
PAASTYD reisgids week 4: Leef bewus, wees bewus 
 

Hoe teenwoordig of afwesig is jy vir die hier en 

die nou? Ons kan baie praat oor in die oomblik 

leef, of teenwoordig wees, of awareness en 

mindfulness, oor ’n bewussyn van God se 

teenwoordigheid. Maar is dit ’n realiteit in jou 

lewe? Of is jy net soggens en saans en soms op 

Sondagoggende so effens bewus daarvan dat 

God ’n lewende teenwoordige realiteit is? In 

hierdie reisgids gaan ons oefen om in die oomblik teenwoordig en bewus 

van God te leef. Die uitdaging is om dit nie net te lees nie, maar werklik te 

probeer en te kyk wat vir jou werk. Reis saam en kom tuis in die hier en die 

nou! 

Sondag 19 Mei - OEFEN oefen OEFEN 

Om in die hier en nou bewustelik te leef kom nie vir ons vanself nie. Om Jesus 

raak te sien kom nie vanself nie. Ons bewussyn is soos ’n blom wat stadig 

oopgaan vir die aktiewe aanwesigheid van die Here. Die dissipels het gedink 

dit is ’n spook op die water – en eers toe Jesus vir hulle sê: “Dit is ek,” het hulle 

oë oopgegaan. Maria het gedink Jesus is die tuinier daar in die tuin by die 

graf. Jakob skrik wakker en sê: “Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie 

besef nie” [Gen 28:16]. Soms streef ons om meer gereeld aan God te dink 

terwyl dit eintlik andersom werk – God neem en hou die inisiatief. As jy dit 

besef en nie meer streef nie, maar eintlik net meegee aan God, dan is dit Hy 

wat jou bewussyn oorneem. Dan is dit nie meer ons wat in kontak met die 

Here probeer bly nie, nee, dit is die Here wat met jou in kontak is en so in jou 

beweeg dat jy net kan meegee en oorgee aan Hom. 

OEFEN: Sit net ’n paar minute met hierdie versoek voor die Here: Here, werk 

asseblief van binne af in my. 

Maandag 20 Mei - Die belangrikheid van jou liggaam 

Op pad na ’n meer teenwoordige leefstyl kan jou liggaam baie help. Ons 

leef baie “disembodied.” Ons sit baie stil met vingers op ’n sleutelbord of oë 

op een of ander skerm. Ons leef baie sittend, terwyl ons voorouers 

aanhoudend moes beweeg om hul dagtaak te voltooi. Verder lê die 

advertensiewese so groot klem op ’n mooi lyf dat baie van ons nie hou van 

hoe ons eie lyf lyk nie. Dit veroorsaak dat ons nog minder in kontak met ons 

lyf wil leef. Ons kom ook uit ’n kerktradisie wat ons geleer het om minder 

vleeslik en meer geestelik te leef. Ons staan stil en sit stil tydens eredienste. 

Die Psalmdigters onderskei egter nie tussen liggaam en gees nie. Ps 63:5 “So 

sal ek U prys, in u Naam sal ek my hande ophef.” Paulus gebruik liggaam as 



hy na ons volle wese verwys. In Rom 12:1 bv: “Gee julle liggame aan God”, 

met die bedoeling van: Gee julleself aan God. Die liggaam is ’n tempel van 

die Heilige Gees, sal hy telkens skryf, en ’n tempel is tog die plek waar God 

verheerlik word. In 1 Kor 6:15 staan letterlik vertaal: “Weet julle nie dat julle 

liggame ledemate van Christus is nie?” En dan in vers 20: “Julle moet God 

dus in julle liggaam verheerlik.” Jou lyf behoort net so ’n belangrike deel van 

jou verhouding met God te wees as jou denke en emosies. 

OEFEN: Lees die oefening en doen dit dan met toe oë. 

 Kyk na jou hande en sluit jou oë. 

 Voel hoe jou lyf nou voel! 

 Haal aandagtig asem. Trek jou asem bietjie dieper in as gewoonlik, voel 

die spanning in jou romp en voel dan die uitvloei van jou asem. 

 Herhaal dit nog ses keer. 

 Let op of jou lyf nou anders voel - al is dit net ’n klein bietjie. 

 Maak jou oë stadig oop en kyk weer na jou hande. Sien jy dalk iets 

anders raak? 

Dinsdag 21 Mei - Om kontak te maak 

Hoeveel dra jou lyf tot jou lewe by? Dink as jy lank voor die rekenaar gesit 

het en jou kop voel dof, hoe baie dit help om te gaan stap. Jou verstand 

raak gou weer helderder. Daar is ook bewys dat skok en trauma en pyn in 

die selle van jou lyf gestoor word. Mense wat deur erge trauma gaan, kry 

dikwels terapie wat hulle help om hulle ou pyn los te wikkel. Jy kan self 

hiermee eksperimenteer. As jy bv. hoofpyn of keelseer of spierpyn het, het jy 

’n keuse: Jy kan daarteen veg, of jy kan dit met sagte, aanvaardende 

aandag salf, soos iemand wat ’n huilende baba saggies vashou en wieg. 

Natuurlik hou jy nie van die pyn nie en jy hoop dat dit beter sal word, maar jy 

aanvaar dat dit nou is soos dit is. Onthou, die aandag wat met jou lyf kontak 

maak, moet aanvaardend wees. Met oefening sal jy ook al hoe meer 

gevoelig word vir wat in jou lyf aangaan – al hoe meer fyner nuanses 

waarneem. Daar is oefeninge wat jou help om sensasies in jou lyf waar te 

neem wat jy nog nie voorheen gevoel het nie. Hou nou hieraan vas: jou lyf is 

vir jou ’n naby en gebruikersvriendelike poort na teenwoordigheid en kontak 

met God. 

OEFEN: 

 Let op hoe jy sit. 

 Doen strekoefeninge – ons raak maar styf in dele van ons lyf. Dan het 

ons gepaste strekoefeninge nodig om dit teen te werk. 

 Stap aandagtig: Let op hoe jou voete die pad tref, hoe jou gewig 

verskuif. 



Woensdag 22 Mei - Jou asem, jou vriend 

Om aandag aan jou asemhaling te gee, is een van die maklikste maniere 

om in kontak met jou liggaam te kom en daar te bly. Van die vroegste tye af 

voel mense dat daar iets baie besonders aan asem is. Die mens het ’n 

lewende wese geword toe God die asem van die lewe in ons geblaas het, 

volgens Genesis 2:7. Dink aan ’n sug ... dit voel byna of jy die spanning van ’n 

situasie uitblaas met ’n lekker sug. Baie navorsing word hieroor gedoen. 

Asemhaling is een van die min funksies van die liggaam wat onwillekeurig en 

willekeurig kan funksioneer. Jy hoef nie te onthou om asem te haal nie. 

Solank jy leef, gaan die proses onwillekeurig voort. Jy kan egter ook aandag 

aan jou asemhaling gee om dit te verander of waar te neem. Om 

aandagtig asem te haal, bring diepliggende integrasie in jou lewe in. 

Probeer dit, dit is goed vir jou. 

OEFEN: 

Voel jou diafragma werk: Sit regop en gemaklik, met jou oë toe en jou hand 

op jou maag. Haal ’n bietjie dieper as gewoonlik asem en voel hoe jou 

maag effens uitstoot as jy inasem. Bly vir ’n paar asemhalings by hierdie 

waarneming. Bring nou jou aandag in na die beweging van jou asemhaling. 

Let op dat elke asemhaling effens anders is as die vorige. Voel die natuurlike 

pouses tussen in- en uitasem. 

Donderdag 23 Mei - Wysheid in jou lyf 

Daar is wysheid in ons liggame opgesluit. Een van ons belangrikste 

lewenstake is om jouself te leer ken - jou lyf en jou emosies en jou denke. Die 

geheim is om te leer luister na jou lyf. Jou lyf roep na jou aandag as daar te 

veel drukking opbou en dit tyd is om af te blaas. Ons wen onsself baie keer 

vreeslik op, selfs verby die punt wat goed is vir ons. Jou lyf sal selfs vir jou 

vertel wat dit nie wil hê nie, maar daarvoor moet jy mooi luister, want dit 

gebruik gewoonlik nie ’n harde stem nie. Dink maar hoe jou maag protesteer 

as jy te veel soetgoed geëet het. 

OEFEN: As jy weer in ’n situasie kom waarin dit nie dadelik vir jou duidelik is 

wat die beste keuse is nie, bid daaroor, keer na binne en gee jou hele jy kans 

om aan die besluit deel te hê - jou kop en hart en lyf. Vertrou dat daar meer 

wysheid in jou is as jou blote rasionele denke oor ’n saak. Kyk wat gebeur, 

maar moenie oorhaastig wees nie. 

Vrydag 24 Mei - Jou lyf as plek van kontak met God 

Jou bestaan en jou lewe is ’n teken daarvan dat God aktief aanwesig is. 

Luister weer na Handelinge 17:25 en 28: “Dit is Hy wat aan almal lewe en 

asem en alles gee ... Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur 



Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.” Onthou, die lewe en asem wat 

jy nou in jou liggaam ervaar, kan vir jou ’n ervaring van God se nabyheid en 

liefde wees. Om met God kontak te maak, hoef jy nie eintlik verder te soek 

as die lewe en asem binne-in jou nie. Jy hoef God nêrens te gaan haal nie ... 

Hy is lankal aktief en handelend teenwoordig. Om werklik in kontak met God 

te kom, het ons baie meer as koue rede nodig, jou lyf bring jou nader aan 

jou emosionele en intuïtiewe moontlikhede. Jou lyf wil jou help om weer 

bewustelik te voel wat daar te voel is. In die Nuwe Testament word jammerte 

dikwels benoem met ’n woord wat na die beweging van die ingewande 

verwys soos bv in Lukas 10:33. 

OEFEN: 

Let op wat in jou lyf gebeur wanneer jy moet wag, bv. by ’n verkeerslig wat 

sopas oorgeslaan het, of ’n lang ry by Binnelandse Sake of die 

verkeersdepartement of in die bank. In die wagtyd kan jou lyf op- of afwen. 

Maar jy het die keuse. Jy kan oefen om in sulke tye met jou liggaam en hart 

kontak te maak en jou sintuie te laat oopgaan. Jy kan jou hart oopstel vir die 

aanwesige Een. 

Saterdag 25 Mei – Die liggaamlike gebed 

Julian van Norwich [1342 – 1416] het ’n liggaamlike gebed van vier 

bewegings beoefen. Bid hierdie gebed enige tyd en ervaar die Here se 

nabyheid in jou lyf.  

Await – Draai jou handpalms na bo soos iemand wat wil ontvang – wag op 

God se aanwesigheid, maar moenie te veel verwagtinge hê van hoe dit 

behoort te wees nie. Beleef die oomblik soos dit is. 

Allow – Steek jou oop hande in die lug op – laat toe dat God se 

aanwesigheid na jou toe kom. Weereens moet jy jou verwagtinge eenkant 

plaas en God toelaat om te kom soos Hy wil. 

Accept – Met jou hande op jou hart – neem as geskenk wat ook al kom of 

nie kom nie. Onthou en aanvaar dat jy nie in beheer van hierdie gebed of 

teenwoordigheid van God is nie. Glo in die oneindigheid van God se 

teenwoordigheid wat nou hier by jou is, of jy dit nou voel of nie. 

Attend – Met hande vorentoe uitgestrek – doen wat jy nou geroep voel om 

te doen, selfs al is dit net om rustig te bly sit.  

 

Hou hieraan vas: Of jy nou daarvan bewus is of nie, jy is altyd verbind aan 

God, want God is reeds in jou liggaam as die Een wat aan jou lewe en asem 

gee [Hand 17:25]. 


