
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 12: Die amper onhoorbare stem van God 

God kommunikeer meestal deur woorde en deur te praat, nie deur kaarte, astrologie of iets 
dergeliks nie. Die vehouding-gerigte aanslag bly vir God primer, want Hy is ‘n verhoudings- 
God. Die Bybel is vol voorbeelde van God wat direk met mense praat. Soms sal mense sê dat 
dit net in die Ou Testament gebeur het dat God so direk met mense praat en tog is die Nuwe 
Testament ook vol daarvan. Wanneer mense saam met God werk – iets saam met God doen 
– hoor hulle Hom gewoonlik praat. Paulus hoor vir God op sy sendingreise. Filippus hoor God 
terwyl hy preek in die Samaritaanse dorpe. As ons op onsself fokus, sal ons waarskynlik nie 
vir God hoor nie, want God ding nie mee vir aandag nie. Soms – nou en dan – sal ’n Saulus 
van sy perd afval, maar ons kan aanvaar dat God ons nooit stoomroller nie. As ons egter in 
gemeenskap met God leef, leef ons in ’n ritme van vra, soek en klop. Ons sal normaalweg die 
een of ander antwoord kry, nie altyd deur ’n hoorbare stem nie, maar deur die Heilige Gees 
of ’n stil, amper onhoorbare innerlike stem. Dink na oor hoe jy die Bybel lees.  
 

Lectio Devina stasie 1: Maak jouself oop vir God se boodskap: 
Antwoord hierdie vraag eerlik: Wanneer het jy dalk al gevoel dat jy net wil sê: “Here, nou het 
ek genoeg gehad; ek kan nie meer nie!” 
 

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:  1 Konings 19: 3-15 
3Elia het bang geword en ter wille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy 
sy slaaf daar agtergelaat. 4Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn in gegaan. Daar het hy 
onder 'n besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hy het gesê: “Nou is dit genoeg, Here! 
Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie.” 
5Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer 
kom kry, skud 'n engel aan hom en sê: “Word wakker! Eet!” 



6Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is, en 'n kruik water. 
Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. 7Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en 
gesê: “Word wakker! Eet! Anders sal die pad vir jou te lank word.” 
8Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy veertig dae en veertig nagte 
lank loop tot by Horeb, die berg van God. 
9Hy het in 'n grot ingegaan en die nag daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot 
hom gekom en vir hom gesê: “Wat maak jy hier, Elia?” 
10Hy antwoord toe: “Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die 
Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete 
doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring.” 
11Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan staan op die berg voor My, die Here, Ek wil 
verbygaan.” 
Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stukkend geruk en die rotse gebreek het voor 
die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. Maar in die 
aardbewing was die Here nie. 12Na die aardbewing was daar 'n vuur. Maar in die vuur was die 
Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. 
13Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan 
staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê: “Wat maak jy hier, Elia?” 
14Hy het geantwoord: “Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die 
Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle het u altare afgebreek en u profete 
doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring.” 
15Maar die Here sê vir hom: “Draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe, en as jy 
daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. 
 

Tweede stasie van Lectio Devina: Lees die Skrif en verdiep jouself daarin! 
Agtergrond: Ons teks begin met ’n BANG Elia. Agab en Isebel het ander gode aanbid en Elia 
het teen hulle geprofeteer. Elia het die Baälprofete uitgedaag en God se mag getoon deur 
vuur uit die hemel te roep om sy offer te verteer. Die Baälprofete het geen respons van hul 
gode gekry nie en is verslaan. Isebel was baie kwaad hieroor en dreig om Elia se lewe te 
neem. Elia het gedink hy is die enigste profeet wat oorgebly het, aangesien Isebel opdrag 
gegee het dat al die Here se profete doodgemaak moet word. 
 
Elia vlug nou oor die lengte van Israel van noord na suid en dan nog verder na berg Horeb. 
Dit was baie ver van Isebel af. Berg Horeb verwys na die bergagtige deel waar Sinaï ook geleë 
is, waar God met Moses gepraat het en die 10 gebooie gegee het. 
 
Lees nou weer die teks met hierdie agtergrond in gedagte. Terwyl jy weer die teks lees, kyk 
watter woord of frase vir jou uitstaan en met jou resoneer. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Dink nou aan die volgende: Gaan sit langs Elia onder die besembos. Kyk na sy klere. Kyk hoe 
die engel die brood bak wat Elia krag gee om 40 dae lank sonder kos te reis. Die engel se 
bediening aan Elia is baie prakties. Kos, water, slaap en baie min gesprek. As jy ’n nag in ’n 



grot sou spandeer, watter geluide val jou op en wat sien jy raak? Hoe ruik dit binne-in die 
grot? Gaan staan langs Elia terwyl hy toekyk hoe die aardbewing en die wind die berge 
oopkloof. Wil jy dalk skuiling soek of net laag op die grond gaan hurk omdat jy nie kan regop 
staan in die wind nie terwyl die aarde beweeg onder jou voete? Hoor hoe rotse verpletter 
word. Laastens, luister na die fluistering in die windstilte. 
 
Watter emosies het Elia ervaar – wat ervaar jy? Nadat hy die Baälprofete oorwin het op die 
berg, kry Elia ’n doodsdreigement. Hoe voel dit om met ’n swaard oor jou kop te leef? Elia 
dink selfs dit is nie meer die moeite werd om te leef nie. Dink weer aan ’n tyd toe jy dalk net 
vir God wou sê: “Here, dit is nou genoeg, ek gee op!” 
 

God is always speaking. To hear his voice is not usually a mystical 

experience. It consists merely of a willingness to pay heed to the God who 

lays a claim on our lives. For the word hear in the 

New Testament does not commonly refer to an auditory 

experience. More often it means “to pay heed.” 
— John White 

 
Wat is die goed wat God vir mense sê: 

 Vrae: Wat doen jy hier, Elia? Hoekom dink jy hou God daarvan om vrae te vra vir ons? 

 Aanwysings om die gesprek voort te sit: Gaan uit en gaan staan buite die grot. 

 Take om te gaan doen om mense in te nooi: “gaan en salf ...” 
 
 

Lectio Devina Stasie 3: Reageer op God se Woord! 
Lees weer die teks en probeer binne-in die verhaal inkom – dalk as Elia self of iemand wat 
kyk wat alles gebeur. Wees oop sodat God met jou kan praat. Watter oomblik staan vir jou 
uit? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Watter emosies het jy beleef as Elia of as iemand wat net toekyk? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
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: 
Soos Elia voel ek ... 
Vertel vir God uit Elia se oogpunt wat jy beleef het en wat jy nou wil doen. 
Praat met God oor hoekom die fluistering sy voorkeurmetode is om met Elia te praat. 
Dink watter vrae God dalk vir jou wil vra en antwoord dit. 



Dink of God jou dalk innooi na iets wat jy saam met God kan 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. 
 
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. 
 
1 Kings 19 – The Message 
3-5 When Elijah saw how things were, he ran for dear life to Beersheba, far in the south of 

Judah. He left his young servant there and then went on into the desert another day’s 
journey. He came to a lone broom bush and collapsed in its shade, wanting in the worst way 

to be done with it all—to just die: “Enough of this, GOD! Take my life—I’m ready to join my 
ancestors in the grave!” Exhausted, he fell asleep under the lone broom bush. 
Suddenly an angel shook him awake and said, “Get up and eat!” 
6 He looked around and, to his surprise, right by his head were a loaf of bread baked on some 
coals and a jug of water. He ate the meal and went back to sleep. 
7 The angel of GOD came back, shook him awake again, and said, “Get up and eat some 
more—you’ve got a long journey ahead of you.” 
8-9 He got up, ate and drank his fill, and set out. Nourished by that meal, he walked forty days 

and nights, all the way to the mountain of God, to Horeb. When he got there, he crawled into 
a cave and went to sleep. 
Then the word of GOD came to him: “So Elijah, what are you doing here?” 
10 “I’ve been working my heart out for the GOD-of-the-Angel-Armies,” said Elijah. “The people 
of Israel have abandoned your covenant, destroyed the places of worship, and murdered your 

prophets. I’m the only one left, and now they’re trying to kill me.” 
11-12 Then he was told, “Go, stand on the mountain at attention before GOD. GOD will pass by.” 
A hurricane wind ripped through the mountains and shattered the rocks before GOD, 
but GOD wasn’t to be found in the wind; after the wind an earthquake, but GOD wasn’t in the 
earthquake; and after the earthquake fire, but GOD wasn’t in the fire; and after the fire a 

gentle and quiet whisper. 
13-14 When Elijah heard the quiet voice, he muffled his face with his great cloak, went to the 

mouth of the cave, and stood there. A quiet voice asked, “So Elijah, now tell me, what are 
you doing here?” Elijah said it again, “I’ve been working my heart out for GOD, the GOD-of-
the-Angel-Armies, because the people of Israel have abandoned your covenant, destroyed 

your places of worship, and murdered your prophets. I’m the only one left, and now they’re 
trying to kill me.” 
15-18 GOD said, “Go back the way you came through the desert to Damascus. When you get 
there anoint Hazael; make him king over Aram. 


