

Besprekingsvrae 
Wat maak vers 105 so spesiaal? Deel met mekaar. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dit is maklik om in die lewe te verdwaal, selfs met die beste 
bedoelings. Ons het soveel besluite wat ons moet neem 
en soveel afleidings. Hoe kan ons ons weg na God vind? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die krag van ons geheuevers is nie net in die waarheid wat 
dit praat nie, maar ook in die toepassing van hierdie 
waarheid in ons lewens. Lees Psalm 119:106-112 en 
bespreek hoe ons hierdie verse prakties en lewendig kan 
maak. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 6 

Bevrydende krag van 
die Woord 

Geheuevers: 
Rig my treë deur u woord sodat boosheid my 
nie oorval nie. 

 
Psalm 119:133 (NLV) 



 84 

 
 



 85 

 
 
 
Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:129-136 
 
Wat is jou persoonlike mening oor die Bybel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is die psalmdigter se mening van die Bybel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die woord wonderlik is 'n betekenisryke woord. In die Ou 
Testament verwys dit na dinge wat ongewoon en buite die 
mens se vermoë is om te produseer. Dit word dikwels as 
te moeilik vertaal omdat dit dui op 'n prestasie wat slegs 
deur God bereik kon word. Ons Afrikaanse woord 
ongelooflik kom naby aan die betekenis. 
 
Die psalmdigter reageer op die wonder van die Woord 
deur dit te gehoorsaam. As ons die Bybel as 'n skat 
beskou, sal ons reg wees. Maar om te sê dat die Bybel 
wonderlik is ... daarom gehoorsaam ek dit, is dit 'n groter 
stelling oor die Bybel. As ons die Bybel lees, maar dit nie 

Dag 1: 
Wonderlik… daarom gehoorsaam ek! 



 86 

bewaar nie, het ons 'n wonderlike boek gelees, 'n groot 
skat uit die verlede. Maar as ons dit lees en bewaar en 
toelaat dat dit ons lewe verander, dan sal ons God 
verheerlik. Ons sal na Hom toe aangetrek word en Hy sal 
tot ons nader. 
 
Wat leer die volgende verse oor hoe ons die Woord van 
God moet toepas? 
 

Hebreërs 4:12 

 
 
 

Jakobus 1:22 

 
 
 

 
God se Woord is lewendig en kragtig, want dit kom van 
God wat dit alles sien en weet. Ons het doelgerigte, 
getroue optrede nodig as ons die Woord bestudeer en die 
boodskap van God vir ons hoor. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:130 en Spreuke 14:15 
 
Wat beteken die woord oopgaan? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Oopgaan is letterlik verstaan. Die oopgaan van die Woord 
is om die betekenis daarvan te begrip. God se woord word 
gesien as 'n geslote boek wat dan oopgemaak word, en 
gevolglik kom lig na vore. 
 
Die psalmdigter verklaar dat die Woord 'n bron van lig is 
en 'n onderwyser van die onervare mense is. Hierdie 
stelling is meer as poëtiese taal. Hoe sou jy hierdie vers 
aan iemand verduidelik? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die skrywer vertel dat die Bybel ons lewens kan verlig. Dit 
kan ons wys waar ons geestelik is, en dit kan ons wys in 
die rigting wat ons moet gaan. Die skrywer vertel ook dat 

Dag 2: 
Die Woord gee begrip 
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die Bybel ons kan leer hoe om te lewe. Wat die frase die 
wat onervare is na verwys, is diegene wat oop is vir allerlei 
invloede. Dit verwys na mense wat nie hul denke sal 
beperk tot die almag van God se Woord nie. Ons 
Afrikaanse woord naief vang die idee baie goed vas. Die 
onervare mens (vertaal naïewe) is iemand wat alles glo - 
ongeag die oorsprong daarvan. Daar is sommige mense 
wat hulself dalk te intelligent beskou om deur die Bybel 
geleer te word. Uiteindelik sal ons vind dat die persoon wat 
op God en in Sy Woord vertrou, hoër verhef sal word as 
diegene met die grootste verstand wat God nie vertrou het 
nie. 
 
Lees Deuteronomium 30:11-14 en Psalm 19:8 
 
Hoe beskryf hierdie verse die Woord en wat beteken dit vir 
jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Woord van God is verfrissend, dit maak wys, gee 
vreugde, bring lig en is regverdig. Dit is vir almal. 
 
Die Woord gee ons 'n begrip van waarvoor God ons 
geskep het en hoe ons moet lewe. Dit moet ons met 
ontsag vervul, want dit laat ons tot Hom nader. 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:133, Psalm 17:5 en Psalm 19:14 
 

Psalm 119:133 bestaan uit twee dele. Kan jy die twee dele 
identifiseer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
• Die woord regte pad verwys letterlik na elke klein 

besonderheid van sy lewe. Hy sê: “Rig elke tree wat ek 
gee.” Volgens U Woord beskryf die pad wat hy loop. 
Hierdie pad is egter belaai met gevaar, genaamd 
sonde. Die psalmdigter beskou sonde as 'n potensiële 
gevaar vir sy gehoorsaamheid. 

• Die psalmdigter bid dat God sy lewe bestendig sal hou 
volgens die beloftes van Sy Woord en dat geen sonde 
oor hom sal heers nie. Hoe gereeld bid jy hierdie gebed 
vir jouself, jou gesin, jou vriende, jou medewerkers en 
almal met wie jy in aanraking kom? 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Romeine 6:11-14 

Dag 3: 
Rig my Heer 
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Wat leer hierdie verse jou oor die impak van sonde in jou 
lewe? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Ons deelname aan Christus se dood en opstanding plaas 
ons in 'n nuwe verhouding met sonde en God. Ons is nie 
meer slawe van sonde nie. Maar ons moet op 'n nuwe 
manier aan onsself dink en volgens ons nuwe status leef. 
Dit kan ons nie alleen en in ons eie krag doen nie; ons het 
die Here nodig om ons deur Sy Woord te rig. 
 
Bid Psalm 119:133 en Psalm 19:14 vir jouself en elkeen in 
jou gesin en in jou kring van invloed.   
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:134   
 
Wat beteken die woord bevry vir jou? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die woord bevry word gebruik as ons praat van 'n skuld 
wat betaal is. In die Bybel is bevryding die aksie wat God 
teenoor die volk Israel onderneem. Hier verwag die 
psalmdigter dat God persoonlik vir hom sal doen wat Hy 
vir die volk Israel gedoen het. 
 
Lees Psalm 43:1, Psalm 142:7 en Lukas 1:68,73-75  
 
Wat leer hierdie verse vir ons oor redding? Waarom sal 
God ons red van ons vyande? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 4: 
Red my en leer my 
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Lees Psalm 119:135  
 
Die metafoor verskyn tog tot my redding, beteken letterlik 
dat jou gesig verlig word. Wat beteken dit dat die aangesig 
van God verlig word? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die aangesig van God word gesien in Sy Woord. Om die 
aangesig van God te verlig, moet ons Hom in Sy Woord 
sien, Sy Woord bestudeer en Sy Woord in ons lewens 
toepas. 
 
 Lees Titus 2:1-15    
 
In die tweede hoofstuk van sy brief aan Titus vertel Paulus 
vir Titus wat hy moet leer. Lees hierdie hoofstuk en maak 
aantekeninge oor die aspekte van jou lewe waar jy nog 
onderrig nodig het. Praat met Vader daaroor in gebed. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:136   
 
Waarom is die psalmdigter so hartseer? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die psalmdigter haat ongeregtigheid en diegene wat God 
se woord verloën, en hy is hartseer omdat mense nie die 
wet onderhou nie. Hy dra ook 'n las vir hulle redding en 
herstel. 
 
Lees Jeremia 9:1,10, 18 en Jeremia 14:17 
 
Jeremia word die “huilende profeet” genoem. Waarom 
ween en kla hy in hierdie verse? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 5: 
Wanneer die wet nie nagekom word nie 
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Jeremia huil omdat hy besef dat die oordeel van die Here 
op sy volk sal val. Hulle het nie Sy wet gehoorsaam nie en 
daarom sal hulle beoordeel en gestraf word. 
 
Lees Matteus 23:37 
 
Waarom huil Jesus oor Jerusalem? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Wat is Jesus se wens vir Jerusalem? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Jesus wens dat Hy die mense geestelik kon beskerm en 
koester, maar hulle was nie gewillig nie. Hy het hulle alles 
gegee wat hulle nodig het om hulle geestelik veilig te hou, 
maar hulle kies steeds teen Hom. 
 
Laat jy toe dat die Here jou deur Sy wet (Sy Woord) 
koester en beskerm? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Praat met die Vader oor die manier waarop jy by Sy Woord 
hou. 

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Rig my treë deur u woord sodat boosheid my nie oorval 
nie. 

Psalm 119:133 (NLV)  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 119:129-136 en Deuteronomium 30:11-14

GROEPBESPREKING 
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Besprekingsvrae 
Wat is jou persoonlike mening oor die Bybel? Sien jy dit as 
die Woord van God en laat jy toe dat dit jou lewe verander? 
Bespreek in die groep. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Verstaan jy die Woord van God duidelik, of sukkel jy soms 
om die betekenis daarvan in jou lewe te verstaan? 
Bespreek in die groep hoe jy dit makliker kan maak om die 
Woord van God te verstaan. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Laat jy toe dat die Woord van God jou hele lewe rig? 
Bespreek hoe jy die Woord van God op 'n praktiese vlak 
in jou alledaagse lewe kan volg. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Sluit af met gebed 
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Week 7 

Dissiplines                  
in die Woord 

Geheuevers: 
Maar U is naby, Here, en al u gebooie is 
betroubaar. 

 
Psalm 119:151 (NLV) 
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:145-152, 169-170 
 
Was jy al ooit desperaat om van God te hoor? Wat het jy 
gedoen om na God uit te reik? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Het jy al ooit gebid en dan lyk dit asof jou gebed geïgnoreer 
word? Indien wel, wat moet jy daaraan doen? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Psalm 119:145 gee ons ons antwoord. Ons moet daaroor 
bid! Gebed behels die emosies, die gees en die wil. Die 
psalmdigter se intensiteit in gebed (met my hele hart) word 
geëwenaar deur sy intensiteit in gehoorsaamheid. Die 
psalmdigter probeer egter nie 'n ooreenkoms met God 
maak nie. Hy sê nie: “As U my gebed beantwoord belowe 
ek om terug te gee deur U woord te gehoorsaam” nie. Die 

Dag 1: 
Roep die Here aan en vertrou Sy 

Woord 
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psalmdigter weet dat hy iets vra wat iemand wat die by die 
Woord van God hou, mag verwag. 
 
Lees Psalm 25:10 
 
Watter belofte vind ons in hierdie vers? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Psalm 119:147-148 en 169 
 
Waaraan is die hoop van die psalmdigter gekoppel? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die hoop van die psalmdigter is onlosmaaklik gekoppel 
aan God se Woord. Die hoop kom nie deur sy eie toedoen 
nie; hy het die Skrif goed geken en sy hoop is deur die Skrif 
gevorm. 
 
God is nie verplig om ons te hoor nie. Wanneer Hy dit 
doen, soos Hy onvermydelik doen, is dit te danke aan Sy 
genade, nie ons meriete nie. Ons is verheug dat Sy woord 
ons vertel dat Hy baie graag reageer op Sy eie kinders. 
Ons kan Hom dag en nag aanroep, Hy sal antwoord. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:150-152 
 
Ervaar jy dat God naby jou is? Het jy 'n lewende 
verhouding met Hom? Verduidelik jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
In vers 151 draai die psalmdigter sy rug op die vyand en 
fokus hy net op die HERE. Die nabyheid van die HERE is 
nie 'n abstrakte gedagte nie. Die HERE is teenwoordig 
omdat Sy Woord teenwoordig is. 
 
Waarom dink jy verwys die psalmdigter eerstens na die 
teenwoordigheid van die vyand en in die tweede plek na 
die teenwoordigheid van die HERE? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die teenwoordigheid van die HERE werk die 
teenwoordigheid van die vyand heeltemal teë. Dit is asof 
die psalmdigter eers die klein probleem voor ons stel en 
dan die belangrikste en finale oplossing voorstel. Die 

Dag 2: 
Nader tot God 
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teenwoordigheid van die HERE is die finale gedagte wat 
hy by ons wil los. 
 
Lees die volgende verse en som op wat ons leer oor die 
Woord van God: 
 

Deuteronomium 30:14 
 
 
 

Romeine 10:8 
 
 
 

 
Ons leef in 'n tyd waarin die Woord van God maklik 
toeganklik is vir enige persoon wat dit wil bekom. Om na 
aan God te kom, moet ons Sy Woord, Sy gebooie, 
verstaan en bestudeer. 
 
As ons naby God is, sal Hy ons Sy wil leer en sal Hy ons 
deur Sy Heilige Gees lei. Deur die geloof is Christus 
toeganklik vir alle mense. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:162-164; 171,172, 175 
 

Wat is die oorweldigende reaksie van die psalmdigter as 
hy nadink oor die Woord van God? Wat is jou emosie as 
jy aan die Bybel dink? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Die standvastigheid en vasberadenheid van die skrywer 
van Psalm 119 is opvallend. Al maak mense sy lewe 
ellendig, besluit die psalmdigter om in ontsag vir God te 
staan, hom te verheug in God se Woord, God se Woord 
lief te hê, God te loof en God se opdragte te onderhou. 
 
Lees weer Psalm 119:162 
 
Na watter skat verwys die psalmdigter? Waarom dink jy 
gebruik hy hierdie vergelyking as 'n uitdrukking van sy 
gevoelens? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Dag 3: 
Verbly jou in die Here 
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Die vergelyking, soos iemand wat ‘n groot skat vind, 
verwys na die gewoonte om 'n vyand in oorlog te plunder 
en al hul besittings huistoe te bring. Dit sluit kledingstukke, 
goud, silwer, ornamente, materiaal, vroue, kleinvee en 
beeste, slawe en eet- en drinkgoed in. 'n Mens kan jou die 
opgewondenheid voorstel van 'n stad wanneer die 
oorwinnende generaal teruggekeer het met die buit wat in 
die oorlog geneem is, en nou gereed is om dit te geniet. 
Die psalmdigter gebruik hierdie vergelyking om sy vreugde 
en opgewondenheid oor die Woord van God te verklaar. 
 
Lees die volgende verse en beskryf in jou eie woorde wat 
hierdie verse vir jou beteken: 

Psalm 51:12 
 
 

Psalm 51:16 
 
 

Psalm 51:17 
 
 

Kolossense 3:16 
 
 

 
Bid Psalm 51:12-17 vir jouself. 
 

Sluit vandag se studie met gebed af.  
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Begin vandag se studie met gebed. 
 

Lees Psalm 119:174-176   
 
Waarom dink jy verlang die psalmdigter na God se 
verlossing? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die psalmdigter is verlore en het die Here nodig om hom 
te red. Die Bybel beeld die Here uit as 'n herder wat sy 
verlore skape soek (verwys na Lukas 15:4-5 en Johannes 
10:10-18) 
 
Lees Psalm 51:3-6, 12 en 1 Johannes 1:8-9 
 
Wat sou jy vir iemand sê wat sê dat hulle nie 'n Verlosser 
nodig het nie omdat hulle 'n goeie lewe lei? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Bybel leer ons dat sonde deel is van ons menslike 
natuur - daarom het ons iemand nodig om ons te red van 

Dag 4: 
Verlang na verlossing 
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die aaklige gevolge van sonde. Ons kan onsself nie red 
nie. 
 
Lees weer Psalm 119:176  
 
Sukkel jy om aan die Here toegewyd te bly? Verduidelik 
jou antwoord. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Selfs iemand met die toewyding en geloof om so 'n 
magtige Psalm te skryf, bely die probleem wat hy het om 
aan God toegewy te bly. Moenie wanhopig raak as jy 
sukkel om aan God toegewyd te bly nie. Maak die Woord 
van God oop en lees wat dit te sê het. Maak die Bybel die 
grondslag van jou lewe. Laat die Woord jou nader aan God 
trek. 
 
Lees Jakobus 4:7-10 
 
Skryf in jou eie woorde wat hierdie verse ons leer van hoe 
om aan die Here toegewyd te bly. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit vandag se studie met gebed af.
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Begin vandag se studie met gebed. 
 
Lees Psalm 119:145-147, 173 en 176  
 
Wat sien die psalmdigter as sy enigste hulp? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Lees Psalm 94:12, Spreuke 3:11-12 en Hebreërs 12:5-
6 
 
Watter belofte vind ons in hierdie verse? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Glo jy dat dit ook vir jou waar is? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Die Bybel leer dat dit 'n seën is om deur die Here 
gedissiplineer te word, want dit is 'n teken van Sy vaderlike 
liefde. Hy dissiplineer diegene wat Hy liefhet om dan 
geskik te wees vir Sy belonings. 
 

Dag 5: 
Gehoorsaamheid maak die verskil 
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Die dissipline van God is nie net straf vir oortredings nie. 
Dit is ook opleiding in die rigting van geestelike 
volwassenheid, deur ordelike onderrig en regstelling, 
indien nodig. God gebruik ons stryd en lyding - onskuldig 
of verdienstelik - om ons in heiligheid toe te rus. God se 
instruksies kan egter nie slaag as ons dit nie aanvaar nie. 
 
Spandeer tyd saam met Vader, praat met Hom oor jou 
gehoorsaamheid, jou ervarings in terme van lyding en 
dissipline. Herverbind jouself weer aan 'n lewe van 
gehoorsaamheid aan die Here. 
  

Sluit vandag se studie met gebed af. 
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Gebed 
 
 
Geheuevers: 
Maar U is naby, Here, en al u gebooie is betroubaar. 

Psalm 119:151 (NLV)  

 
 
Terugblik: 
Deel met die groeplede hoe God gedurende hierdie week 
in jou lewe gewerk het en wat Hy deur die Skrif aan jou 
geopenbaar het. 
 
 
Skriflesing: 
Psalm 119:145-162, 169-176

GROEPBESPREKING 



 110 

Besprekingsvrae 
Wat is jou siening van die Bybel? Vind jy dit 'n maklike of 
'n frustrerende boek om te lees? Bespreek in die groep. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 

Ons het dwarsdeur Psalm 119 gesien dat die psalmdigter 
met onderdrukking teen hom worstel en tot God roep. Op 
watter manier inspireer hierdie Psalm jou om aan die Here 
vas te hou te midde van moeilike situasies? 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Bespreek die dissiplines vir ons geestelike lewe wat ons 
hierdie week bestudeer het. Moedig dit jou aan? Op watter 
wyse? Bespreek in jou groep. 
_____________________________________________ 
____________________________________________ 
_____________________________________________ 
 
Watter vers uit Psalm 119 het die grootste invloed op jou 
gehad? Deel met mekaar. 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Sluit af met gebed 
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Week 1 
 

Ek sal my verbly in u voorskrifte en u woord  
nie vergeet nie. 

Psalm 119:16 (NLV) 
 
 

Week 2 
 

Weerhou my van waardelose dinge; laat my lewe   
volgens u voorskrifte. 
 Psalm 119:37 (NLV) 

 
Week 3 

 
Ek het gesê:  Dit is my lewe, Here, om U Woord 

 te gehoorsaam. 
Psalm 119:57 (1983 Vertaling) 

 
 
 
 

Geheueverse 
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Week 4 

 
U Woord, Here, is vir altyd, dit staan vas in die hemel. 

 Psalm 119:89 (NLV) 
 
 

Week 5 
 

U woord is ‘n lamp vir my voete en ‘n lig op my pad. 
Psalm 119:105 (NLV) 

 
 

Week 6 
 

Rig my treë deur u woord sodat boosheid my  
nie oorval nie. 

Psalm 119:133 (NLV) 
 
 

Week 7 
 

Maar U is naby, Here, en al u gebooie is betroubaar. 
Psalm 119:151 (NLV) 
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