
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 9: Leer om stil te word by GOD 

Om God te hoor en om met Hom te kommunikeer is iets wat ons moet aanleer. As jy gebore 

word, leer jy die stemme ken van mense wat vir jou omgee en lief is. So ook met die stem 

van God. Ons leer dit ken soos ons God in ons lewens ervaar en soms ook deur te leer 

wanneer dit NIE God se stem is nie. Jesus het oefensessies gebruik. In Handelinge 1:1-2 

skrywe Lukas dat Jesus voordat hy opgevaar het na die hemel, deur die Heilige Gees 

instruksies aan die dissipels gegee het. Selfs al was Jesus toe nog saam met die dissipels, het 

Hy hulle geleer om instruksies deur die Heilige Gees te hoor. Tog is dit nie nodig om enigiets 

snaaks of buitengewoon te doen om God te hoor nie. Wat belangrik is, is om ’n innerlike 

stilte te kweek. Dit gebeur nie sommer net nie, ons moet leer om stil te wees, God te vertrou 

en te leef soos Jesus. As jy eers ’n innerlike stilte gekweek het, sal jy God dikwels hoor tydens 

stil bewustelike gebed en wanneer jy die Bybel met aandag en ongejaagd lees. Ons kan nie 

vir God dwing om met ons te praat nie – ons moet nooit eens probeer om dit te doen nie – 

nee, ons moet net oop wees vir sy stem. Dallas Willard skryf hieroor: “It is much more 

important to cultivate the quiet, inward space of a constant listening than to always be 

approaching God for specific direction.” 

Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Ons begin op die pad om stilte in ons binneste aan te kweek deur te dink oor: 
 Watter dinge in die lewe trek jou aandag af en maak dit vir jou moeilik om innerlik stil 

te word? 
 Wanneer jy bid of die Bybel lees, watter dinge sal mees waarskynlik jou weerhou 

daarvan om dit aandagtig en bewustelik te doen? 
 Wat vind jy help jou om hierdie dinge wat jou aandag aflei, te vermy of op die 

agtergrond te plaas? 
As ons bid of die Bybel lees, is die goed wat ons aandag aftrek gewoonlik gedagtes wat 
dwaal. Daarom is dit goed om die “komitee lede” wat in ons gedagtewêreld leef te 
identifiseer, want hulle hou aan met gesels en hou jou gedagtes besig. Daar is die REDDER 
wat jou weerhou van stilte deurdat jy ander mense se probleme moet probeer oplos. Die 



PERFEKSIONIS wat perfek wil wees en wil hê ander mense moet ook perfek wees. Die 
SLAGOFFER wat heeltyd dink aan wat ander mense gedoen het. Die VERDEDIGER wat jou 
dade wil verdedig en mense wil ontwyk. Die KRITIKUS wat ander oordeel. Hierdie stemme is 
nie God se stem nie, maar ons eie onvergenoegde stemme – selfs al probeer ons hulle 
stilmaak, kom hulle altyd terug. Moenie kwaad raak vir jouself nie. Stuur hulle net weer weg. 
 
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. Jy kan ook deur hierdie oefening gaan om tot rus 
te kom. 

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 teksgedeelte:  Psalm 37:1-7, 11 ; Johannes 10:2-4, 27 
Moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie, 2want soos gras vergaan hulle 
gou en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. 3Vertrou liewer op die Here en doen wat 
goed is, woon en werk rustig voort. 4Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou 
hart begeer. 5Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg. 6Hy sal jou 
onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. 7Daarom 
moet jy in stilte op die Here vertrou en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm 
nie. 11Dié wat nou verdruk word, sal die land besit en hulle verlustig in hulle welvaart. 
 
2Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder; 3vir hom maak die hekwagter oop. 
Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. 
4Wanneer hy al sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat 
hulle sy stem ken....27My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. 
 
Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Agtergrond: In Psalm 37 roep die digter tot God. In die Johannes-verse beskryf Jesus homself 
as die goeie herder en hy praat oor sy verhouding met sy “skape”. 
Hoe voel jy daaroor om op God te wag. Dit word dikwels gesien as ons wat half en half 
ongeduldig wag op God totdat Hy onwillig gee wat ons nodig het. Om in die wagkamer saam 
met God te wees, word dikwels gesien as ’n las. In kontras daarmee sal die Bybel die idees 
van wag en hoop aan mekaar bind in die sin dat ons wag vreugdevol is en ons hoopvol 
verwag wat God wil gee. Ps 62: 6,7 vat dit mooi saam: “6Net by God vind ek rus, want op 
Hom vertrou ek. 7Net Hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan.” 
Om op God te wag, is om ingestel te wees op God se golflengte. Wees stil en weet Ek is die 
Heer. Soos Psalm 46:11 dit stel: “Bedaar en erken dat Ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo 
die aarde.” Dit word ook geassosieer daarmee om jou vreugde in God te vind, wat beteken 
dat jy rus in God se teenwoordigheid en jou verheug in sy goedheid. 
Voor jy weer die teks lees, dink hieroor: Die psalm het ’n spesifieke patroon en die digter 
modeleer die proses van stilword.  

1. Hy kies om nie bekommerd te wees oor wat ander mense doen nie en plaas sy 
gedagtes oor hulle eenkant. [v2 en 7] 



2. Hy benoem die emosie wat hom tans oorheers [jaloesie] en plaas dit eenkant vir God 
om dit te hanteer [v1-2] 

3. Hy kies om op God te vertrou. [v 3,5] 
4. Hy fokus op gedagteprentjies wat hom veilig laat voel. [v3] 
5. Hy verheug hom in die Here. [v4] 
6. Hy kyk vooruit en sien wat God sal voorsien. [v 7, 11] 
7. Om dan net stil voor die Here te bly. [v7] 
8. Hy wag dan net op God en laat nie sy gebed verval in “heilige bekommernis” nie. 

Hierdie patroon van stilword hou in dat jy die negatiewe gedagtes heeltemal uitskuif en jou 
in God verheug, en dan op God wag in gebed en stilte. Voor jy weer die teks lees, dink watter 
van die dinge op die lys jy dalk moet doen om stil te raak in jouself. Miskien wil jy musiek 
gebruik of jou gunsteling vers herhaaldelik sê om bewus te wees van God se 
teenwoordigheid en stilte in jou binneste te kweek. 
Die Goeie Herder se manier: Jesus beskryf homself as die herder wat baie persoonlik is en sy 
skape by die naam ken. Maar die Herder is nie opdringerig nie en jaag nie die skape aan nie, 
maar loop voor hulle uit en roep hulle om te volg. Die Herder verwag dat die skape sy stem 
sal leer ken en sal verstaan hoe belangrik dit is om Hom te volg. 
 
As jy nou weer die teks lees, wees bewus van jou emosies. Verander jou gevoel soos die 
psalm dieper en dieper en stiller word? Hoe voel jy daaroor om die Herder te volg en na sy 
stem te luister? Wat beteken dit vir jou om by die Herder te wees? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Onderstreep ook die woord of frase wat vir jou uitstaan. Is daar dalk ’n beeld wat in jou 
gedagtes bly? Wat wil God vir jou sê deur die woord of frase wat vir jou uitstaan? Moenie 
iets opmaak nie. En moet ook nie ’n toepassing op jouself forseer nie. As jy probeer om dit 
op jou van toepassing te maak, probeer jy self uitpluis wat jy moet doen. Op hierdie punt kan 
jy maar net vir God toelaat om vir jou te gee wat jy nodig het om te weet. Wees oop om 
verras te word en oop om God se stem te hoor. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Lectio Devina Stasie 3: Reageer op God se Woord! 
Lees weer die teks en dink hoe dit jou inlei in dialoog met God. Skryf neer wat jy nou wil bid. 
Jy kan dalk vir God vertel oor hoe dit vir jou voel om die Herder te volg en te leer om sy stem 
te hoor. Of dalk wil jy sekere frases van die psalm bid en dit aanvul met gedagtes wat 
spesifiek op jou situasie gerig is. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



Jy kan gemaklik met God praat – moenie bang wees nie. Gebruik ook hierdie parafrase in jou 
gebed as jy wil: 
 
Terwyl jy bid ______________ [jou naam], moenie bekommerd wees oor enigiets nie, veral 
nie oor wat ander mense het of wat hulle verkeerd doen nie. Dit lyk dalk erg, maar moenie 
daaroor begaan wees nie. Vertrou My, ____________ [jou naam] en doen die goeie, bly in 
My en weet dat jy veilig is. Vind jou vreugde in My omdat ek die grootste begeerte van jou 
hart is. Gee alles in jou lewe aan My oor – die klein dingetjies, maar ook die groot goed. 
Vertrou My, want ek wil die beste in jou na vore bring sodat jou lewe sal straal van my 
goedheid en genade. Wees stil by My, wag geduldig en met afwagting en jy sal bewus word 
van my teenwoordigheid. Moenie ontsteld raak oor ander mense nie – vertrou op My en jy 
sal vrede hê. 
Hoor Jesus se stem: Ek is jou Herder – jou gids en bewaarder deur die lewe. Ek wil hê jy moet 
leer om te luister en my stem te hoor. Ek sal met jou praat en jou lei. Ek sal net ver genoeg 
voor jou wees sodat jy nooit sal verdwaal nie. Almal wat aan My behoort, luister na my stem, 
Ek ken hulle en hulle volg My. 
 
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 die psalm 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: 

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. 


