
 

 

Kombers - GELOOFSREIS 
SONDAG 

Lees: Psalm 121 
 
Doen: Luister/kyk die week se preek saam met vriende/gesin/groep. 
 
Gesels:   

o Wat is iets waarna jy die jaar uitgesien het wat nou weens die virus 
afgestel/uitgestel is?  Hoe voel jy daaroor? 

o Wat in die preek of teksgedeelte het jou die meeste getref vandag? 
o Herinner mekaar aan die Here se 2020 visie vir ons gemeente – om Hom beter 

te sien, mekaar beter te sien, die Skepping weer te sien en God se 
teenwoordigheid daarin. 

o Waar sien jy die Here tans? 
o Tel hoeveel keer in jou Bybel die woord “beskerm/bewaar” in Psalm 
121 voorkom.  Wat dink jy wil dit vir ons vertel? 

o Hoe help die beeld van die kombers waarin jy jouself kan toewikkel jou om 
iets van God te sien in jou lewe? 

 
Doen weer: 
Maak tyd om vandag jouself in ‘n kombers toe te wikkel en iewers buite te sit en 
vir die berg/see/sterre/veld te gaan kyk.  Lees Psalm 121 terwyl jy/julle so sit.  
Wat SIEN julle raak? 
 

MAANDAG 
Lees: Psalm 121:1&2 

 
Gesels:  

• Wat sien jy raak in berge?  Waaraan dink jy/wat voel jy as jy na 
berge kyk?  (voel jy rusteloos, vol bewondering, oorweldig, bang, 
opgewonde?  Sien jy gevare, prag, grootheid?) 

Die Psalm is ‘n lied wat pelgrims gesing het met hul pelgrimstog Jerusalem toe.  
Langs die pad was baie gevare wat in die berge en in die klowe kon skuil.  Tog het 
dit hul nie gekeer om die tog aan te pak nie.  Saans as die pelgrims langs die pad 
gekamp het sou hulle hierdie liedere om die kampvuur sing vir troos en hoop en 
bemoediging.  Stories oor God se sorg en uitkoms en van geloofshelde soos 
Abraham en Gideon sou ook vertel word.  
• Teen hierdie agtergrond – wat dink jy wil hierdie verse vandag vir ons vertel 

halfpad met ons reis deur 2020? 
• Hoekom dink jy sit die Psalmdigter klem op die feit dat die Here die Skeppergod 

is? 
Doen: 
Vertel vir mekaar vandag by ‘n ete of deur ‘n oproep/boodskap waar jy 
die jaar God se hulp nodig gehad het en al beleef/gesien het.  



 

 

 
DINSDAG 

Lees: 2 Konings 6:15 - 17 
Gesels: 
• Wat tref jou in die gedeelte? 
• Wat is tans “berge” – gevare/uitdagings waarin jy nou vaskyk en jou 

hulpeloos/magteloos laat voel? 
• Hoe dink jy kan Elisa se gebed vir sy slaaf ook vir jou help? 
• Wat keer jou om die gebed te bid? 
 

Doen:   
Speel vandag iewers enige weergawe blindemol/Adam&Eva/Marco Polo 
as gesin saam.   

Vir persone wat dalk ouer of alleen is, blindoek jouself vir 5 minute terwyl jy 
buite sit en Elisa se gebed bid&oordink.  Let op wat jy HOOR, RUIK, VOEL en SIEN! 
 
 

WOENSDAG 
Lees: Psalm 121:3&4 

Gesels:   
• Wat tref jou die meeste in die verse? 
• Vertel vir mekaar van ‘n tyd toe jy gedeurnag het – vir werk of vir pret.  

Hoe het jy gevoel daarna? 
• Wat beteken dit vir jou om te weet God slaap nie? 

• Wat beteken die wete dat God jou Beskermer is vandag vir jou? 
 
Doen: Hier is weer ‘n lekker Woordsoek vir vandag:  

V Q U C I E B I I Q U R I E C  

I X M S D R W E Q U E K X E D  

L W I D V M E O W P B J A W S  

B E S K E R M M P A K A I U M  

L K I T N P A E I D A D S D B  

E K K Y O H K W J U G R O A E  

D D E I L S M I R G L E P K R  

Q Q F Z S X L K Y K C S R S G  

D E U H M N S P S Z I Y N M E  

M Q X D X D O C T U U S P I S  
 

BERGE 
BESKERM 
BEWAAR 

INSLUIMER 
KYK 

ONS 
PELGRIMSLIED 
SIEL 
SKADUWEE 
SKEPPER 

 



 

 

 
DONDERDAG 

Lees: Psalm 121:5&6 
Gesels: 
• Watter gevare kan die son en maan alles inhou? 
(Die antieke mense het geglo die maan bring onheil en boosheid en dat die 

maan mens mal kan maak. Vandaar die gesegde – Hy is met die maan gepla).   
• As ons die gedeelte direk sou vertaal kry ons die mooi beeld van “Skaduwee 

aan jou regterkant.”  Wat beteken hierdie mooi beeld vir jou hier in die 
helfte van 2020? (As julle wil kyk/luister wees die Regterhand-preek van 19 
April.) 

• Watter deel van ons menswees wil die gedeelte ons bewus maak van God se 
kombers-teenwoordigheid? 

 
Doen:   
Kyk of julle ander vertalings kan lees van die verse.  Gesels vanaand oor 
watter vertaling vir julle die mooiste is. 

Nadat julle lekker gesels het speel lekker saam deur skaduweepoppe te maak 
met julle hande. 

 
VRYDAG 

Lees: Psalm 121:7&8 
Gesels: 
•  Van die vertalings vertaal vers 8 met jou ingaan en uitgaan.  Wat dink 

jy wil die beeld vir ons wil kom vertel van God? 
• Tel bietjie hoeveel keer julle die Naam “Here” sien.  Tel of julle die naam 

“God” iewers sien?  Hoekom dink julle het die PSalmdigter NET die naam 
“Here gebruik?  Wat wys hierdie Naam vir ons van God? (WENK:  DINK 
VERBOND!) 

• Hoe dink jy kan jy deur ‘n kombers vir iemand van die Here se 
beskerming verduidelik? 

Doen:   
Dit raak nou winter en baie mense (en diere!) kry koud.  Kyk of julle 
nie ‘n ou kombers het om vir iemand (of ‘n hond of kat) wat koud 
kry te gee nie.  As jy nie van iemand weet nie laai dit by  

die kerk af in die week. 
 

SATERDAG 
Lees: Psalm 121 

   Gesels:  Hoe het die Psalm jou die week gehelp om die Here te SIEN, 
VOEL, HOOR, BELEEF? 
Doen: Vat weer komberse, wikkel julleslef toe en kyk na die berge, 
sterre, veld, dam, tuin terwyl julle Psalm 121 lees. 


