
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 14: Om God in sy Woord te hoor 

Wanneer hoor ons vir God die beste? Enige tyd van die dag is vir seker ’n moontlikheid. God 
het in die middel van sy werksdag met Moses gepraat waar hy skape opgepas het. Ons is tog 
meer geneig om met God in gesprek te tree as ons sy Woord lees. Dit behoort nog makliker 
te gebeur as ons lees met innerlike stilte. Dit beteken dat ons harte gereed en oop is om God 
te hoor praat, eerder as dat ons dink dat ons reeds weet wat God wil sê. Dit beteken ook dat 
ons nie besig is met ’n klomp ander dinge nie, nie gejaagd is nie en nie net lees om klaar 
gelees te kry nie. Soos ons verhouding met God verdiep, luister ons ook meer aandagtig om 
Hom te hoor praat in en deur sy Woord. 
 

Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap 
Stel jou voor jy is deel van ’n groep mense wat nou net geluister het na die Bybel wat gelees 
is. Iemand vra vir julle wat julle gehoor het en almal in die groep het ervaar dat God met 
hulle gepraat het ... sal dit jou verras dat almal vir God gehoor het? In die gelykenis van die 
saaier word hierdie saak juis aangeroer. Jesus wys vir ons 4 soorte grond en net een soort 
grond het ’n oes gelewer: die diep grond wat nie dorings en klippe in het nie, en die saad kan 
groei. Die gelykenis kan ons laat wonder hoe kan ons self sulke diep, vrugbare grond word in 
plaas van die klipharde voetpad-grond waar die saad nie in die grond kan ingaan nie en die 
voëls die saad kom oppik. Of die grond wat vol klippe is en nie diep genoeg vir die saad is om 
wortel te skiet nie, wat veroorsaak dat die eerste spriete sommerso in die son verdroog ... of 
die grond met die dorings wat alle ander plante verdring. Hoe word ons diep, goeie grond? Is 
sommige mense in staat om God deur sy woord te hoor praat en ander nie? En as dit waar is, 
hoekom hoor sommige mense God nie deur sy Woord nie? Dink hieroor en kyk ook na die 
volgende voorstelle oor hoekom mense nie vir God hoor nie: 
 Hulle lees eintlik net die Bybel om hul gewete te sus en wil eintlik aangaan met die dag 

se dinge wat voorlê. 
 Hulle dink die woorde van die Bybel klink goed, maar hul lewens is vol regte probleme. 
 Hulle het te veel dinge om aan te dink, dus is dit nie moontlik om rustig te raak en net 

onbevange te luister na die Woord nie. 
 
Wat dink jy is nodig sodat ons God in en deur sy woord sal hoor praat? 



___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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: Jakobus 1: 21-25 
21Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, en 
ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want dié woord kan julle red. 
22Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. 
23Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na 
sy gesig in 'n spieël kyk: 24hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik 
hoe hy gelyk het. 25Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry 
maak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig 
wees in wat hy doen. 
 

19-21 Post this at all the intersections, dear friends: Lead with your ears, 

follow up with your tongue, and let anger straggle along in the rear. God’s 

righteousness doesn’t grow from human anger. So throw all spoiled virtue and 

cancerous evil in the garbage. In simple humility, let our gardener, God, 

landscape you with the Word, making a salvation-garden of your life. 

22-24 Don’t fool yourself into thinking that you are a listener when you are 

anything but, letting the Word go in one ear and out the other. Act on 

what you hear! Those who hear and don’t act are like those who glance in 

the mirror, walk away, and two minutes later have no idea who they are, 

what they look like. 

25 But whoever catches a glimpse of the revealed counsel of God—the free 

life!—even out of the corner of his eye, and sticks with it, is no distracted 

scatterbrain but a man or woman of action. That person will find delight and 

affirmation in the action. 

[The Bible] is not only a book which was once spoken, but a book 
which is now speaking . .  . If you would follow on to know 

the Lord, come at once to the open Bible expecting 
it to speak to you. Do not come with the notion that 

it is a thing which you can push around 
at your convenience. 

— A. W. Tozer 



 
Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 

Die gedeelte vra ’n respekvolle, oop lees van die Bybel eerder as om die teks te ontleed of te 
dink dat jy reeds weet wat die teks sê. Dit gaan daaroor om elke keer die woorde in die 
Woord nuut te hoor. 
 

Die woord parameno word hier vertaal met: “daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie.” 
Ons moet die Woord laat insink eerder as om so gou as moontlik deur ’n gedeelte te probeer 
lees net om darem Bybel te lees. Ons moet met die ore van ons hart lees en luister. Soos wat 
ons IN die WOORD bly die heeldag deur, sal verrassende gedagtes deurentyd by ons opkom. 
 

Dink na oor die Skrif: Dalk kan jy jouself indink in ’n gesprek met Jakobus. Jakobus het Jesus 
baie goed geken en het die voorganger in die kerk in Jerusalem geword en is later gemartel 
vir sy geloof. Jakobus sê ons moet vinnig wees om te luister en nie so vinnig iets wil sê nie. 

Gesels met Jakobus oor wat hy bedoel as hy sê dat ons vinnig moet wees om te luister. [Jak 

1:19 My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te 

gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word 

nie] 

Lees nou weer die teks. Terwyl jy weer die teks lees, kyk watter oomblik, woord of frase vir 
jou uitstaan en met jou resoneer. Skryf dit neer. Jy kan ook die emosies wat jy het en ervaar 
het tydens die lees van die teks, neerskryf. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

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? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Gebruik nou die Skrifgedeelte om te bid. Hier is ’n voorbeeld van hoe om die Skrifgedeelte te 
bid… 
Teks      Gebed nav die teks      

Julle moet ootmoedig die woord aanneem 

wat God in julle geplant het, want dié 

woord kan julle red. 

22Julle moet doen wat die woord sê en dit 

nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle 

julleself. 

 23Iemand wat altyd net die woord 

aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is 

soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk: 

24hy bekyk homself, gaan van die spieël af 

weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. 

 

Here, help my om met my hele hart en met oop hande u 

Woord te ontvang in my lewe. Plant dit diep in my lewe sodat 

ek nie sal toegee aan my eie belange nie. 

Help my om nie net na die teks te luister nie – in by die een 

oor en uit by die ander nie; dat ek nie net uit pligsbesef sal 

lees nie, maar in u Woord sal rus en dit sal indrink sodat ek 

word soos wat u Woord vra. 

Ek bely dat ek ook baie keer is soos die persoon wat in die 

spieël kyk en amper onmiddellik weer vergeet hoe ek lyk ... 

vergeet wat U vra. 



Teks       Gebed nav die teks     

 
 
Jy kan ook jou eie gebed na aanleiding van elke deel van die teks neerskryf en bid tot die 
Here.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

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. 
 

 

25Maar iemand wat hom verdiep in 
die volmaakte wet wat ’n mens vry 
maak, en hom daaraan hou en nie 
vergeet wat hy hoor nie, maar dit 
doen, 
 
 hy sal gelukkig wees in wat hy doen. 
 

Here, help my om so na u Woord te luister dat ek 

sal hoor watter raad U vir my gee. Ek wil dit so deel 

van my lewe maak dat ek dit nooit, ooit sal vergeet 

nie. U Woord moet deel word van my wese en in 

alles wat ek doen, sigbaar wees. 

As ek dit doen, weet ek dat ek heeltemal anders sal 

leef ... sal leef in u teenwoordigheid en met u 

seëninge. 


