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Skop jou skoene uit by God 

God nooi ons uit om by Hom te kom rus en van sy teenwoordigheid 

bewus te wees en te bly. Om jou skoene by God uit te skop, is om 

veilig en welkom te voel by die Here, omdat Hy ons 

onvoorwaardelik liefhet, ons sonde vergewe en ons nooi om by sy 

voete te kom sit. Om in sy teenwoordigheid stil te raak en rus te 

vind by Hom. 

 

Wandel in die Woord: Lees die gedeeltes saam en vertel vir 

mekaar wat julle daarin hoor oor God. 

Matteus 11:28-30 

 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus 

gee. 29Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig 

en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. 30My juk is 

sag en my las is lig.”   

 

Romeine 8:35-39 

35Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of 

benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of 

swaard? 36Daar staan immers geskrywe: “Dit is oor U dat die dood 

ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word.” 

37Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom 

wat vir ons liefhet. 38Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of 

engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of 

kragte 39of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan 

ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus 

Jesus ons Here. 

 

  



Psalm 1:1-3 

1Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses 

volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan 

nie, 2maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag 

en nag oordink. 3Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, 

wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog 

nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. 

 

Neem tyd om tot rus te kom by God en praat met God oor wat jy 

gehoor het in die Skrifgedeeltes – skop jou skoene ’n oomblik uit by 

God ... 

 

Lees die volgende aanhaling van Henry Nouwen. Wat keer ons om 

meer bewus van God te leef? Wat keer ons om meer tyd saam 

met God te spandeer? 

Nouwen het geskryf: “Few of us can fully appreciate the terrible 

conspiracy of noise there is about us, noise that denies us the 

silence and solitude we need for this cultivation of the inner 

garden. It would not be hard to believe that the archenemy of 

God has conspired to surround us at every conceivable point in our 

lives with the interfering noises of civilization that, when left un-

muffled, usually drown out the voice of God. He who walks with 

God will tell you plainly, God does not ordinarily shout to make 

Himself heard. As Elijah discovered, God tends to whisper in the 

garden.” 

 

Hoe kan ons makliker en meer bewus leef van God? Kom ons dink 

saam hoe God gesels het met iemand wat Hy sy vriend genoem 

het. Abraham se vriendskap met God is gekenmerk deur vele 

gesprekke op ’n gereelde basis. Hoekom gesels ons nie met God 

soos Abraham nie? Voel ons dalk dat ons nie goed genoeg is om 

so met God te praat nie? As ons so na Abraham se lewe kyk, sien 



ons dat sy lewe verander soos wat hy nader en nader aan die Here 

leef. 

 

Watter dinge is nodig vir goeie gesprekke? 

 

Dink nou aan al die vrae wat jy graag vir God sou wou vra? Watter 

van hierdie vrae het jy al vir God gevra? 

 

Broer Lourens het iets beleef waarna die meeste van ons seker 

smag. Om die heeltyd bewus van God se teenwoordigheid te leef. 

Die geloofsgewoonte wat hierdie eenvoudige kombuishulp in die 

klooster ontdek het, is: Beoefen God se teenwoordigheid 

[Practicing the presence of God] 

 

Dink jouself in in die lewe van ’n verliefde jong man – die oomblik 

as hy kan dink, hy aan haar. Ja, die lewe gaan aan en daar is baie 

dinge om te doen, maar as sy gedagtes dwaal, dink hy aan sy 

geliefde. As hy sy kop neerlê, dink hy aan haar. As hy alleen is, dink 

hy aan haar. Om bewus te bly van God is om so aan God te dink! 

 

“BID GEDURIG”, is die opdrag in 1 Tess 5:17. Maar ons kan nie 

aanmekaar net bid nie. Om gedurig te bid is om so ingestel te 

wees op God dat jy, wanneer daar ’n kans is, eerste aan God dink 

– maar dit kom natuurlik – soos vir die verliefde jong man. Jy hoef 

nie daaraan herinner te word om aan die persoon te dink nie – jy 

hoef nie daaraan herinner te word om aan God te dink nie. AW 

Tozer noem dit: “The sacramental quality of everyday living.” Dit is 

om net te WEES saam met God. 

 

Die beoefening van die teenwoordigheid van God vra ’n 

konstante interaktiewe SAAMlewe  met die Skepper God. Jesus het 



gesê: Ek is altyd by julle [Matt 28:20] en ons kan ook sê soos Hand 

17:28 – Deur Hom leef beweeg en is[bestaan] ons. Om God se 

teenwoordigheid te geniet is net nog ’n manier om heeltyd bewus 

van God te leef. 

 

Dink hieroor: Het jy al in die doodgewone gang van die lewe oor 

God nagedink? Of ’n gedagte oor God in jou gedagtes 

opgekom? 

 

In 1 Tessalonisense 5 as Paulus sy brief begin afsluit, gee hy kort en 

op die mens af instruksies oor hoe om heeltyd bewus van God te 

leef. Een van hierdie instruksies is: Bid gedurig [sonder ophou]. Ons 

weet dit verwys nie na ’n 24/7 gebed nie, maar oor hoe ons die 

heeltyd bewus leef van God in alles wat ons doen en sê. 

 

Lees 1 Tess 5:16-18 

Watter drie belangrike beginsels vir die lewe oorgegee aan God 

kry ons hier en watter een is vir jou die mees uitdagende? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Ons lewe voor God is gedurig voor sy aangesig – ons kan tog nooit 

nié in God se teenwoordigheid wees nie. Watter woorde beskryf 

hierdie oomblik vir oomblik lewe? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Watter verdere insig is daar oor gebed in: 

1 Tess 1:2 >   ____________________________________ 



1 Tess 3:9-10>   ____________________________________ 

Romeine 1:9-10 > ____________________________________ 

Kol 1:9 >    ____________________________________ 

Ef 6:18 >   ____________________________________ 

 

Wat sal jy antwoord vir iemand wat sê dat dit onmoontlik is om 

altyd bly te wees – selfs in die Here BLY te wees? Is dit nie selfs bloot 

verkeerd om altyd bly te wees en in alle omstandighede dankbaar 

te wees nie? 

 

Kyk na die voorwerp wat nou voor jou op die tafel is. Hoe kan jy die 

Here dank vir dit? 

 

Watter dinge is daar by jou huis of waar jy werk of ontspan wat jou 

die heeltyd kan herinner om in kontak met God te bly – to hold on 

to a constant inner vision of God? 

 

Skryf kort gebede – 3 tot 5 woorde – wat jy kan gebruik om jou 

gedurig te herinner aan God se teenwoordigheid. Jy kan dit bid as 

jy ’n oomblik niks anders doen nie ... 

Dink aan woorde van Jesus – bv: In U hande gee ek ... 

Frases uit die ONSE VADER gebed – laat U naam geheilig word 

Dink aan Paulus se gebede - ... 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Dink hieroor – hoe lyk dit om gedurig te bid ... 

- Terwyl jy besig is om inkopies te doen 



- Skottelgoed was of die gras sny 

- Terwyl jy luister na ’n persoon met wie jy in gesprek is 

 

Kan die beoefening van die teenwoordigheid van God ons help 

om liefdevoller en nederiger te leef? 

_________________________________________________________________ 

Watter rol kan tye van afsondering en stilte speel in ons bewus bly 

van God se teenwoordigheid ? 

 

Lees hierdie aanhaling van broer Lourens. Is jy vergenoeg in jou tyd 

saam met God? _________________________________________ 

I put my little egg cake into the frying pan for the love of God. 

When it is done and I have nothing else to call me, I prostrate 

myself on the ground, and I adore my God who assists me in 

everything by His grace. After which I rise up more contented than 

a king. When I can do nothing else, it is enough for me to lift up a 

straw for the love of God. 

 

Idees om bewus te bly van God se teenwoordigheid: 

Gaan stap vir 15 minute en maak seker jy ervaar alles om jou. Raak 

aan die plante. Kyk na die grond en sien die verskillende kleure – 

ook teen die berghange. Haal diep asem en ruik die geure – neem 

waar hoe dit verander soos wat jy stap. Gebruik al 5 jou sintuie so 

veel as wat jy kan. 

Voor jy in die oggend opstaan – plaas ’n beeld van God in jou 

gedagtes – soos God wat vir jou sing en sê dat Hy jou baie liefhet. 

As jy gaan slaap, kyk terug oor jou dag en vra jouself: Waar het ek 

vandag God se teenwoordigheid ervaar/beleef? 

 

 


