
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 7: ’n Avontuur saam met God 

Ons wat die verhaal van Martha en Maria ken, sal dikwels dink dat die twee susters baie van 

mekaar verskil. Die Marthas onder ons is die doeners – ons verwag nie van hulle om juis tyd 

saam met God deur te bring nie. En hulle sal sê: ons is nou maar net so gemaak. Min mense 

sal na hulself verwys as Marias – mense wat baie tyd by Jesus se voete spandeer. Hierdie 

twee-deling word minder en minder in mense wat probeer om hul lewens daagliks te leef in 

die teenwoordigheid van God. In ons daaglikse omgaan met God raak ons almal meer 

avontuurlustig. God se nabyheid druk ons stukkie vir stukkie om uit ons gemaksones uit te 

beweeg. Ons staan ook meer stil by God voor ons iets doen - om met God te praat en te vra 

vir wysheid. So word dit deel van ons lewens om elke oomblik te leef in God se nabyheid. 

Soos wat ons ons hele lewe oorgee aan God, beweeg ons as God ons stuur, staan ons stil as 

God wys en leer ons om oop te wees vir die rigting waarin God beweeg. As ons so by God 

leef, het ons nie nodig om te weet waarheen ons presies op pad is nie, want ons weet God 

lei ons een tree op ’n slag. Dink hoe volgelinge van Jesus leef met die ritme van by God wees 

en saam met God werk ... 

 Paulus het drie jaar lank in Arabië gebly na sy bekering, maar ook 4 sendingreise 

onderneem. [Hand 20:13; 28:16] 

 Abraham, wat baie gesprekke met God gehad het, het met sy hele huishouding getrek 

na onbekende plekke in tye toe mense dit nie sommer sou doen nie. 

 Nehemia, ’n Jood in die Persiese paleis met alles wat vir hom reg verloop, laat dit alles 

agter om ’n groep Israeliete te lei na die verwoeste Jerusalem. Hier herbou hulle die 

stadsmuur in 52 dae. Hy word ook die goewerneur van Jerusalem. Sy gereelde gebede 

word regdeur die kort boek Nehemia opgeteken. 

Dade is die gevolg van gebed en dan bring ons dade ons weer uit by gebed. Alle dade word 

gemeng met gebede en so word ons lewens werklik ’n saamwees met God op alle vlakke. 

 

 



Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Raak weer rustig voordat jy die Skrif lees. Gebruik die Jesus-gebed of die asemgebed om jou 
gedagtes stil te maak en te fokus op God. 

Dink aan hierdie twee frases en die tipes mense wat dit verteenwoordig: 
 

Ek is te besig om te bid.    Ek is te besig om nie te bid nie. 
Dink hoe mense, van wie elkeen van hierdie frases waar is, dink oor ’n taak en hoe hulle voel 
oor die uitvoering van ’n taak. Hoe voel so iemand oor God? Watter verskille is daar nog 
tussen mense wat of te besig is om te bid of te besig is om nie te bid nie? 
 
Lees die teksgedeelte: Nehemia 1:1-11 
1Die verhaal van Nehemia seun van Gakalja. Dit was in die maand Kislef, die twintigste jaar. 
Ek was in die vestingstad Susan.  
2Ganani, een van my medeamptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar ander 
manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is en 
teruggegaan het, en oor Jerusalem, 3en hulle het vir my gesê: “Die ballinge wat teruggegaan 
het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, 
en die stadspoorte is verbrand.” 
4By die aanhoor van dié woorde het ek gaan sit en gehuil en dae lank getreur. Ek het gevas 
en tot die God van die hemel gebid. 5Ek het gesê: “Ag, Here, God van die hemel, groot en 
ontsagwekkende God wat u verbond en u troue liefde handhaaf teenoor dié wat vir U liefhet 
en u gebooie gehoorsaam, 6luister tog, gee tog ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder 
ophou tot U bid. 
“Ek bid vir u dienaars, die Israeliete, ek doen belydenis van die sondes wat ons teen U 
begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. 7Ons het U nie geëer nie, ons was 
ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat U aan u dienaar Moses 
gegee het. 
8“Dink tog aan die belofte wat U aan u dienaar Moses gemaak het: ‘As julle ontrou is, sal Ek 
julle onder die volke verstrooi, 9maar as julle julle tot My bekeer en my gebooie gehoorsaam 
en nakom, sal Ek julle weer bymekaarmaak, al is julle oor die hele aarde versprei. Ek sal julle 
terugbring na die plek toe wat Ek gekies het om my Naam daar te laat woon.’ 
10“Hulle is u dienaars, u volk vir wie U met u groot mag en krag gered het. 11Ag, Here, 
luister tog na die gebed van u dienaar en na die gebed van u dienaars, hulle vir wie dit 'n 
vreugde is om u Naam te eer. Laat my tog voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. 
Laat hierdie man my simpatiek gesind wees.” 
Ek was die koning se skinker. 
 
Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Agtergrond: Juda is ook weggevoer as ballinge in Babilonië. Persië neem egter vir Babilon 
ook in en nou is die Jode onderhorig aan die Perse. Hulle droom is egter om terug te keer na 
Jerusalem. Die terugkeer begin met Esra, maar die mense bly in haglike omstandighede, 
want die mure van die stad was nog nie herbou nie en hulle kon hulleself nie verweer nie. 
Jerusalem moes beveilig word. 



Behalwe vir die gebed hier in Neh 1, is daar nog baie gebede van Nehemia opgeteken in 
hierdie boek. 
 Toe Nehemia hulp vra by die Persiese koning, het hy eers gebid. 
 ’n Bewussyn van God het alles wat hy doen voorafgegaan. 
 Toe die Samaritaanse soldate hulle bedreig het, het Nehemia gebid. [4:4-5] 
 Hy het gebid en oorgegaan tot aksie. Hy het seker gemaak daar is wagte op die mure 

om hulle aanslag af te weer. 
 Hy het almal aangemoedig om ywerig te bid. Hy spoor die mense aan om te bid en 

verwys na God se grootheid en almag. [4:14] 
 Hy bid vir God se guns na alles wat hy gedoen het.[5:19] 
 Hy bid dat God sy hande sal sterk maak om voort te gaan met die moeilike werk as die 

Samaritane hulle intimideer en sy lewe bedreig. 
 Elke keer as die vyand hulle bedreig het, het Nehemia gebid teen hulle pogings. 
 In 13:14 vra hy ook vir God om te onthou hoe hy gesorg het dat die volk se aanbidding 

aanhou en hulle op God se pad bly. 
Nehemia was ’n avonturier, aktivis, advokaat vir sy volk en iemand wat heeltyd gebid het. 

As Nehemia bid dat God hom moet onthou, is dit nie ’n selfsugtige gebed nie. Om dit te vra, 
beteken nie dat jy dink God het jou vergeet nie. Dit beteken wel dat jy weet dat jy deel is van 
God se storie en dat God jou wil gebruik en dat jy tot sy beskikking is. Jy bely ook daarmee 
dat jy weet dat God jou in sy hand hou en jou beskerm. 

Nadat jy weer die teks gelees het, sien vir Nehemia as die skinker van die Persiese koning. 
Hierdie werk het beteken dat Nehemia die koning se kos en drankies moes toets om te kyk 
of dit nie vergiftig is nie. Hy sou ook ’n vertroueling van die koning wees en byna altyd saam 
met die koning wees. Sy lewe was elke dag in gevaar en daarom moes hy leer om te 
onderskei watter mense goed bedoel het en wie die koning wou kwaad aandoen. Vir ’n Jood 
om tot hierdie posisie in ’n vreemde land te vorder, was voorwaar moeilik en dus wonderlik. 
Nehemia het waarskynlik in die paleis gebly en niks kort gekom nie. Maar Nehemia se hart is 
reg. Hy hou nie vas aan sy eie voorspoed nie, maar dink aan sy volksgenote wat swaarkry in 
Jerusalem. 

Nehemia het gebid en gevas en getreur vir dae aaneen. In sy gebed prys hy die Here vir sy 
goedheid en genade en getrouheid, doen belydenis vir homself en ander, vra God se hulp en 
tree in vir ander. Lees nou die teks. Watter oomblik, emosie, woord of frase gryp jou aan? Is 
daar iets omtrent Nehemia self wat jou aangryp?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
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, maar hierdie keer bid Nehemia se gebed. Lees dit dus stadig genoeg dat 
jy dit kan bid terwyl jy dit lees. As Nehemia die volk se sonde bely, kan jy jou eie naam daarin 
voeg. 

Wat wil jy bid na aanleiding van hierdie teksgedeelte: 
 Wil jy God dank vir sy getrouheid? 
 Iets wat jy vir jouself wil vra by God? 
 Sondebelydenis? 
 Voorbidding vir ander? 

 
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? Voel jy God is naby of ver? Gee God aandag 
aan jou of beleef jy Hom as afsydig? Gee Hy om vir jou of is Hy gefrustreerd met jou? Vra Hy 
iets van jou of nooi Hy jou uit na ’n dieper gemeenskap? Praat met God daaroor. 
 
Gee jouself tyd om dit wat jy beleef het deel van jouself te maak. Verdiep jouself in die 
woorde van Nehemia soos jy dit nou oordink. 
 
 Verdiep jouself en verlustig jou in dit wat deur hierdie gedeelte tussen jou en God 

gebeur het. 
 Onthou dat elke dag ’n avontuur saam met God is en dat God jou saamnooi. 
 Dink aan dit wat in jou gesprek met God gebeur het en vier dit. 
 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. 


