Ons fokustema: “Ons loof U met ’n psalm in die hart” is uit vyf van die
onderskeie Psalmgroepe saamgestel en is in die volgende werkstema
geformuleer: God is KONING oor sy hele SKEPPING. As gevolg van die
VERGIFNIS deur Jesus Christus lewe ons (onder sy koningskap en in sy
skepping) as PELGRIMS om Hom van harte te LOOF.

Ons gaan weekliks aan die volgende temas aandag gee
1. Week 1: Ons loof U, KONING, met ’n psalm in die hart (Koningpsalms)
2. Week 2: Ons loof U, BINNE IN U SKEPPING, met ’n psalm in die hart
(Skeppingpsalms)
3. Week 3: Ons, WAT DEUR U VERGEWE IS, loof U met ’n psalm in die hart
(Vergifnispsalms)
4. Week 4: Ons, AS PELGRIMS, loof U met ’n psalm in die hart (Pelgrimsliedere)
5. Week 5: Ons LOOF U met ’n psalm in die hart (Lofpsalms)

So werk die Fokustyd
• Vanoggend is daar ’n inleidende preek uit Psalm 1.
• Daar is vandag Fokusboekies by die deure beskikbaar. Lidmate wat
by kleingroepe of Bybelstudiegroepe inskakel se boekies sal aan hulle
besorg word maar ander lidmate word versoek om boekies by die
deure te. Die boekies kan ook elektronies by die Kerkkantoor aangevra word.
• Die Fokustyd is bedoel om op drie vlakke te werk. Natuurlik is dit die beste om op al drie vlakke betrokke te wees maar indien dit nie moontlik
is nie, moet u nie voel dat u nie kan deelneem nie.

~ Persoonlike vlak: Die bedoeling van die dagstukkies is om lidmate
op ’n persoonlike vlak te begelei om vir die volgende vyf weke ten
minste vyf keer per week in persoonlike stiltetyd of met huisgodsdiens aan die fokus aandag te gee
~ Klein- of Bybelstudiegroepe: Gedurende die volgende vyf weke
word lidmate gevra om tydens kleingroepsbyeenkomste saam oor
die betrokke subtema te fokus. Lidmate wat nie gereeld by kleinof Bybelstudiegroepe inskakel nie, kan gedurende die vyf weke by
bestaande groepe inskakel of mense om hulle bymekaar maak vir
die vyf weke. Die riglyne is van so ’n aard dat enige lidmaat die
leiding sal kan neem
~ Eredienste: Die volgende vyf weke se eredienste word rondom die
tema ingerig. Die internasionale dienste en van die aanddienste
vorm ook deel hiervan.
• U begin dus vanaf Maandagoggend met die dagstukkies. Gedurende
die week vergader die kleingroepe en eerskomende Sondag sluit die
eerste week af met die prediking .
• Daar word gedurende die Fokustyd op Donderdagmiddae om 4 uur
’n byeenkoms by Huis Eikelaan gehou.
• Ons wil graag saam met ons kinders die volgende Psalmversies in die
vyf weke aanleer. Die versies sal in elke erediens gesing word. Die volgende versies is gekies Psalm 145-2:2, Psalm 8-1:1, Psalm 38-1:1, Psalm
134-2:1, Psalm 100-1:1
Memoriseervers:
Psalm 145-2:2
My Koning, U is ondeurgrondelik;
u Naam is groot, u maaksels wonderlik.
U werk is magtig, magtig is u daad.
Die mense moet dit hoor en daarvan praat

Week 1 Ons loof U, KONING, met ’n psalm in die hart
Die dagstukkies die week handel oor:
1-1 Prys die Koning van die heelal
1-2 Ek wil ’n koning hê – ek wil eintlik self my koning wees
1-3 Menslike konings in diens van die Koning van die konings
1-4 Om self ’n koning te wees
1-5 Pieter Mulder gee vir ons ’n perspektief oor hoe dit is om die
Koningskap van God vandag in die Parlement uit te leef.

Kleingroepriglyn en preekteks: Psalm 72

