
Leef in Gemeenskap met God 

Leer om te luister na 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 10: Wat sê God – waaroor praat God met ons? 

Dalk het jy ook al gehoor dat iemand sê: “God het vir my gesê ...” En dan wonder jy dalk of 

dit regtig God was wat met hulle gepraat het of net hulself wat hoor wat hulle wil hoor en dit 

dan aan God toedig. As ons dink dat ons iets van God af gehoor het, kan ons dit en moet ons 

dit altyd toets aan die Bybel, want dit sal altyd ooreenstem. Vergelyk dit wat jy hoor met wat 

jy weet God normaalweg sou doen – nie met iets wat dalk die uitsondering op die reël sou 

wees nie. Dit is ook hoekom dit baie help as jy weet wat God in die Bybel vir mense gesê het. 

Let veral op temas en frases wat herhaal. Selfs wanneer jy na Bybelse voorbeelde kyk, fokus 

op die idee agter die voorbeeld eerder as die detail, want jou situasie verskil en God sal jou 

spesifieke detail vir jou inkleur. Om byvoorbeeld jou kop toe te maak as jy bid, is nie meer 

vandag vir ons nodig nie. Waaroor het dit gegaan? Om nie met ’n trotse houding te bid nie. 

In die kultuur van destyds sou gebed sonder om jou kop toe te maak juis daarop dui – dat jy 

jouself nie ondergeskik stel aan God nie. Jy kan ook verwag dat die inhoud van dit wat God sê 

pasgemaak sal wees vir jou behoeftes en ook jou blinde kolle. Byvoorbeeld sal dié van ons 

wat daarvan hou om geld te spandeer, hoor dat God sê dat ons minder spandabelrig moet 

leef en met minder moet probeer klaarkom. Dié wat dalk weer te suinig is, sal hoor dat God 

sê ons kan maar (moet tog) die lewe vier en geniet. Die Heilige Gees weet wat ons nodig het 

terwyl ons heel dikwels nie ons tekortkominge raaksien nie. 

Ons sal God ook beter hoor as ons deursigtig is en eerlik is met God. Ons diepste motiewe 

gaan te dikwels oor ons eie behoeftes en daarom moet en behoort ons vir God te vra om ons 

te wys waarvoor ons moet vra. Mense sal soms sê dat hulle iets by God gehoor het en dit 

ook selfs uit die Skrif probeer regverdig, maar dan is dit vir seker nie reg nie. Bv om te jok op 

jou belastingopgawe en voor te gee dat dit spaarsamigheid is, of om mense se 

skuldgevoelens te misbruik sodat hulle iets doen in die naam van diens. Ons moet altyd die 

stemme in ons gedagtes losmaak van die genadige, regverdige Here wat ons dien. Wanneer 

ons eie oordeel bietjie troebel raak, moet ons ’n goeie vriend/in vra om te help: Is dit ek of is 

dit God? En as jy steeds twyfel, WAG. Dallas Willard het hieroor geskryf: We must not be misled by 

wishful thinking. We are going to go through the mill of life like everyone else. We, who are disciples, are different 

because we also have a higher or additional life — a different quality of life, a spiritual life, an eternal life — not 

because we are spared the ordinary troubles that befall ordinary human beings. 



Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Dink aan alles wat jy weet oor God en wie God is en wat in die Bybel oor God geskryf is: Wat 
sou jy sê is die 4 of 5 dinge waaroor God die meeste omgee en die meeste oor dink? 
Oor watter een van hierdie dinge dink jy sal God heel waarskynlik met jou praat? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Hoe kommunikeer God met jou? 
 Wys vir jou wat jy verkeerd doen of wys teleurstelling oor wat jy verkeerd gedoen het. 
 Help jou om iemand anders se hart raak te sien – jy weet hoe die persoon voel. 
 ’n Aansporing om die ekstra myl saam met iemand te loop. 
 Lag vir jou oor jou snaaksigheid. 
 Gee jou idees oor hoe om iemand naby aan jou lief te hê. 
 Help jou om verlore goed te vind of help jou onthou wat jy wil/moet sê. 
 Spoor jou aan om na die sonsondergang te kyk of jou te verlustig in die natuur. 
  Iets anders _______________________________ 

Kyk weer na jou antwoorde, dit vertel vir ons hoe ons oor God dink. 
Raak nou stil by die Here:  

Wees stil en weet Ek is die Heer [rus] 
Wees stil en weet Ek is [rus] 

Wees stil en weet [rus] 
Wees stil [rus] 

Wees [rus] 
Lees die teksgedeeltes:   
Die Here gee vertroosting en nabyheid: Jesaja 43:1-5 
1Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang 
wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 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, 3want Ek is die Here jou God, die 
Heilige van Israel, jou Redder. Ek gee Egipte as losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. 
4Omdat jy vir My kosbaar is, omdat Ek jou hoog ag en jou liefhet, gee Ek mense in jou plek, 
volke in ruil vir jou lewe. 5Moenie bang wees nie, Ek is by jou. Ek bring jou kinders van die 
ooste af, Ek maak hulle bymekaar van die weste af,... 
Aansporing om iets te doen: Jesaja 52:1-2, 10-11 
1Word wakker, word wakker, ruk jou reg, Sion. Trek mooi klere aan, Jerusalem, heilige stad! 
Mense wat nie besny is nie en mense wat onrein is, sal nie meer in jou kom nie. 2Skud die stof 
van jou af en staan op, Jerusalem, jy wat 'n gevangene is. Maak los die toue om jou nek, Sion, 
jy wat 'n gevangene is.  
10Die Here het sy heiligheid, sy mag, geopenbaar voor die oë van al die nasies. Tot aan die 
uithoeke van die aarde sal hulle die redding sien wat ons God bewerk het. 11Gee pad, gee 
pad, kom uit uit Babel! Moenie aan iets raak wat onrein is nie. Kom uit daar! Sorg dat julle 
rein is, julle wat die tempelgereedskap dra. 
Om mense te konfronteer: Jesaja 58:4, 6-8 
4Julle vasdae loop uit op twis en rusie, julle dam mekaar met die vuis by. Julle kan nie op 
hierdie manier vas en dan verwag dat julle gebed verhoor sal word in die hemel nie. 
6Is die vas wat Ek wil hê, nie dít nie: om dié wat onregverdig gevange gehou word, te bevry, 



om die juk wat op mense druk, af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke juk te breek? 
7Is dit nie dat jy vir dié wat honger is, van jou brood gee nie, dat jy aan die armes en die 
dakloses 'n blyplek gee nie, dat wanneer jy iemand sonder klere sien, jy vir hom klere gee nie, 
dat jy jou medemens nie aan sy lot oorlaat nie? 8Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die 
rooidag, jy sal gou herstel. Hy wat jou red, sal voor jou uit gaan, die mag van die Here sal 
agter jou aankom. 

Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Agtergrond: Die Ou Testamentiese profete, wat ongeveer ‘n kwart van die Bybel beslaan, 
voorspel nie juis die toekoms nie. Hulle skryf eerder oor God wat met mense praat en met 
nasies praat op een van twee maniere: God wys eers op wat verkeerd gegaan het en 
tweedens gee Hy hoop oor hoe dit reggestel kan word. Die profete het gewoonlik kritiek 
gelewer op wat verkeerd geloop het en probeer om mense aan te spoor om tot God te 
nader. Kyk na die groot temas van die drie Skrifgedeeltes wat die inhoud van God se 
gesprekke met mense deur die Skrif aandui. Die gedeeltes is geskryf aan die Jode in 
Ballingskap. Sommige wou terugkeer na Israel en ander het lekker gebly. Sommige het 
steeds die Joodse gebruike streng gevolg, terwyl ander dit laat gaan het. 
 
Die Here gee troos en sy nabyheid: Die ballinge het vervolging beleef en het dus behoefte aan 
troos. Deur die hele Bybel gee God troos en verseker Hy ons van sy nabyheid en sorg. Selfs 
vir die verwerpte slavin Hagar in Genesis 21 en die steekse Moses in Eksodus 3:12. Jesus het 
dikwels ook sy dissipels vertroos en Paulus het die gemeentes gewys op God se troos. 
Aansporing om iets te doen: God spreek die Jode deur Jesaja aan om gereed te wees om 
terug te keer. God spoor mense dikwels aan om in beweging te kom [kyk maar na Abraham 
in Genesis 12]. God wil graag sy lig in donker plekke laat skyn en vra ons om daaraan deel te 
neem. [2 Kor 4:6] 
Om mense te konfronteer en uit te daag: Die Jode se vas eindig in bakleiery. Hulle harte is nie 
reg nie en hulle het nie genade met ander mense nie. God wys ons hoe om voort te gaan en 
wat om te doen om dit reg te maak. Kyk maar hoe God vir Dawid wys op sy sonde en vir Jona 
wys op sy vooroordele. Jesus daag die Fariseërs en sy dissipels uit [Mat 23 en Luk 22:24-30]. 
Die uitdaging is nooit beskamend nie, maar God help ons juis om ons swakplekke te sien en 
lei ons dan in die regte rigting. God se uitdagings is dikwels gegrond op die duidelike wysers 
in die Skrif, bv: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Maar God se hand lei ons dikwels 
sagkens: “Hoe kan ek liefde betoon aan die bedelaar voor die deur of die persoon agter die 
kasregister ...?”  
 
Soms gebeur dit in die Bybel dat: 
God mense toets [Abraham moet Isak offer] 
God treur oor die boosheid van nasies en mense. 
God nie praat nie omdat die tyd nie reg is nie. 
 
Die meeste mense wil net iets van God af hoor as hulle ’n belangrike besluit moet neem. 
Hulle vra ’n teken of iets van God af. Baie min dele in die Bybel beskryf egter vir God as ’n 
God wat spesifieke mense spesifieke opdragte gee. Onthou, God wil in voortdurende 
gesprek met jou wees en ons deur die hele lewe lei. As jy so ’n voortdurende gesprekslewe 
met God het, sal jy gewoonlik agterkom dat jy nie dikwels by groot kruispaaie kom nie, want 



God lei jou en voor jy by die kruispad kom, het jy reeds ’n baie goeie idee van wat jy behoort 
te doen. Maar sonder so ’n voortdurende saamgesels met God, weet ons nie hoe om na God 
te luister nie en dan word die kruispad ’n krisis. 
As jy nou weer die teks lees, dink jouself in hoe dit moes voel om deel te wees van die 
groepie oorblywende Jode wat in ’n vreemde kultuur probeer oorleef. Wees versigtig om nie 
self te kies watter deel die meeste met jou resoneer nie. Probeer oop wees sodat God met 
jou kan praat. Dalk was/is jy in ballingskap en het jy woorde van troos en duidelikheid nodig. 
Lees rustig en maak dan jou oë toe en neem waar watter woord of frase of gedagte bly by 
jou. Skryf dit neer... 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Lectio Devina Stasie 3: Reageer op God se Woord! 
Lees weer die teks of lees net die frases wat uitgestaan het. Dink hoe dit jou inlei in dialoog 
met God. Gebruik hierdie woorde om met God te gesels – wat moet jy vandag vir die Here 
sê?  
Gebruik dalk hierdie moontlikhede: 
 Here, ek is in ballingskap omdat ... 
 Antwoord enige vraag wat jy dink God dalk vir jou vra of vra ’n vraag vir God. 
 Dank die Here vir sy troos en ondersteuning en nabyheid. 
 Reageer as God jou in ’n rigting aanpor en jou aanmoedig om tot aksie oor te gaan. 

Vra God wat die volgende tree is. 
 As daar uitdagings of konfrontasies is, vra die Here wat jy volgende moet doen. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Lectio Devina stasie 4: RUS [VIER] saam met God in die boodskap 
Lees weer die Skrifgedeelte of gaan net deur die dele wat vir jou uitgestaan het. 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 Psalm 3,7 soos jy dit nou oordink. 
 
Sluit af met ’n gunsteling gebed of gebruik hierdie gebed: 

Gee vir my oop ore sodat ek U mag hoor 

Te dikwels was ek doof vir die woorde wat U tot my gerig het 

Gee my nou die moed om te antwoord: Hier is ek, stuur my 

Maak ook my denke en verstand oop 

Sodat ek U woorde kan ontvang 

U woorde wat U aan my openbaar. 
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. 


