
 1 

Wanneer ons Hallelujas breek - PRAATPAPIER 
Vooraf wenke: 

 Sit in ‘n kring of rondom ‘n tafel 

 Hou dit gemaklik en eenvoudig 

 Gee vir almal ‘n kans om te praat…en te LUISTER! 
KOM SAAM: 

 Watter dinge/woorde troos jou as jy deur ‘n moeilike tyd gaan?  Wat troos jou 
nie? 

 Wat was sover die jaar laagtepunte?  En hoogtepunte?  Hoe het jy deur die 
laagtepunte die jaar gekom? 

 Wat beteken die word Halleluja vir jou? 
LEES SAAM:  

Teksgedeelte Psalm 42.  Lees die gedeelte 2 keer, een keer hardop, een keer almal 
op hul eie. 

 Wat hoor jy in die gedeelte? Wat tref jou? Watter emosies bring die gedeelte 
in jou op? Watter vrae? 

PRAAT SAAM: 

 Wanneer is jy meer geneig om God te loof en prys?  Wanneer dit goed gaan 
of sleg gaan? 

 Halleluja beteken letterlik in Hebreeus “Loof die Here!”  (Saamgestel uit die 
woorde “Hallel” wat Lof beteken en “Yah” wat ‘n afgekorte weergawe van 
Naam vir die Here, JHWH (“Jahwe” is een manier hoe ons dink ons hierdie 
baie spesiale Naam uitspreek) is)  Waar in die Psalm lees jy oral “lof aan die 
Here” raak?  As die ou op ‘n “goeie” plek is of terwyl hy worstel en stoei en 
soek na God? 

 Wat dink jy besef die Psalmdigter van ons Psalm in sy stoei met die Here oor 
sy omstandighede en oor God? 

 Sommige Bybelgeleerdes sê ons moet eintlik Psalm 42&43 saamlees.  Stem 
jy saam of nie? 

 Leonard Cohen se bekende lied praat van ‘n “Broken Hallelujah”.  Hoe sal jy 
‘n “broken”/gebreekte/stukkende Halleluja beskryf?  Sien jy dit in die 2 Psalms 
raak?  Is daar tye waar jy soms ‘n “stukkende” Halleluja sing? 

 Iemand het een keer gesê:”Geloof is die voëltjie wat die lig kan aanvoel en 
sing om die dagbreek te groet TERWYL dit nog donker is.”  Wat dink jy van 
hierdie gesegde?  Het jy ook al iewers in jou lewe “die lig gevoel en steeds 
gesing” al was dit donker? 

 Is daar ander plekke in die Bybel waar jy lees van mense wat God bly loof al 
gaan dit swaar?  Wat Halleluja sê al is dit soms ‘n gebreekte Halleluja?  
(Handelinge 16 is onder andere een voorbeeld!) 

 

‘n Gebreekte hallelujah is STEEDS ‘n HALLELUJA – dit bely steeds ‘n 
GELOOFSVERHOUDING met die Here!  Ons mag dit NOOIT miskyk nie!  En 
baiekeer is dit JUIS in daardie stukkende Hallelujatye waar ons die meeste 
hoop&krag kry en die NAASTE aan die Here is!   
 

Hou aan sing, God HOOR jou GEBREEKTE HALLELUJA en soos die 
Psalmdigter so mooi sê –  

HY IS MY HELPER EN MY GOD!  
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BID SAAM: Iemand kan die bekende lied, “Soos ‘n wildsbok” lees as ‘n gebed. (Lied 
163) 

o Dankgebed - Here dankie dat my gebreekte halleluja steeds vir U kosbaar is 
en U dit hoor en daarna luister en my help! 

o Oorgee-gebed – Here, help my om soos Paulus en Silas, die Psalmdigter 
van Psalm 42 en 43 en so baie ander in die Bybel aan te hou Halleluja sing – 
al worstel ek soms met U en is my woorde soms gebreek en vol twyfel – help 
my besef U is ALTYD my Helper en my God! 

o Seëngebed (Seën mekaar elke dag so) – Mag jy weet dat jou Halleluja 
STEEDS jou geloof in die Here wys en sing!   

 
LEEF SAAM: 

 Hallelujas is geloofsbelydenisse – veral in moeilike tye.  Die laaste tyd (jaar) was 
vir baie mense in ons gemeenskap ‘n moeilike tyd.  Daar was uitdagende 
klimaatstye, ernstige siektes, mense wat geliefdes verloor het, karige oeste, 
huwelike en gesinne wat stukkend geraak het en mense wat voel asof alles nou 
die tyd van die jaar net te veel word.  Klink dit vir jou bekend?   

 
Ons gemeenskap kort NOU meer as ooit mense wat hul hallelujas kan sing al is 
dit gebreek – nie noodwendig deur slim raad of woorde nie, maar soms net deur 
daar te wees en te LUISTER!  Vir WIE kan jy in die week ‘n hallelujah wees deur 
NET DAAR TE WEES?   

 
Dalk jou kind in hulle eksamentyd?  Dalk jou pa of ma wat hard werk die tyd van 
jaar?  Dalk een van jou vriende?  Jou buurman/buurvrou?  Een van die boere wat 
jy goed ken?  Jou huishulp/tuinman? 


