
Leef in Gemeenskap met God 

Ons gemeente se jaartema fokus op geestelike groei. Dissipels groei saam nader aan Christus 
deur die Gees. Vir die tweede helfte van die jaar gaan ons stilstaan by ’n lewe in die 
teenwoordigheid van die lewende God en ook nadink oor hoe ons God kan hoor in ons 
daaglikse lewe. Soos vantevore is die belangrike ding om te onthou dat dit alles gaan oor ’n 
bewustelike lewe [awareness]. Om te glo dat God lewend en handelend teenwoordig is en 
aan die werk is oral en altyd rondom ons. Ons leef in die teenwoordigheid van God – die 
vraag is of jy bewus is daarvan en God se teenwoordigheid erken. Die ritme van hierdie 
semester se geestelike verdieping gedagtes volg die ritme van Lectio Devina. Daar gaan 
telkens een teks per week aan die woord kom en jy kan besluit of jy in een dag deur al die 
stasies van Lectio Devina gaan en of jy een stasie per dag gaan neem. Maar ek wil jou uitdaag 
om hierdie gids wel daagliks in jou hand te neem en die teks elke dag te lees. 
 

Week 1: God as my diepste sielsgenoot 

God is ’n verhoudings-God – in sy wese is God op verhoudinge ingestel. God het ons gemaak 
om by Hom te wees. Selfs voor die skepping was God se bedoeling om ’n gemeenskap van 
mense te vorm – wat sy woonplek op aarde sou wees. Kyk maar net na Esegiël 37: 27: “My 
woonplek sal by hulle wees; Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees.” Ook Efesiërs 
2: 21-22 bevestig God se begeerte om saam met ons te wees. “In Hom sluit die hele gebou 
saam en verrys dit tot ’n heilige tempel vir die Here, 22in wie julle ook saam opgebou word 
as ’n geestelike huis waarin God woon.” En in Efesiërs 3: 16-17 hoor ons Paulus se gebed en 
begeerte dat Christus in ons harte sal woon. “16Ek bid dat Hy deur sy Gees uit die rykdom 
van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, 17dat Christus deur die 
geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees.” En 
dan kan ons ook weet dat God self die plek is waar ons kan tuis wees. Dat God vir ons soos ’n 
woonplek is. Ps 90: 1 “Here, U was vir ons ’n toevlug van geslag tot geslag.” 
 
Omdat God deur verhoudings werk om met ons as mense om te gaan, was Jesus se 
uitnodigings ook altyd verhoudingsmatig. Kom na My toe en leer van My [Matt 11: 28-29] en 
BLY in MY [Joh 15: 4] As ons dit doen, begin ons amper vanself leef soos Jesus, want ons leef 
in ’n verhouding met Hom. Om op ’n Sondag na ’n erediens te gaan en die Geloofsgroei of 
kleingroep byeenkoms by te woon, is nie werklik genoeg om ’n verhouding met Jesus te laat 
groei nie. Tog sal ons dikwels sê dat ons Sondag se erediens gaan bywoon om geestelike kos 
te kry – om reg te wees vir die week wat voorlê. Hier moet ons onthou: Dissipels van Jesus 
gaan na God om hul geestelike voedsel te kry. Hulle leef hul lewens IN die HERE. Die frase IN 
CHRISTUS kom ongeveer 90 keer in die Bybel voor. Mense en die gemeente was nooit bedoel 
om God te vervang in ons verhouding met God nie. Ons is gemaak vir ’n interaktiewe lewe 
saam met God en niks anders kan dit vervang nie. Kyk na hierdie analogie ... 
Wat sal jy kies? 
Situasie 1: Om deel van ’n huwelik te wees waar jy en jou huweliksmaat interaksie met 
mekaar het en mekaar geniet. Julle leer van mekaar en praat oor enigiets en julle doen dinge 
saam. 
Situasie 2: Jy is deel van ’n huweliksklub en een keer per week gaan jy na die byeenkoms om 
te hoor hoe wonderlik die huwelik is en iemand vertel selfs vir jou hoe wonderlik jou 



huweliksmaat is. As jy gelukkig is, kan jy by sommige byeenkomste vir ’n minuut of twee 
langs jou huweliksmaat sit. Maar die meeste van die tyd hoor jy net by iemand anders van 
jou wonderlike huweliksmaat. Jy gaan huis toe en dink dat dit goed is om te weet dat hierdie 
persoon ’n dinamiese verhouding met jou huweliksmaat het. Dit is seker moontlik dat 
daardie persoon ook maar sukkel, maar ten minste laat hy/sy dit nie so klink nie.  
 
Wat kies jy? ’n Mens kan nie vir jou doen en gee wat God kan nie. Dit is waar dat God mense 
gebruik, maar geen preek of erediens of Bybelstudie was ooit bedoel om in die plek te gaan 
staan van ons daaglikse, eie persoonlike interaksie met God nie. 
 
Die eerste stasie van Lectio Devina is om net STIL te word by God en jouself oop te stel om 
God se boodskap te hoor. 
 
Lectio Devina stasie 1 - Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Maak seker jy is gemaklik met niks wat jou nou kan steur nie. Dink aan Moses wie se 
gesprekke met God so ryk en diep was dat hy ’n sluier oor sy gesig moes dra na die tyd 
omdat sy gesig so gestraal het. En wanneer hy weer met God gaan gesels het, het hy die 
sluier weggeneem. Sien Eksodus 34: 29-35. Soos jy nou stilraak by die Here, dink watter 
sluiers jy moet afhaal sodat jy werklik teenwoordig kan wees in die oomblik by God. 
  

SLUIERS: Dalk dink jy dat jy alles perfek moet doen. Of jy moet seker maak dat jy goed lyk vir 
ander mense. Of jy moet sorg dat almal rondom jou versorg is en gelukkig is. Of jy moet 
leiding gee aan ander. Dalk net probeer om ’n goeie mens te wees. Of jy probeer net jou bes 
om gelukkig te wees of voor te kom. Onthou dat jy jou hart maar kan ontbloot voor God. Hy 
aanvaar jou net soos jy is. Haal die sluiers af en spandeer tyd saam met God. 
  

Die teks wat ons die week by stilstaan is saamgestel uit verskillende gedeeltes van Joh 14-17. 
  

Johannes 14: 3, 18-19, 23, 16 asook 17: 3,24 

3En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en 

sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is... “Ek sal julle 

nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 19Nog net 'n klein 

rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek 

lewe en julle sal lewe... “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte 

neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom 

woon... Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander Voorspraak stuur om 

vir ewig by julle te wees... [in gebed] En dit is die ewige lewe: dat hulle U 

ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is... 

“Vader, Ek wil graag hê dat waar Ek is, hulle wat U My gegee het, ook by 

My moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U My 

gegee het omdat U My al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. 

 



Tweede stasie van Lectio Devina - Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Die verse vir hierdie gesprek kom uit Johannes 14-17 waarna dikwels verwys word as Jesus 
se afskeidsrede. Hierdie gesprek vind plaas net voor die gebed in Getsemane en Jesus se 
arrestasie. Jesus het Sy dissipels se voete gewas en hulle het saam die Paasmaaltyd geniet. 
Maar Jesus word gesoek deur die Joodse leiers. Dit is die laaste gesprek met sy dissipels. Hy 
verduidelik aan hulle dat Hy moet weggaan, maar  dat Hy by hulle teenwoordig gaan bly – 
net op ’n nuwe manier. 
 
Nadat jy stil en rustig geword het, lees die skrifgedeelte hardop maar rustig. Dink hieroor: 
Die woord ken in Joh 17: 3 is baie dieper as om bloot van iemand te weet. Dit verwys na 
intieme gemeenskap en ’n interaktiewe verhouding. Hierdie saam wees met God is anders as 
om te voel dat God naby jou is en selfs anders as om intellektueel te glo dat God met jou is. 
Dit is ’n baie wyer soort ken. Jy weet God is naby aan jou! Jesus sê dit op verskeie maniere bv 
dat Hy ons nie alleen sal los nie; dat Hy na ons toe kom; dat Hy ons na Hom toe neem sodat 
ons kan wees waar Hy is; ons sal Hom sien. 
 

Stel jouself voor dat jy een van die dissipels is wat na Jesus luister. 
 Hoe klink Jesus se stem as Hy hierdie woorde sê? 
 Wat voel jy in jou binneste as Jesus so praat? 
 Jy het alles gelos en Jesus gevolg. Om by Jesus te wees is al wat jy oor het. Hoe 

beïnvloed dit wat jy hoor? 
 

Lees die teks nou weer en let op na watter woord of frase vir jou uitstaan en by jou bly. 
 

[Om te wag dat ‘n woord vir jou uitstaan, is nie iets bonatuurliks nie. Dit gebeur natuurlik en 
gebeur waarskynlik reeds as jy Bybel lees. Moenie geforseer voel as daar niks vir jou uitstaan nie. 
Moenie probeer dink hoe jyself die gedeelte op jou van toepassing kan maak nie. Laat net vir God toe 
om dit na jou toe te bring wat Hy wil. Verwag ook dat God jou gaan verras.] 
 

Lees nou weer die gedeelte rustig deur [hardop of stil]. Moenie iets kies wat vir jou uitstaan 
nie. Wag net op die Here en laat dit na jou toe kom. Laat God met jou praat deur die teks. 
Onderstreep die woorde wat vir jou uitstaan as jy wil. 
 
Skryf ook neer watter woord of frase vir jou uitstaan of die emosies wat jy as dissipel ervaar 
het terwyl Jesus met jou gepraat het. Wat het jou aangeraak soos wat jy in te teks ingeklim 
het? Watter gedagtes het by jou opgekom? Het jy enige raakpunte gesien met jou lewe? 
Watter vrae het jy? Wat dink jy wil God vir jou sê deur dit wat uitgestaan het? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Lectio Devina Stasie 3 - Reageer op God se Woord! 
Sit ’n stoel oorkant jou en verbeel jou dat Jesus daar sit. Lees die teks weer hardop en hoor 
hoe Jesus die woorde vir jou sê. Laat dit lei na ’n dialoog met God. Skryf jou gebed neer en sê 
dit hardop vir Jesus ... maak dit konkreet, persoonlik. Wees oop om ’n gesprek met God te 
hê. Begin jou gebed met jou persoonlike aanspreekwoorde vir Jesus en sê wat jy wil sê in 



antwoord op wat Jesus vir jou in die Skrifgedeelte gesê het. Vertel vir Hom wat jy nie 
verstaan nie en vra vrae. Jy hoef nie bladsye vol te skryf nie, een sin is dalk al ... maar moenie 
ophou voor jy klaar is nie. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Lectio Devina stasie 4 - RUS saam met God in die boodskap 
Lees die teks weer – of lees net die dele wat vir jou uitgestaan het. Jy het nou al die teks 
verskeie kere gelees. Hoe het jy vir God ervaar terwyl jy tyd saam spandeer het? Het jy 
gevoel asof jy net met jouself praat of dat God werklik teenwoordig is? Het dit gevoel asof 
God ver is of dat God aandag gee aan jou? ... Asof God baie omgee vir jou of gefrustreerd is 
met jou? ... asof God jou innooi of iets van jou eis? Praat met God oor jou ervaring! 
Marineer nou jou siel in God se teenwoordigheid.  
 Dalk wil jy net sit en by God wees. 
 Dalk wil jy dit wat jy gehoor en beleef het vier en vashou. 
 Aanbid God nou. [Sing, dans, skryf, teken ... doen dit wat vir jou werk.] 
 Rus in die gedagte dat jy die woonplek van God is en dat God sy woonplek in jou wil 

maak. 
 

Sluit af met ’n gunsteling gebed of gebruik hierdie gebed: 

Dit is met U voete wat ek loop, 

o God van my lewe. 

My liggaam wat hier beweeg, 

is U werktuig, tot U eer. 

U dink in my gedagtes. 

Dit is U stem wat oor my lippe sing. 

U skoonheid is voor my 

en U skoonheid volg my. 

Bo my en langs my fladder die 

vlinder van U nabyheid. 

Op my pad is U om my en in my. 

In my jeug ontdek ek dit. 

In my ouderdom vergeet ek dit nie. 

Daarom stap ek die voetpad van my lewe met vreugde 

want U het dit reeds vir my uitgetrap. 
 

Onthou om die lewe en asem wat God jou gee te geniet. Gaan stap in die natuur of tuin. Sit 
net rustig op die stoep en luister na die voëls se gesang. 


