
PAASTYD reisgids: 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 12 Mei – Wie is in beheer? 

Jou brein is baie, baie kragtig – dalk die heel wonderlikste deel van die 

skepping. Daar is nie ’n lewensterrein waarop jy nie jou brein kan gebruik nie. 

Jy kan met jou brein leer om mense te verstaan, te bestuur en te motiveer. 

Ons emosionele intelligensie is ook in ons brein gesetel. Ons hedendaagse 

lewe laat ons met baie geraas in ons kop en ons kan maklik beheer verloor 

oor wat in ons brein gebeur. Wanneer ons nie ons emosies gereeld en goed 

verwerk nie, veroorsaak dit ’n gemaal van gedagtes in ons kop waarvan ons 

moeilik loskom. Emosies wat te min aandag kry, hou aan aandag vra, 

daarom is dit noodsaaklik om aan jou emosies op die regte tyd volle aandag 

te gee. Navorsing het al gewys dat gewoontes in die fisiologie van die brein 

vasgelê word en nie maklik weer verander nie. Tog kan die funksionering van 

die brein verander. Dink aan hoe sterk emosies dit vir ons moeilik maak om 

kop te hou, maar wanneer ons kan kop hou, kan ons bokant ons emosies bly 

en nie daardeur beheer word nie. As ons ons emosies ken en verstaan, kan 

ons goed in beheer bly. Navorsing het ook gewys dat as ’n mens oefen om 

meer bewus te leef, dit ’n invloed op ons breinfunksionering sal hê. Daarom is 

stiltes so belangrik, in ’n wêreld waar ons weinig of ooit stilte beleef en dit 

gewoonlik vir ons ongemaklik maak. Eers in stilte word jy bewus van 

bewegings en emosies in jou binnewêreld. Stilte verbeter ons aandagspan, 

help ons ontspan en help ons om makliker deernis te ervaar met iemand. 

Maandag 13 Mei – Dit is die Here wat dit doen 

Die Here het ons gemaak vir liefde, medemenslikheid, deernis, openheid vir 

ander mense en dankbaarheid oor die wonders van die natuur. Ons almal 

smag eintlik na dit, maar in die gejaagdheid bly ons so besig dat ons selfs 



ongemaklik voel met die natuurlike ritmes van rus. Ons moet dus meer oefen 

om oop te wees vir die aktief aanwesige Here. 

Oefen: Doen vandag dinge anders as normaal. Dit stuur aan jou brein die 

boodskap dat jy nie altyd by die reeds gevormde paadjies wil bly nie. Doen 

’n paar van jou gewone aksies op ’n ander manier as gewoonlik. As jy nooit 

skottelgoed was na ete nie, doen dit ’n slag! Was rustig en nadenkend as jy 

dit gewoonlik vinnig net klaar wil kry. Gaan sit op ’n ander plek/stoel as 

gewoonlik, ook in die erediens. Ry met ’n ander pad as gewoonlik werk toe 

of winkel toe. 

Dinsdag 14 Mei - Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid 

Waar is die Here in jou ervarings deur die loop van ’n gewone dag? Onthou, 

jou ervaring van God word deur jou godsbeeld bepaal. Ons godsbeeld lê 

heel onder in jou binnewêreld. Dit bestaan uit baie aanvoelings en 

halfbewuste en selfs onbewuste idees. Die manier waarop jou ouers oor God 

gevoel het, dra baie by tot jou godsbeeld. Nie een van ons het werklik ’n 

prentjie van God wat naastenby kan uitbeeld hoe groot sy liefde is nie. Sy 

liefde gaan alle begrip en verstand te bowe, sê Ef 3:19. Ons ervarings van 

God help ons om meer van God te beleef en te leer ken. Hoe meer jy jou 

oopstel vir die ervaring van God se aktiewe aanwesigheid in jou en oral in 

jou lewe, hoe meer sal jou prentjie van God verruim. 

Oefen: Dink aan God. Wat is die eerste prentjie van Hom wat in jou 

gedagtewêreld opkom? Maak ’n rowwe skets van die prentjie. Dit kan net ’n 

paar lyne wees of soveel detail as wat jy wil. As jy klaar is, staar na die prent 

en elke stukkie detail en vra waarom jou hand gemaak het soos dit gemaak 

het. Jou hand weet gewoonlik meer as jou kop oor wat binne-in jou 

aangaan. 

Woensdag 15 Mei - Waar is God? 

Indien jou godsbeeld beteken dat God êrens daarbo is, sal dit jou beperk in 

hoe jy vir God in die gewone lewe ervaar. Dan word kontak met God iets 

wat jy van jou kant af moet probeer regkry. Ons glo God is 

alomteenwoordig, lewend en handelend aktief. Bonaventura, ’n 

middeleeuse teoloog, het gesê dat God se sentrum oral is en sy omtrek 

nêrens en sy magtige teenwoordigheid in alles is. God is nie in die heelal nie, 

die heelal is in Hom. Kyk wat staan in Hand 17:25 “Dit is Hy wat aan almal 

lewe en asem, ja alles, gee. Hy is nie ver van elkeen van ons af nie, want 

deur Hom leef ons, beweeg ons en bestaan ons.” God het alles geskep, Hy 

onderhou alles, sy aktiewe aanwesigheid sorg dat alles aanhou bestaan. 

Psalm 104:27 “Alle lewende wesens is van U afhanklik, U gee hulle kos op 

hulle tyd. Maar as U u terugtrek, is dit klaar met hulle ... U gee die 



lewensasem en daar is lewe, ook uit die grond laat U nuwe lewe spruit.” En 

omdat God hier is, leef Hy in en deur ons. Ons is sy liggaam – sy hande en 

voete hier op aarde. Paulus verduidelik dit so: “Nou is dit nie meer ek wat 

lewe nie maar Christus wat in my lewe.” [Gal 2:20]. Christus leef IN ons! Dit is 

hoe God ons deur die Gees lei. Nie deur blote influistering nie, maar intree in 

ons bestaan. Jy sien jouself soms iets goeds doen wat jy andersins nooit sou 

doen nie - die Gees in aksie. In ons verhouding met God word God nie die 

een buite ons wat net opdragte gee nie, maar die EEN in jou wat deur jou 

leef. Ons ken en beleef God intens persoonlik, maar God is ook oneindig bo-

persoonlik. Hy is aktief in alle persone en dinge aanwesig, oral en in alles. 

Donderdag 16 Mei - God se alomteenwoordigheid maak ons teenwoordig 

Daar is geen lewensterrein waar God nie is nie. God is selfs in die gewone 

dinge van die lewe. Onthou, solank jy ’n sterk verlange het om meer met die 

Here te leef, sal Hy op sy manier met jou werk. As jy, soos die barmhartige 

samaritaan, iemand in nood sien en die medelye voel in jou wese, as 

iemand in nood jou in die oë kyk en jy besef dit is eintlik Jesus wat deur 

hierdie oë na jou kyk, sal dit jou mos meer teenwoordig maak in die hier en 

nou en jou dring om te help. Onthou, elke oomblik is meer as wat dit op die 

oog af lyk. God is in elke oomblik; daarom is elke oomblik meer as wat jy ooit 

jouself kan indink. Dt word ’n manier van leef en ons kan dit ’n goue 

kringloop noem. God maak jou meer teenwoordig en teenwoordig leef 

maak jou oper vir God, oper om te ervaar hoe groot en naby en liefdevol Hy 

is. Wanneer ons besef die Here is hier, maak dit jou meer teenwoordig in die 

hier en nou, en wanneer ons meer hier is, is ons nader aan die Here. Onthou, 

as ons teenwoordig bewustelik leef is ons bewus van die teenwoordige Een. 

Oefen: 

Kyk na iets in die natuur wat nou met jou wil praat. 

Vra jou af in watter opsig jy die weerkaatsing van die Here daarin sien. 

As jy iets sien, wat doen dit aan jou teenwoordigheid? 

Vrydag 17 Mei – Dieper as bewuste gedagtes 

Onthou, daar is onpeilbare dieptes in jou binneste. Dink byvoorbeeld wie 

nou ook in die huis is. Jy is nie by die persoon of persone nie, maar jy is diep 

bewus daarvan dat die persoon[e] naby is. Wanneer jy alleen in die huis is, 

voel dit anders. Onder ons bewuste gedagtes is daar altyd die bewussyn van 

God se nabyheid, liefde en sorg. Hierdie diep bewussyn van God se 

aanwesigheid maak ’n verskil aan al jou ervarings, ook wanneer jy nie 

bewustelik aan God dink nie. Daar is altyd ervarings wat dieper lê as ons 

bewuste ervarings. Dink aan die skape in Matteus 25:31-45.  Hulle het mense 



in nood gesien en hulle gehelp. Toe hulle hierdie mense gehelp het, het hulle 

nie die gedagte gehad dat hulle dit eintlik vir Jesus doen nie. Maar Jesus het 

gesê: Julle het dit vir my gedoen. Onthou, ons kom in kontak met God deur 

bewuste gedagtes, maar ook deur ’n diep bewussyn van Hom. 

Oefen: 

Vra jou af in watter mate jy met ’n diep bewussyn leef dat God by jou is? 

Laat los alles, gaan diep in een waarneming in en geniet dit. Maak DIE 

waarneming dalk die deur oop na iets wat onuitspreeklik is? 

Saterdag 18 Mei – Die ewige misterie 

Probeer om God nie net met jou gedagtes nie, maar ook anderkant jou 

gedagtes te beleef. Oor die wonder van God in sy lewe skryf die Psalmdigter 

in Psalm 139 “... Die wete oorweldig my – dit is te hoog vir my begrip.” Paulus 

skryf dat die lengte en die breedte en die hoogte en die diepte van God se 

liefde sy verstand te bowe gaan. Ons ken God maar net gedeeltelik. Ons 

gedagtes oor Hom skiet altyd te kort. Maar dit is hoe dit hoort, want hoe 

minder houvas ons op God het met ons gedagtes, hoe meer houvas kan Hy 

op ons kry. Dan neem God ’n groterwordende plek in ons bewussyn in. 

Gelowiges het deur die eeue ervaar dat gedagtes oor God wel waarde het, 

maar dat daar anderkant die gedagtes ’n stilte is waarin God se 

aanwesigheid baie dieper beleef kan word. Ook die ervaring dat ons God 

nie kan verstaan nie, maak ons oper vir Hom. 

Oefen: 

Hoe voel jy daaroor dat God so geheimenisvol is? 

Wat doen sy geheimenisvolheid aan jou verhouding met Hom? 

Hoe kan bewustheid van God meer word in ons lewens? Die vraag is: moet 

ons dit self doen of doen die Here dit? God se aksie is so groots dat dit nooit 

ons aksie uitsluit nie, maar juis insluit. Ons eie pogings is gewoonlik met ’n 

goeie doel maar heel ekkig – dan is dit eintlik ’n wegdraai van die Here af. 

Hierdie werk is gans te groot vir enige eie poging, maar in die geloof kan ons 

maar tot aksie oorgaan, want die Here se aksie om ons vir Hom oop te stel, is 

baie groter. Dink so daaroor: ’n kind probeer eenkeer ’n roosknop oopmaak, 

maar die blomblare val alles op die vloer. Hy vra toe vir sy ma hoekom hy nie 

die roos kon laat oopgaan nie en sy antwoord: Dis die Here se werk. En die 

kind sê: Ek verstaan, God kan dit doen, want Hy doen dit van binne af. 

Oefen: Sit ’n paar minute met hierdie versoek voor jou: Here, werk asseblief 

van binne af in my. 


