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Word deel van God se storie #3 
Geloofsverdieping 10 - 16 November 2019 

Hierdie 5 weke se geloofsverdiepingstukke is gebaseer op die eerste 

boek van Eugene Peterson se 5 boeke oor spirituele teologie: Christ 

Plays in Ten Thousand Places. 

Begin elke dag jou tyd saam met die Here met die "luister-gebed". Dit sou die volgende ritme 

kon volg: 

Sit gemaklik en maak jou oë toe. Haal nou diep asem tot in jou maag en asem weer stadig 

uit. Doen dit ten minste 10 keer. 

Bring jou bewustheid nou na jouself: 

• Let op hoe jou liggaam voel terwyl jy asemhaal: is daar spanning iewers? Probeer om 

op te let hoe jou liggaam voel. 

• Word dan bewus van wat jou verskillende sintuie waarneem – wat hoor jy? Wat proe 

jy? Wat ruik jy? Wat voel jy met jou hande, bene, arms, ens.? Fokus daarna weer op 

jou asemhaling. 

• Begin hierna fokus op jou gedagtes: wat pla jou heeltyd? Wat laat jou gespanne voel? 

Wat laat jou teneergedruk voel? Wat maak jou opgewonde? 

Bring jou bewustheid hierna na God: 

• Sit nou alles waaraan jy gedink het in God se hande neer en weet dat God jou kan help 

hiermee en jou kan verander, vernuwe en genees. 

• Wees net by die Here vir nog ‘n paar oomblikke/minute. 

Eindig dan elke dag met die lees/bid van Psalm 92 as ‘n vormgebed. 

Sondag 
Die eerste reëls van die gedig1 waar Peterson die naam van die boek gekry het, is ‘n 

beskrywing van wonder vir die skepping: 

As kingfishers catch fire, dragonflies draw flame; 

 
1 As kingfishers catch fire, Gerard Manley Hopkins – sien eerste geloofsverdiepingstuk van hierdie reeks 
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As tumbled over rim in roundy wells 

Stones ring; like each tucked string tells, each hung bell's 

Bow swung finds tongue to fling out broad its name; 

Indien moontlik, vind ‘n plek waar jy buite kan sit (indien nie, is ‘n plek naby ‘n venster ook 

goed) en sit net vir ‘n paar minute en neem waar alles wat jy sien en beleef – sê vir die Skepper 

van dit en van jou dankie vir alles wat jy waarneem op die naam. 

Maandag 
Gebruik die Lectio Divina-metode 

en lees Johannes 1:1-5.  

Dinsdag 
We are not spectators of 

creation but participants in it. 

We are participants first of all 

by simply being born, but then 

we realise that our births all 

take place in the defining 

context of Jesus’ birth. The 

Christian life is the practice of 

living in what God has done 

and is doing. - Eugene H. 

Peterson - 

• Hoe laat dit jou anders dink 

oor jou lewe om te dink dat jy reeds ‘n deelnemer is aan God se skepping bloot omdat 

jy gebore is? Dat jy reeds deel is van die “dans” of die “speel” van die Drie-eenheid in 

die skepping? 

The story of Jesus’ birth is our entry into understanding and participating in the play of 

creation. But every birth can, if we let it, return us to the wonder of Jesus’ birth, the 

revelation of sheer life as gift, God’s life with us and for us. 

– Eugene H. Peterson - 

• Jesus se geboorte word in Johannes 1 vertel as ‘n “skepping”-storie – dit skuif weer 

ons bewussyn na God se betrokkenheid in die skepping. Hoe verander dit hoe jy dit 

lees en daarop reageer? Verander dit hoe jy Kersfees hierdie jaar wil benader? 
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Woensdag 
Almal is egter nie mal oor die “messiness” van geboortes, babas en kinders nie. Vir abstrakte 

spirituele puriste, staan dit ook nie eers altyd aan dat Jesus deelgeword het van hierdie 

“messiness” van die skepping nie. Daar is mense wat hierdie “messiness” eerder uit Jesus wil 

uithaal en Hom net wil sien as 'n onderwyser van God se geheimenisse. Dit word na verwys 

as “gnostisisme”. 

Alhoewel daar nooit 'n amptelike gnostieke geloof was nie, het hierdie idees egter gou soos 

'n parasiet aan die Christelike geloof kom klou – dit is egter ‘n bedreiging teenoor wat ons 

werklik sien in die Bybelse storie van God wat deelword en betrokke is by dit wat God geskape 

het. 

Gnosticism offers us a spirituality without the inconvenience of creation… without the 

inconvenience of sin and morality… without the inconvenience of people we don’t like or 

who aren’t “our kind”… without God, at least any God other than the spark of divinity in me. 

- Eugene H. Peterson - 

• Op watter dele van Jesus se geboortestorie fokus jy eerder graag: die hemelse 

engelekore en koninklike besoekers en familielyne? Of die aardse details van vuil 

skaapwagters en hulle skape, ‘n ongetroude ma en die geboorteproses? Hoe hou die 

stories hierdie verskillende dele bymekaar? 

• Hoe moedig die kultuur van die wêreld rondom ons ‘n gnostiese aanslag tot die lewe 

aan? 

Donderdag 

• Lees die skeppingsverhaal in Genesis 1:1-2:4a. Probeer dit hardop doen om sodoende 

iets te hoor van hóé hierdie verhaal geskryf is. 

Daar is verskeie “ritmes” in die eerste skeppingsverhaal, o.a. die ritme aangegee deur die dae 

se name: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 7. Die “sewende” dag, word drie maal genoem. 

Die eerste skeppingsverhaal is soos musiek – dit word vertel met 'n definitiewe tydsmaat en 

'n ritme. Hierdie eerste skeppingsverhaal gee aan ons die geskenk van tyd. Dis egter anders 

as ons tyd. Dit is die standhoudende, seker, ongehaasde tyd van God, maar dit sluit alle tyd 

in en nie net Sondae nie. 
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• Baie van ons soek na “balans” in ons lewe. Peterson verwys egter na ‘n “ritme” in die 

skepping wat die eerste skeppingsverhaal aan ons uitwys. Wat is die verskil tussen 

“balans” en “ritme”? Watter een is makliker vir jou? 

Vrydag 

• Lees die skeppingsverhaal in Genesis 2:4b-25. Probeer dit weer hardop doen. 

Genesis twee se skeppingsverhaal is in 'n ander formaat as Genesis 1. Genesis 2 is in die vorm 

van 'n storie waar die plot vir die groot storie van die Evangelie begin vorm en die karakters 

voorgestel word. 

Genesis 2 gee ook vir ons 'n ander geskenk: die een van plek. Een van die verleidings wat ons 

vorming as Christene belemmer, is om utopias te wil skep: ideale plekke waar ons 'n goeie 

en geseënde lewe kan leef sonder voorbehoud of inmenging. 'n Utopia is egter, letterlik, 'n 

“geen plek.” 

God’s great love and purposes for us are all to be worked out in messes in our kitchens and 

backyards, in storms and sins, blue skies, the daily work and dreams of our common lives. – 

Eugene H. Peterson 

• Hoe plaas die woord “omgewing” ‘n afstand tussen ons en die wêreld rondom ons wat 

die woord “skepping” nie doen nie, aangesien ons self skepsels van God is? Hoe 

verbind aan die lewe en gesondheid van die res van die skepping rondom jou voel jy? 

Hoe vorm daardie verbintenis hoe jy lewe? 

Saterdag 
Gebruik die 7 “Ek is”-stellings van Jesus in die Johannes-evangelie en skryf ‘n gebed: 

• Ek is die brood van die lewe 

• Ek is die Lig vir die wêreld 

• Ek is die hek 

• Ek is die Goeie Herder 

• Ek is die opstanding en die lewe 

• Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe 

• Ek is die ware wingerdstok 


