
 

 1

Jesus is my Rots - 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 

 Hoe is jou geloof gevorm toe jy groot was?  Het julle as 
gesin saam aan tafel Bybel gelees? Of het jou ma Bybel 
gelees voor jy gaan slap het?  Hoe verskil dit met jou 
geloofsvorming vandag? 

 Hoe dink jy oor God?  Wie is Hy in JOU lewe en hoe het 
jou kindertyd gehelp (of nie gehelp nie) om God te leer 
ken? 

 Was/is daar ‘n tyd waar jy regtig beleef het hoe God jou 
Rots was? 

LEES SAAM:  
Teksgedeelte Psalm 62 (Mens kry deesdae oulike vertalings – 
gebruik gerus ‘n ander vertaling by van die lesings vanaand.) 

 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: 

 Kon jy Sondag met een van die drie varkies identifiseer?  Watter een die meeste? Die minste? 

 Na aanleiding van Sondag se verhaal - Watter “wolwe”/”ysberge” is daar nog anders?  Watter 
val jou aan/blaas in jou nek/bedreig jou huisie/skip? 

 Watter beelde gee die Psalm vir ons alles oor God?  Wat dink julle wil die beelde vir ons vertel 
van God? 

 Ons het die kwartaal (en as julle kan onthou die JAAR!) begin met die woorde van Markus 12 
(Lukas 10)  – Jy moet die Here jou God liefhê met hart, siel verstand en al jou krag (Die vier A-
kaarte!)  Herinner mekaar weer aan die kaarte.  As julle wil kan jul die karate saambring en 
weer verduidelik – Harte – Hart/ Skoppens(“Spades”) – Siel/ Klawers – Verstand/ Diamate – 
Krag. 

 Gee vir elkeen kans om die kaarte te vat en bietjie te dink waar in die 4 kaarte se spektrum jy 
nader aan Jesus as jou Rots voel en is.  Waar sou jy graag Hom meer wou vertrou? 

 Is God NET daar as jy die gebod volg of is Hy altyd ‘n Rots? 

 As ek glo dat God altyd ‘n Rots is waarom voel dit soms nie so nie?  Lê my fokus dan nog by 
Hom en Hom alleen. (Dink weer terug aan Josafat se gebed – waarop was die fokus?) 

 Sou julle sê wanneer God my Rots is en ek op Hom alleen fokus ek onGEMAKlike 
tye/take/opdragte/uitdagings maklker kan beleef/oorleef? 

 Julle het ‘n paar “wolwe/ysberge” hierbo genoem.  Lees weer Psalm 62 deur met die 4 kaarte 
op ‘n plek waar almal dit kan sien.  Wat wil die Psalm, die karate en Sondag se storie jou help 
teen die wolwe/ysberge in jou lewe?  Glo jy God is daar? 

BID SAAM: 
o Gee vir elkeen kans om bietjie stil te raak.  Lees Psalm 62 as ‘n gebed wat elkeen kan 

saambid. 
LEEF SAAM: 

 Gaan tel iewers ‘n klippie op en sit dit in jou motor, lessenaar, beursie – enige plek waar jy 
gereeld kyk.  Wanneer die wolwe en ysberge die week kom onthou Ps 62:1  

Gesinne kan hier gesels oor wat jul 

tans doen.  Vertel vir hulle oor jou 

grootword dae en hoe jy die Here leer 

ken het. 

‘n Lekker aktiwiteit kan wees dat 

elkeen in die gesin hul idee van 

Jesus/God teken.  Gesels oor elkeen se 

skets en vra waarom hulle dit juis so 

geteken het. 

Vra ook watter “wolwe” daar in hulle 

lewe is. 

Gesinne kan die vrae deurgaan.  Die kaarte kan ‘n lekker gesels wees in jul gesin.  Skep ‘n ruimte waar julle 

eerlik met mekaar kan wees – begin daarom dalk by jou as ouer/leier.  Onthou hoe Josafat laasweek die 

voorbeeld was! 

Gesinne/groepe kan ‘n groot klip iewers in jul tuin/huis sit en die woorde van Psalm 

62:1 daarop skryf/plak met julle name op.  Sê vir mekaar wanneer dit moeilik gaan 

dat hulle enigetyd by die klip hul harte kan leegpraat en rus en krag kry. 


