
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 5: Smekend voor God 

Waarvoor het jy al gepleit? Waarskynlik vir mense wat jy ken en wat jou liefhet. Sal jy pleit vir 

iemand wat nie lief is vir jou nie – vir wie jy nie ken nie? Wat moet gebeur voordat jy sal pleit 

vir iemand wat jy nie ken nie? Sal jy pleit vir vlugtelinge van ’n oorlog wat niks met jou te 

make het nie? 

Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap 
Hierdie week lees ons weer van ’n ontmoeting wat God met Abraham gehad het. God 
verskyn in die vorm van drie mans aan Abraham waar hy voor sy tent sit. Abraham, getrou 
aan die gasvryheidsgebruik van sy tyd, dring daarop aan om die 3 mans te onthaal en vir 
hulle kos te gee. Een van die mans voorspel dat Sara binne ’n jaar geboorte sal skenk aan ’n 
seun. Sara, wat na die gesprek luister vanuit die tent, lag hieroor. Wanneer hulle vertrek, 
stap Abraham ’n ent saam met hulle en dan het die Here – een van die drie – ’n gesprek met 
Abraham oor Sodom en Gomorra. Abraham tree in vir Sodom en Gomorra. Hy leef nie asof 
die lot van daardie mense niks met hom te doen het nie. Hy wil ’n instrument in God se hand 
wees om God se redding vir meer mense te bewerk. Dit het nie vir hom saak gemaak of hulle 
baie sleg en anders is nie – Hy wou God se redding en genade ook vir hulle hê. 
 
Lees die teksgedeelte: Genesis 18: 20 - 33 
 
20Toe sê die Here: “Die geroep teen Sodom en Gomorra is hard. Hulle sonde is baie 
groot! 21Ek wil gaan kyk sodat Ek kan weet of hulle ooreenkomstig die geroep wat tot by My 
gekom het, gehandel het of nie.” 22Die mans het weggedraai Sodom toe, maar die Here het 
by Abraham bly staan. 
23Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra: “Sal U die regverdiges saam met 
die goddeloses vernietig? 24Miskien is daar vyftig regverdiges in die stad. Sal U die plek 
werklik vernietig? Sal U dit nie spaar oor vyftig regverdiges daarin nie? 25U sal tog nie so iets 
doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie! U sal tog nie die 
regverdiges soos die goddeloses behandel nie! Sal die regter van die hele aarde dan nie reg 
laat geskied nie?” 



26Toe sê die Here: “As Ek vyftig regverdiges in Sodom kry, sal Ek die hele plek spaar oor 
hulle.” 
27Abraham het gesê: “Ek is maar net stof en as, en tog het ek gewaag om met die Here te 
praat. 28Sê nou die regverdiges is vyf minder as vyftig: sal U die hele stad vir vyf verdelg?” 
Hierop antwoord die Here: “Ek sal dit nie verdelg as Ek vyf en veertig daar kry nie.” 
29Toe praat Abraham weer met die Here: “Miskien sal daar veertig gevind word,” en die 
Here sê: “Ook oor veertig sal Ek dit nie doen nie.” 
30Abraham sê toe: “Moet tog nie kwaad word as ek nog 'n keer praat nie, Here. Miskien sal 
daar dertig te kry wees,” en die Here sê: “Ek sal dit nie doen as Ek dertig daar kry nie.” 
31Maar Abraham sê: “Ek bly waag om met die Here te praat. Miskien word daar twintig 
gekry,” en die Here sê: “Oor die twintig sal Ek dit nie verdelg nie.” 
32Toe sê Abraham: “Moet tog nie kwaad word nie, Here! Ek wil nog net een keer praat; 
miskien word daar tien gekry.” En die Here sê: “Ook oor tien sal Ek dit nie verdelg nie.” 
33Toe die Here klaar met Abraham gepraat het, het Hy weggegaan, en Abraham het na sy 
plek toe teruggegaan. 
 
Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
 
Voor jy die teks weer lees, dink hieraan: 
Wat op die uiteinde gebeur het in Genesis 19 is dat die twee dorpe nie gehou het by die Ou 
Nabye Oosterse gebruike van die tyd om gasvry te wees teenoor vreemdelinge nie. Hierdie 
gasvryheidsgebruike het selfs deel geword van die wette in die Ou Testament. Die mense 
van Sodom en Gomorra het vreemdelinge en reisigers aangeval, verkrag en dalk selfs 
vermoor. Lot was so geskok oor die mense van Sodom en Gomorra dat hy sy twee 
ongetroude dogters vir die aanvallers gee om te verkrag, sodat dit nie met sy besoekers aan 
wie hy gasvryheid betoon, gebeur nie. As hierdie verhaal jou skok ... dit behoort! 
 
’n Gesprek met ’n vriend: God se hart breek oor die boosheid in hierdie wêreld en Abraham 
is sy vriend. God praat met Abraham hieroor nadat Hy by homself wonder of Hy vir Abraham 
sal inlaat in wat Hy gaan doen ivm Sodom en Gomorra. God wil Abraham in sy vertroue 
neem en laat deel in alles wat God doen. God help vir Abraham om die boosheid van Sodom 
en Gomorra te sien, aangesien Abraham ’n sagte plekkie vir die mense gehad het, nadat hy 
hulle gered het [sien Genesis 14:1-16]. 
 
Die taal wat Abraham en God gebruik in hierdie gelese gedeelte is nie soos onderhandelings 
oor ’n prys [bargaining] nie, dit is die taal van die geregshof. God leer vir Abraham hoe om 
die vernietiging van sonde op te weeg teen die hoop van redding en genade. ’n Genadige 
regter ondersoek billik, behandel mense regverdig [onskuldig tot skuld bewys is] en leun 
altyd oor na liefde en genade eerder as straf. Abraham kry God nie sover om af te sien van sy 
plan nie, maar ontdek dat God genadig is, en die stad sal red as dit enigsins moontlik is. 
 
God weet reeds wat Abraham nie weet nie - dat daar nie eens tien mense in daardie stede is 
wat regverdig sal optree nie. Maar God verkies om met Abraham hierdie pad te stap en nie 
op sy eie op te tree nie. Sien raak hoe God antwoord op Abraham se versoeke. God 
onderhandel nie, maar stem saam met Abraham. Abraham is ook baie waagmoedig in sy 



gesprek met God. Dalk die vrees vir wat met Sodom en Gomorra kan gebeur wat hom so ver 
dryf. Hy wil graag verstaan hoekom God dit gaan doen, want God is barmhartig en genadig – 
dit is hoe Abraham vir God ken. Maar Abraham wil ook die feit dat God met hom in gesprek 
tree en hom intrek en deel maak van sy besluite, ernstig opneem. ’n Lewe in gemeenskap 
met God hou in dat ons met God in gesprek tree. Soms gaan jy saam met God planne maak, 
dinge verander en ook agterkom en verstaan wat God se wil is en hoe God dinge sien. 
 
Lees die gedeelte nou hardop vir jouself en gee vir Abraham en God ’n stem wat jy dink sal 
pas by hoe hulle hierdie gesprek voer. 
 
Terwyl jy nou die Skrifgedeelte weer gelees het, 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. 
 
Dink spesifiek aan Abraham. Wat val jou op? Dink dalk hieroor: 
 Ondersteun Abraham ’n saak wat in elk geval nie gaan verander nie? Nie omdat God 

nie genadig is nie, maar omdat mense teen God gekies het. 
 Abraham kom amper soos ’n kind die hele tyd weer terug na God, want hy gee werklik 

om. 
 Is Abraham bloot naïef oor die vernietigende besluite wat mense maak? 

 
Gebaseer op wat Abraham gedoen het en geleer het, wat leer jy oor hoe om by God in te 
tree en te pleit? Is daar enige waarde daarin om by God te pleit, selfs al kry jy nie waarvoor jy 
vra nie? 
 
Lees weer die teks. Watter oomblik, emosie, woord of frase gryp jou aan? Dalk sien jy jouself 
as Abraham of een van die twee manne wat saam met die Here geloop het. Wat gebeur met 
jou? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Wat wil God vir jou sê deur die woord of frase wat vir jou uitstaan? Watter vrae het jy of wil 
jy dalk beswaar aanteken by God? Is daar iets wat jou verras? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
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. 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. 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 Pleit by God oor iets wat vir jou belangrik is. 
 Pleit by God vir mense wat sy hulp nodig het, al ken jy nie die mense nie? 
 Vra vir God ’n vraag oor ’n situasie van mense vir wie jy pleit? 
 Dank die Here dat hy nooit vir Abraham gesê het om stil te bly nie. God se liefde hou 

werklik nooit op nie. 
 
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. 
 
Gee jouself tyd om dit wat jy beleef het deel van jouself te maak. 
 Verdiep jouself en verlustig jou in dit wat deur hierdie gedeelte tussen jou en God 

gebeur het. 
 Rus in die feit dat jy die woning van God is en dat God sy woning in jou WIL maak. [lees 

Ef 2:22; 3:17 en Joh 14:23] 
 Sing ’n lied of teken iets wat jou help om dit wat jy beleef het, te laat deel raak van jou 

lewe. 
 
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. 
 

 


