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DIE ABC OORLEWINGSPAKKIE - 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 

 Kan jy nog jou laaste eksamentyd onthou?  Wat het jy geskryf?  Hoe het jy 
gevoel?  Was jy deur of nie? 

 Het jy ooit enige eksamens of toetse of huiswerk gedruip?  Hoe het dit jou laat 
voel?  Wat het jou beter laat voel? 

 Wat die tyd van die jaar laat jou steeds daardie “eksamengevoel” kry? 
LEES SAAM:  
Teksgedeelte Psalm 34:5 - 11.  (Julle kan die HELE Psalm ook lees – Dit is bitter mooi!  
Lees ook 1 Samuel 21:10 – 14 as agtergrond vir Dawid se “toets”.) 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: 

 Dawid vlug letterlik vir sy lewe as hy hierdie Psalm skryf.  Het die lewe jou al so 
gedruk dat jy so gevoel het?  Wat het gebeur? Wat het jou hoop gegee in 
daardie tye? 

 Hoekom is dit so moeilik om in moeilike tye te vertrou?  Of is dit juis vir jou dan 
makliker? 

 Hierdie tyd van jaar lees ons gewoonlik baiekeer meer van selfmoorde onder 
mense – jongmense, maar ook ouer mense.  Hoekom dink jy is dit so? 

 Watter hulp bied hierdie Psalm vir iemand wat in so diep gat is?  Bied dit enige 
hulp of nie? 

 Kan jul nog die beelde en die betekenis daarvan van die preek onthou?  Die 
beeld van ‘n selfoon (vers 5), ‘n CHOMP (vers 6 – 7), die KIT KAT (vers 8), die 
BAR-ONE (vers 9&10) en die vuurhoutjie en kers (vers 11). 

 Waarom sou so praktiese “pakkie” iemand kan help?  Waar skiet die “pakkie” 
tekort?  Wat sou jy/julle verander/wegsit/bysit om iemand te help? 

BID SAAM: 
o Dankgebed - Here dankie dat U naby my is – ALTYD! 
o Oorgee-gebed – Here, die tyd van die jaar is EK moeg – help my om by U my 

krag en hoop te vind ASSEBLIEF! 
o Bid vir mekaar veral vir die wat voel hulle is in ‘n “eksamentyd”. 
o Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) – Die Here is by jou vandag!   

LEEF SAAM: 
 Pak vir iemand ‘n ABC-pakkie en gaan gee dit af. 


