
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 4: VIER die LEWE en wees dankbaar 

 

In die Ou Testament het mense wat ’n pad saam met God gestap het, tekens opgerig om 

hulle te herinner aan God en wat God in hul lewens gedoen het en steeds doen. Dink maar 

aan Jakob wat sy klipkussing oprig as ’n gedenksteen vir God se versorging en belofte van 

sorg aan hom toe hy vir Esau vlug. Toe die Israeliete droogvoets deur die Jordaan getrek het, 

het Josua 12 klippe opgestapel op die plek waar die priesters met die verbondsark gestaan 

het. 

Dink nou eerstens aan 2 of 3 gebeurtenisse of mense wat in jou lewe vir jou gehelp het en 

waarvoor jy baie, baie dankbaar is. Watter gedenkteken wil jy dalk vir God oprig as 

herinnering aan hierdie dinge of mense? Dit kan ’n eenvoudige beeld soos oop hande wees 

of ’n Bybelse beeld van skuiling onder die vlerke van God wat jou bewaar. Of dalk iets soos ’n 

papbord wat eers leeg was, maar nou oorloop. 

 
Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 

 
Gebruik die Jesus-gebed of die asemgebed en raak stil en rustig saam met die Here. Dink oor 
die werklikheid van God wat in ’n lewende persoonlike verhouding met jou wil wees.  
 
Die Psalms is gewoonlik gebruik in die tempel tydens aanbidding. Psalm 136 is geskryf in die 
vorm van ’n oproep en reaksielied. Die eerste deel van ’n vers sou waarskynlik deur die 
leviete gesing word en die tweede deel deur die mense in die tempel. In sommige klooster 
gemeenskappe sing die mense elke maand dwarsdeur die psalms – so word die psalms deel 
van jou gedagtetaal, jou gebedstaal en jou daaglikse gesprekke met God. 
 
In die psalm wat ons hierdie week lees, herhaal die refrein 16 keer. Herhaling word baie in 
Hebreeuse poësie gebruik om belangrike gedagtes te beklemtoon.  Laat die herhaling jou 
dieper inneem in gemeenskap met God. Dink so daaraan: Wanneer jou huweliksmaat 20 



keer ‘n dag herhaal dat hy/sy jou liefhet, word dit mos nooit eentonig nie – dit is eerder ’n 
vreugdevolle viering van jul liefde. Laat die refrein insink elke keer as jy dit herhaal. 
 

Ons lees Psalm 136:1-9, 12-16, 25-26

 

1Loof die Here, want Hy is goed. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

2Loof die oppermagtige God. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

3Loof die magtigste van alle 

maghebbers. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

4Hy het magtige dade gedoen, Hy 

alleen. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

5Hy het die hemel met soveel insig 

gemaak. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

6Hy het die aarde op die waters 

gevestig. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

7Hy het die groot hemelligte 

gemaak, 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

8die son om te heers oor die dag, 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

9die maan en die sterre om te 

heers oor die nag. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

12met sy groot mag en krag. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

13Hy het die Rietsee in twee 

gekloof 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

14en Israel daar deur laat trek, 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

15maar die farao met sy leërmag in 

die Rietsee gestort. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

16Hy het sy volk deur die woestyn 

laat trek. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

24en ons uit die mag van ons 

teëstanders bevry. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

25Hy gee voedsel aan al wat lewe. 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie. 

26Loof die God van die hemel! 

Aan sy liefde is daar geen einde 

nie.

. 

Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
 
Dink nou hieroor: Die woord liefde is die Hebreeuse woord “hesed”. Ons het nie werklik ’n 
woord wat hierdie Hebreeuse woord volledig kan verduidelik nie. Die woord omvat die idee 
van liefdevolle goedheid en getrouheid, genade en omgee, lojaliteit wat nie sommer net 
verdwyn nie, getrouheid en waarheid. God is oorvloedig SO! Hierdie is nie sentimentele 
liefde nie, maar die rykste vorm van liefde wat net nooit ophou en moed verloor nie, maar 
aanhou. 



 
Ons kan ook ontstel word deur sommige van die wrede goed wat in die Ou Testament 
gebeur het en aan God toegeskryf word, soos dat God die Farao en sy soldate in die Rooi See 
ingeveeg het en hulle almal daar gesterf het. In hierdie konteks het God se heset liefde Israel 
verlos van die tirannie van die Farao wat hul kinders vermoor het. Die Farao se wreedheid 
het nou tot ’n einde gekom. 
 
Lees die teks hardop: parafraseer die refrain-gedeelte in jou eie woorde of kyk hoe ander 
vertalings dit stel: 
His love never quits [MSG] 
His mercy endureth forever [KJV] 
 
As jy wil, kan jy ook ’n persoonlike vers van jou eie byskryf. Kyk na die verskillende dele 
waarin ons die psalm kan opdeel en dink waar jy iets persoonliks wil byskryf. 
 
Die eerste deel van Psalm 136: Iets oor wie God is en hoe jy God beleef wat nou spesiaal vir 
jou uitstaan. 
Tweede deel: Iets oor God se skepping wat vir jou spesiaal is. 
Derde deel: Iets oor hoe God gehelp en gered het in die verlede. 
Vierde deel: Iets oor God se voortdurende seëninge in jou lewe. 

 
Terwyl jy nou die Skrifgedeelte weer lees, watter woord of frase resoneer die meeste met 
jou? Moet dit nie self kies nie, maar laat dit na jou toe kom. Laat God met jou praat. 
Onderstreep die woorde in die teks of skryf dit neer. 
 
Skryf nou die woord of frase neer.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Watter gevoelens of emosies voel jy aan in die verse? Is daar iets wat jou verras? Het jy dalk 
vrae wat jy vir God of die psalmdigter wil vra? Wat wil God vir jou sê deur die woord of frase 
wat vir jou uitstaan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Lectio Devina Stasie 3: Reageer op God se Woord! 
 
Lees weer die teks en dink daaraan hoe dit jou innooi na gesprek [dialoog] met God. Ons lees 
die teks en praat met God daaroor. Maar praat nou met God. Verander die refrein se 
woorde “aan sy liefde is daar geen einde nie” na “aan U liefde is daar geen einde nie.” Aan U 
liefde vir MY is daar geen einde nie – maak dit baie persoonlik. 



 
Skryf jou gebed neer of sê dit hardop vir Jesus. Dit sal dit meer konkreet en 
verhoudingsmatig maak. Wees oop vir ’n tweegesprek met God. Vertel vir God wat jy beleef 
het toe jy die teks gelees het. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Lectio Devina stasie 4: RUS [VIER]saam met God in die boodskap 
Lees weer die Skrifgedeelte. Hoe het jy vir God ervaar soos wat jy die teks deur die week 
gelees het? Watter beeld van God het jy gesien? Praat met God daaroor. 
 
Sluit af met ’n gunsteling gebed of gebruik hierdie gebed: 

Wees van vanmôre tot vanaand, o Christus, 

met my en in my. 

Christus wees agter my en voor my. 

Christus wees langs my en rondom my. 

Christus troos en versterk my. 

Christus wees bo my en onder my. 

Christus wees met my in die uur van stilte én storm. 

Christus praat met my deur die mond van ‘n vriend 

en in die oë van ‘n vreemdeling. 
 
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. 
 
WHO GOD IS AND WHAT GOD IS LIKE 
Give thanks to the Lord, for he is good. 

His love endures forever. 

Give thanks to the God of gods. 

His love endures forever. 

Give thanks to the Lord of lords: 

His love endures forever. 

CREATION 
to him who alone does great wonders, 

His love endures forever. 

who by his understanding made the heavens, 

His love endures forever. 

who spread out the earth upon the waters, 

His love endures forever. 

who made the great lights — 

His love endures forever. 

the sun to govern the day, 

His love endures forever. 

the moon and stars to govern the night; 

His love endures forever. . . . 

HOW GOD HAS RESCUED ME IN THE 
PAST 
with a mighty hand and outstretched arm; 

His love endures forever. 

to him who divided the Red Sea asunder 

His love endures forever. 

and brought Israel through the midst of it, 

His love endures forever. 

but swept Pharaoh and his army into the Red Sea; 

His love endures forever. 

to him who led his people through the desert, 

His love endures forever. . . . 

CONSTANT BLESSINGS 
and who gives food to every creature. 

His love endures forever. 

Give thanks to the God of heaven. 

His love endures forever. 

(Psalm 136:1-9,12-16,25-26) 


