
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 13: God praat soms vreemd 

God se gewone manier van praat is in die stil innerlike stem soos wat ons aandagtig na God 
luister, terwyl ons met God praat in gebed, of deur die Woord, of deur God te bewonder in 
die natuur. Dit is die mees algemene maniere. Tog is daar ook geleenthede waar God kies 
om meer direk soos deur drome of visies of selfs buitengewone maniere soos brandende 
bosse met mense te praat. Daar is vreemde, maar wonderlike verhale in die Bybel van die 
donkie wat praat, die velletjie wat droog en nat geword het en die engel wat met Jakob 
gestoei het. Maar hierdie dinge het net een keer gebeur. Hierdie vreemde metodes 
waarmee God praat, wys dat God met mense praat op maniere wat die mens op daardie 
oomblik gehelp het om te hoor. God praat nie met almal op vreemde maniere nie, maar Hy 
kan. Indien wel, sal dit by jou pas en jou help om te groei. 

Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Wanneer ons dink aan God wat met mense gepraat het, dink ons gewoonlik aan die meer 
buitengewone oomblikke. Abraham sien ’n visioen en ’n oond wat rook en ’n fakkel wat 
brand in Genesis 15. Moses sien ’n bos wat aanhou brand maar nie uitbrand nie en hoor God 
se stem in Eks 3. By Jesus se doop hoor hulle ’n stem en sien ’n duif op Jesus neerdaal 
[Matteus 3]. Baie keer “praat” God deur engele, of is dit God self? Drie engele kom na 
Abraham se tent toe in Genesis 18. Die aanvoerder van die leer van die Here praat met Josua 
in Josua 5. ’n Engel verskyn aan Hagar as sy vlug van Sarai af [Genesis 16]. In Numerie 22 
verskyn ’n engel aan Bileam nadat die donkie met hom gepraat het. ’n Engel praat met 
Gideon terwyl hy koring uitwan in Rigters 6. 
Engele het aan baie mense verskyn, soos Simson se ouers, Jesaja, Daniël, Sagaria, Maria, die 
vroue by die leë graf, Petrus en Paulus. Josef het drome gedroom wat goed vooruit gewys 
het [Genesis 37]. Jesus se pa, Josef, het 3 drome gehad oor hoe hy vir Jesus moet veilig hou 
[Mat 1]. Ananias het gedroom dat hy na Saulus toe moet gaan [Hand 9]. Kornelius se visioen 
sluit ’n boodskap aan Petrus in en Petrus sien ’n visioen van onrein diere en kry die opdrag 
om te eet [Hand 10]. 

Dallas Willard skryf soos volg hieroor:  
Children love the spectacular and show themselves as children by actively seeking it out, running heedlessly after it. It 

may sometimes be given by God — it may be necessary — because of our denseness or our hardheartedness. 

However, it is never to be taken as a mark of spiritual adulthood or superiority. If spectacular things do come to them, 

those who are advanced in the Way of Christ never lightly discuss them or invoke them to prove that they are right or 

“with it” in some way. 



God praat ook self hoorbaar: 
Hy praat met Abraham oor die offer van Isak en ’n engel praat met hom om Isak se lewe te 
red [Genesis 22]. Die jong seun Samuel hoor vir God en dink dit is die priester Eli [1 Samuel 
3]. God praat met Saulus op die pad na Damaskus in ’n hoorbare stem [Handelinge 9]. God 
praat hoorbaar by Jesus se doop en verheerliking op die berg [Mat 3 en Markus 9]. 
 
God praat ook deur mense: 
Deur Aaron met die volk Israel in Eksodus 4. 
God praat deur Paulus, nie met groot woorde of geleerdheid nie in 1 Kor 2:1-5. 
God praat selfs deur ongeleerdes en eenvoudige mense in Handelinge 4:13. 
 
Van watter een van hierdie oomblikke sou jy graag ’n getuie wou wees? Hoekom? 
 

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 teksgedeelte: Genesis 18:1-15 
1Die Here het aan Abraham verskyn by die groot bome van Mamre. Terwyl hy op die warmste 
van die dag by sy tentdeur sit, 2kyk hy op en sien drie mans daar naby staan. Toe hy hulle sien, 
het hy van sy tentdeur af na hulle toe gedraf en voor hulle gebuig. 3Hy het gesê: “Menere, u sal 
my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. 4Laat ek eers 'n bietjie water laat haal 
sodat u u voete kan was, en kom rus dan onder die boom. 5U is nou eenmaal op pad hier by my 
verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal dat u weer nuwe krag kan kry.” Hulle 
het vir hom gesê: “Goed! Maak so!” 6Abraham het toe gou na Sara toe in die tent gegaan en 
vir haar gesê: “Vat gou sestien kilogram meel en knie dit en bak roosterkoeke.” 7Daarna het hy 
na die beeste toe gedraf en 'n mooi jong kalf gevat en vir 'n slaaf gegee om dit gou voor te 
berei. 8Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is, gevat en voor die mans 
neergesit, en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien. 9Toe vra hulle hom: 
“Waar is jou vrou Sara?” en hy antwoord: “Hier in die tent.” 10Toe sê die een: “Ek sal beslis 
volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom, en dan sal jou vrou Sara 'n seun hê.” Sara het by 
die tentopening gestaan en afluister, en die een wat gepraat het, was aan die 
buitekant. 11Abraham en Sara was albei al baie oud, en Sara was verby die ouderdom van 
kinders in die wêreld bring, 12en daarom het sy by haarself gelag en gedink: sal ek nog genot 
kan hê noudat ek afgeleef is? En dit met my man wat oud is? 13Toe vra die Here vir Abraham: 
“Waarom lag Sara? Waarom dink sy: sal ek werklik 'n kind in die wêreld bring noudat ek oud 
is? 14Is iets te buitengewoon vir die Here? Op die vasgestelde tyd sal Ek terugkom. Volgende 
jaar hierdie tyd sal Sara 'n seun hê.” 15Sara het geskrik en toe 'n leuen vertel. “Ek het nie gelag 
nie,” het sy gesê. Maar die Here het gesê: “Nee, jy het gelag.” 

 
 
 
 



Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Agtergrond: God kies ’n vreemde manier om by Abraham op te daag. God het reeds by 
verskeie geleenthede vir Abraham verseker dat hy ’n seun sal hê by sy eie vrou. As God dit vir 
hom sê, lag hy en val neer voor die Here en vra half uitasem of ’n man van 100 jaar oud nog 
die vreugde van ’n seun sal kan smaak. Sal sy vrou wat 90 jaar oud is ’n kind kan kry? Maar 
Abraham loof die Here hiervoor [Gen 17:17]. 
Drie mans kom kuier by Abraham. Een word geïdentifiseer as God en die ander twee is 
engele. Abraham kom onseker voor – hy bied vir die engele kos aan en hulle eet dit – amper 
menslik. God gebruik baie keer misterie as Hy mense ontmoet. Maria Magdalena sien Jesus 
aan as die tuinier en die Emmausgangers herken Hom glad nie. Wanneer Jakob stoei met die 
vreemde man en vra wie hy is, is die antwoord: “Hoekom vra jy?”. Amper asof God wil sê: Jy 
behoort te weet. God doen dit gewoonlik om mense te help om die grootsheid van die 
ontmoeting te kan inneem. Om God te ontmoet, kan bloot te veel wees vir ons – te erg. So 
ons hoef nie verbaas te wees as God honger en met stowwerige voete by ons opdaag nie. 
Heel dikwels sal ons nie seker wees of ons vir God ontmoet het nie en ons moenie onsself 
daaroor bekommer nie of skaam wees dat ons nie vir God herken het nie – leef eerder in 
verwondering, want God kan en wil jou ontmoet. 
 
Die teks: Gasvryheid was baie belangrik en om die vreemdeling te verwelkom, was 
noodsaaklik in die Ou Nabye Ooste. Abraham is egter baie entoesiasties oor die besoek van 
die 3 vreemdelinge en hardloop na Sara en vra haar om vinnig te maak. ’n 99-jarige ou man 
wat só reageer is nie heeltemal normaal nie. Hy het ook gebuig voor die vreemdelinge – dalk 
gedink dit is boodskappers van God. Terwyl die manne eet, staan Abraham naby hulle en wil 
hulle verder versorg en help. Soos Hebreërs 13:2 dit vir ons stel, het hy engele as gaste 
gehuisves. Daarom moet ons altyd gasvry wees. As jy graag vir God wil hoor, behoort jy ook 
aandag te gee aan vreemdelinge. Alhoewel Abraham al dikwels vir God ontmoet het, was hy 
steeds nie seker of die vreemdeling God was nie. Ons is ook nie seker nie. 
 
Hoekom lag Sara? Daar is twee moontlikhede. Sy lag in ongeloof en God wys haar eintlik 
deur Abraham tereg en vang haar uit as sy jok dat sy nie gelag het nie. OF nee, sy lag van 
vreugde en verwondering dat sy op haar ouderdom nog ’n kind sal kan hê. Die Here erken 
haar vreugde en wil nie hê dat sy uit vrees hierdie vreugde moet ontken nie. Maar hoe ook al 
– die produk van hulle vreugde en lag is Isak, wat LAG beteken. 
 
Ons kan ook onthou dat God se interaksie met ons nie deur ons eie tekortkominge of sonde 
verhoed word nie. God praat met Abraham en Sara, al het hulle self probeer om ’n plan te 
maak. 
 
As jy weer die teks lees, dink jou in: Die warmste deel van die dag – groot tente met flappe 
wat in die wind waai. Sien hoe Abraham hardloop en sweet in die hitte van die dag. Hoor die 
geluid van die water in die waskom as hy hulle voete was en mense brood bak. Klim in die 
verhaal in – wees Abraham of Sara of ’n dienskneg of een van die engele. 
 
 



Lees nou weer die teks met hierdie agtergrond in gedagte. Terwyl jy weer die teks lees, kyk 
watter oomblik, woord of frase vir jou uitstaan en met jou resoneer. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

Lectio Devina Stasie 3: Reageer op God se Woord! 
Lees weer die teks en probeer binne-in die verhaal inkom – wees oop sodat God met jou kan 
praat. Watter oomblik staan vir jou uit? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Watter emosies het jy beleef as Abraham of Sara of een van die engele? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Wat wil God vir jou wys/sê deur dit wat uitgestaan het in die teksgedeelte? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Hoe nooi die teks jou in na ’n dialoog met God? Skryf jou gebed neer... as jy onseker is begin 
jou gebed soos volg: 
Dank die Here en vier die geleenthede toe God in jou lewe ingetree het. 
Vra God om jou te help om meer aandag te gee aan vreemdelinge. 
Praat oor gedagtes en emosies wat jy gehad het wat dalk soos Abraham en Sara se emosies 
en gedagtes was. 
Dink watter vrae God dalk vir jou wil vra en antwoord dit. 
 

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. 
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. 


