
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 6: TREUR saam met God 

Wanneer mense treur, sal hul vriende saam treur. Saam met mekaar treur is gedeelde 

hartseer. Maar ook as ons treur oor onreg, kan saamtreur ons help om te besin oor hoe ons 

kan maak om dit waaroor ons treur, beter te maak. God kom staan langs mense wat treur en 

dit maak nie saak wat die rede vir ons hartseer, seerkry of lyding is nie. Dink maar net aan 

Jesaja 43:2 > “2As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle sal jou nie 

wegspoel nie; as jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie 

brand nie,... “ 

God is ook hartseer oor die mense wat lyding veroorsaak deur verkeerde keuses en wat deur 
hul verwerping van God ander benadeel. Kyk maar na Genesis 6:6 “... was die Here bedroef 
daaroor dat Hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het Hom diep gegrief.” God huil oor 
hoe mense sommer net hul eie koers inslaan en nie agslaan op Hom nie. Kyk maar hoe 
stroom God se trane: [Jeremia 9:1] “Ag, was my kop maar vol water en my oë 'n fontein met 
trane, dan sou ek dag en nag huil oor my volksgenote wat gesneuwel het.” Maar God is selfs 
hartseer oor ander volkere wat Hom nie volg nie en teen Hom kies. As ons treur saam met 
dié wat treur [Rom 12:15], sal ons gesprekke met God insluit dat ons treur oor mense wat ly 
en treur oor mense wat lyding veroorsaak deur God te verwerp en mense kwaad aan te 
doen. As ons so treur, sien ons die hart van God raak en beweeg ons nader aan God. Dit help 
ons om te bid vir hulle wat swaarkry en hartseer is ... ons leer om die wêreld werklik lief te 
hê soos God die wêreld liefhet. 

Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Neem hierdie week die koerant of jou nuus-app op jou foon saam na die Here toe. Waaroor 
dink jy moet ons treur? Oraloor is daar humanitêre krisisse, hongersnood en natuurrampe, 
siektes soos Ebola wat derduisende mense se lewens bedreig, oorloë en vlugtelingkrisisse 
reg oor die wêreld heen. Daar is mensehandel en kinders wat ly. Daar is die bendegeweld in 
ons land en kinders wat daagliks sukkel om skool te gaan as gevolg daarvan. Dalk is daar 
iemand wat jy ken wat sukkel met ’n lewensbedreigende siekte, wat werkloos is, wat ’n huis 
verloor of werk verloor het. Skryf drie woorde of frases neer wat jy dink sal beskryf hoe 
iemand in sulke omstandighede moet voel – wat hulle sal dink... ______________________ 
___________________________________________________________________________ 



Lees die teksgedeelte: Psalm 56: 1-14 
1Vir die koorleier: op die wysie van “Die duif in die hoë bome”. Van Dawid. 'n Gedig, na 
aanleiding daarvan dat die Filistyne hom in Gat gevange geneem het. 2Wees my genadig, o 
God, want daar is mense wat my jaag, vyande wat my vervolg van die môre tot die aand. 
3Vroeg en laat jaag my teëstanders my, en ek het baie vyande, o Allerhoogste. 4Die dag as 
ek bang word, vertrou ek net op U. 5In God, wie se woord ek prys, in God stel ek my 
vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan 'n blote mens aan my doen? 6Hulle vergal my lewe 
gedurig met beskuldigings teen my, al hulle bose planne is teen my gerig. 7Hulle lê op die 
loer en hou my dop, hulle bly op my hakke, so gretig wag hulle op my dood. 8Moenie dat 
hulle ongestraf bly vir hierdie vyandigheid nie! Laat u toorn hulle vernietig, o God! 9My 
ellende het nie ongemerk by U verbygegaan nie, U het op my trane gelet. In u boek staan 
hulle opgeteken. 10Die dag wanneer ek na U roep om hulp, val my vyande terug. Dít weet 
ek: God is aan my kant. 11In God, wie se woord ek prys, in die Here, wie se woord ek prys, 
12in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. Wat kan 'n mens aan my doen? 13Ek moet 
my geloftes aan U nakom, o God, 
ek wil U met dankoffers betaal, 14want U het my van die dood gered, my voet nie laat 
struikel nie, en met God by my kon ek my pad aanhou loop en die lewenslig bly sien. 
 
Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Agtergrond: Psalm 56 is ’n klaagpsalm. Klaagpsalms is soms persoonlik soos hier; ander kere 
gaan dit oor die gemeenskap. Dit word aan God gerig en die klag word soms voor God se 
deur gelê. Gewoonlik vertel die klaagpsalm vir God wat Hy moet doen. Maar die 
psalmskrywer skryf dit nie so ernstig om God se aandag te probeer trek nie – hulle twyfel nie 
in God nie, maar weet dat ons dikwels apaties staan en baie keer met soveel ander goed 
besig is dat ons hulp nodig het om ons harte heeltemal voor God uit te stort. Sulke psalms 
dwing ons eintlik om die ander raak te sien en saam met die ander uit te roep tot God. Dit 
word uitgeroep in geloof dat God wel sal help. 
 
Voor jy die teks weer lees, dink hieraan: 
 
Ons trane gaan nie by God verby nie – Dit is vir Hom kosbaar. 
Om geloftes aan God na te kom, is nie om te probeer om God te manipuleer nie, maar gaan 
oor ’n diep afhanklikheid van God en dat jy jouself gewilliglik verbind om iets vir die Here te 
doen. Die psalm se opskrif stel dat dit deur Dawid geskryf is toe die Filistyne hom gevang het. 
Koning Saul wou hom vang en daarom vlug hy na die land van Israel se groot vyande, die 
Filistyne. Ook hier is dit nie veilig nie en hy gee voor om mal te wees [1 Samuel 21 vertel die 
verhaal]. Kort voor lank moet hy hier ook vlug. Ons hoor die desperaatheid in die psalm. Hy is 
ver weg van sy land en weet hoe dit voel om niemand te kan vertrou nie en nie te weet 
waarheen om te draai vir hulp nie. Weet jy hoe dit voel om in so ’n situasie te wees of ken jy 
iemand wat in so ’n tipe moeilike situasie is? 
 
As jy weer die teks lees, lees dit hardop en dink watter houding sal laat reg geskied aan die 
klaagpsalm. Moet jy sit of staan of op jou maag lê? Of met uitgestrekte hande en arms 
pleitend voor God? Watter stemtoon en volume sal pas by jou uitroep? As jy die teks nou 



rustig hardop lees, wees bewus van die moeilike situasie waarin die skrywer verkeer... 
nêrens om heen te gaan nie en hy kan niemand meer vertrou nie. 
 
Lees weer die teks. Watter oomblik, emosie, woord of frase gryp jou aan? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
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. Beweeg stadig deur die teks en BID dit soos jy daardeur lees. Plaas jouself 
in die skoene van iemand wat desperaat is van wie jy dalk in die nuus gelees of gehoor het. 
Jy kan selfs woorde of frases invoeg waaraan jy dink soos wat jy intree vir die persoon of 
saak. Ons staan in hulle plek voor God. Maak seker jy het genoeg tyd as jy dit doen.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Staan nou weer terug en bid vir die persoon of saak. 
 Dat hulle nie bang sal wees nie. 
 Dat dit wat hulle gevange hou, sal verdwyn of dat die probleem opgelos sal word. 
 Dat hulle sal aanvoel hoe God omgee en op hulle seerkry en hartseer ingestel is. 
 Dat hulle God weer sal kan prys. 
 Dat hulle voor God sal leef en God se lig sal beleef. 

 
Bid ook dat God jou sal help om werklik te kan treur saam met dié wat treur, dat God vir jou 
sal wys hoe en vir wie jy moet intree. 
 
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. 

RUS veral in hierdie vers van die PSALM: 
In God, wie se woord ek prys, 

in die Here, wie se woord ek prys, 
in God stel ek my vertroue, ek is nie bang nie. 

Wat kan 'n mens aan my doen? 
 
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. 
 

PSALM 56 [The Message]  

1-4 Take my side, God—I’m getting kicked around,     stomped on every day. 

Not a day goes by     but somebody beats me up; They make it their duty 

    to beat me up. 

When I get really afraid I come to you in trust. I’m proud to praise God; 

    fearless now, I trust in God.     What can mere mortals do? 
5-6 They don’t let up— they smear my reputation and huddle to plot my collapse. 

They gang up, sneak together through the alleys to take me by surprise, 

    wait their chance to get me. 
7 Pay them back in evil! Get angry, God!     Down with these people! 
8 You’ve kept track of my every toss and turn through the sleepless nights, 

Each tear entered in your ledger, each ache written in your book. 
9 If my enemies run away, turn tail when I yell at them,  

Then I’ll know     that God is on my side. 
10-11 I’m proud to praise God, proud to praise GOD. 

Fearless now, I trust in God; what can mere mortals do to me? 
12-13 God, you did everything you promised, and I’m thanking you with all my heart. 

You pulled me from the brink of death, my feet from the cliff-edge of doom. 

Now I stroll at leisure with God in the sunlit fields of life. 


