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Sondag 19 tot Saterdag 25 Januarie 

Vir die eerste 6 weke van die eerste kwartaal gaan ons in die eredienste spesifiek fokus op ons 

gemeente se jaartema vir 2020. Daar sal elke week so ’n stuk beskikbaar wees vir diegene wat 

verder en dieper wil dink. Die uitdaging is dat ons dit ook in gesinne en kleingroepe kan gebruik. 

Ook die geloofsgroei geleenthede sluit by die jaartema en eredienste aan. Maak gerus ook 

gebruik van die geloofsgroei stukke wat beskikbaar is op die webwerf of by die kerkkantoor as jy 

dit nie kan bywoon nie. 

Waaroor gaan dit? Ons glo dat die Here ons as gemeente roep tot geestelike verdieping, dat elke 

lidmaat geroep word daartoe. Om ons lewens opnuut in God se hand te plaas en te groei in ons 

verhouding met Hom. Die bewussyn van die teenwoordigheid van God is een van die boustene 

van ’n dieper, inniger, egte verhouding met God. Ons kan tog nie met iemand in ’n verhouding 

wees wat iets beteken as ons nie daardie persoon deel van ons lewe van dag tot dag en amper 

uur tot uur maak nie. Om tyd saam te spandeer en ook wanneer ons nie bymekaar is nie van 

mekaar bewus te bly, na mekaar te verlang – te verlang om weer bymekaar te wees – om werklik 

die hele lewe te deel; dit is waarop gesonde verhoudinge gebou word. Ons bly in mekaar se 

gedagtes, selfs al is ons ’n hele dag nie bymekaar nie. Ditto in ons verhouding met God – eintlik 

net meer so. Hoe kan ’n verhouding met God verdiep as ons net soggens en saans vir ’n paar 

minute Bybel lees en bid en darem Sondae ’n erediens bywoon? Daar gaan nie juis groei wees 

nie. Die vraag is: is dit jou verlange om die hele tyd in kontak met God te bly? Maak God se 

gedurige teenwoordigheid by jou, jou lewe anders? Dink jy gedurende die dag gereeld aan die 

Here? Is jy bewus van God se liefdevolle teenwoordigheid by jou en dat Hy selfs begaan is oor die 

mees alledaagse aspekte van jou lewe?  

Ons wil mekaar help om bewus van God te bly – en so te groei in ons verhouding met Hom - 

sodat ons verhouding dieper en egter sal wees, inniger. Ons gaan ook saamdink oor ander 

mense, ons mede gelowiges maar ook mense wat verder van ons af staan. Ons gaan ook nadink 

oor wat dit beteken om bewus te leef van die wêreld en wat in die wêreld aangaan – hoe ons as 

christene daarop reageer. Ook wat betref die omgewing ... is jy daagliks bewus van die skoonheid 

rondom jou, van die feit dat jy medeskepper saam met God is, maar ook bewus van die pyn van 

die skepping wat ons dan dring om iets daaraan te doen? 

Die gedagte is dat ons daagliks en weekliks tyd by God en bymekaar spandeer en hieroor nadink 

en saam groei en verdiep in ons verhouding met die Here. Neem dus hierdie hulpmiddel en raak 

elke dag – indien moontlik – net vir 15 minute of so stil by die Here.  

1. Dissipels leef bewus van God 

Maandag, 20 Januarie 2020 

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.”   
 
Dink vir 'n oomblik na oor die vraag: Wanneer skop ons ons skoene uit? Is dit nie wanneer ons 
regtig ontspanne is en tot rus kom nie? Hierdie beeld herinner ons daaraan dat God ons uitnooi 
om by Hom te kom rus, van sy teenwoordigheid bewus te word en dan te ontvang wat Hy vir ons 
wil gee. Om ons skoene by God uit te skop, is om veilig en welkom te voel by die Here, omdat Hy 



ons vergewe het en ons uitnooi om by sy voete te kom sit. Om in sy teenwoordigheid stil te raak 
en rus te vind. 
 
Dinsdag, 21 Januarie 2020 
 
Om bewus te leef van God se teenwoordigheid by jou beteken basies net dat jy die feit glo en 

verstaan dat God deur die Gees in jou woon. Dit is waar dit begin. Ons verstaan nie altyd mooi 

hoe dit werk nie, maar God woon in ons. Hou dit in gedagte en leef dit uit in jou daaglikse lewe. 

Leef met die wete dat God in jou woon en deur jou werk. Want as God in ons woon, dan is alles 

wat ons doen tog in God se teenwoordigheid. Ons moet dit net erken. Hoe sal jy dinge anders 

doen as jy hierdie waarheid altyd voor oë hou? Selfs die kleinste dingetjies sal meer betekenis kry. 

Jy sal alle mense met meer liefde hanteer en alles wat jy sê, sal klink na liefde. Dit is die tipe 

bewussyn waarvan Paulus praat as hy sê dat ons sonder ophou moet bid. Hoe kry ons dit reg om 

die heeltyd bewus te leef van God, selfs in die geharwar van elke dag? Broer Lourens praat van ’n 

voortgaande of voortdurende gesprek met God ... Hoe dink jy sal so ’n gesprek lyk en klink? Hoe 

kan dit in verband gebring word met wat jy lees in 1 Tess 5:17? 

Lees 1 Tess 5:16-18 >> 16”Wees altyd bly. 17Bid gedurig. 18Wees in alle omstandighede 

dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag.” 

Woensdag, 22 Januarie 2020 

Hoe nader ons aan die Here leef, hoe makliker gaan dit word. Maar ons het steeds dinge nodig 

om ons te herinner daaraan dat God teenwoordig is. Daarom kan ons elkeen vir ons iets kry wat 

ons gedagtes net draai na die feit van God se teenwoordigheid. Iets wat ons help om te onthou 

dat God in ons woon en elke oomblik by ons is. En wanneer jy bewus is van God se 

teenwoordigheid, kan jy dit net erken met ’n oogknip vir God in die vorm van ’n gebed soos: Here, 

ek weet U is altyd by my, help my om nader aan U te leef. Of maak ’n kruis met jou vingers of 

arms. Of gebruik Petrus se woorde uit Johannes 21: “Here, U weet dat ek U liefhet.” Om jou te 

help, plaas dalk ’n klein kruisie iewers waar jy dit maklik kan raaksien. Gebruik ook Samuel se 

woorde in 1 Samuel 3:8-9: “Hier is ek Here” of “Spreek Here, U dienaar luister”. As jy studeer, kan 

jy elke keer wat jy in ’n klas inloop of ‘n boek oopmaak, net sê: Kennis begin met die dien van die 

Here. As jy met mense werk, kan jy elke keer as ’n nuwe persoon by jou kantoor instap, bid: Here, 

dankie dat ek U kan dien as ek hierdie persoon ontmoet. Begin met een klein dingetjie om jou 

daagliks en oomblik vir oomblik te herinner aan God se teenwoordigheid. 

Jak 4:8 “Nader tot God en Hy sal tot julle nader.” 

Donderdag, 23 Januarie 2020 

Omdat jy nou meer en meer bewus raak van God se teenwoordigheid by jou, sal jy waarskynlik 

ook gereeld by God raad soek en Hom vertrou met alles in jou lewe. Maak ’n punt daarvan om 

dadelik dankie te sê vir die mooi en goeie goed wat gebeur. Sê jammer as jy iets verkeerd gedoen 

het. Vra God se leiding om raak te sien wat jy werklik nodig het. Vertel ook vir God wat jou pla en 

bekommer. Vra vir geduld en vrede in jou hart. Hierdie gesprekke met God is soos skietgebede, 

maar net meer. Dit gebeur nie net as iets moeiliks opduik nie. Dit is ’n konstante gesprek met God 

wat tog die hele tyd by jou is. ONTHOU, ons is altyd in God se teenwoordigheid. Hy het ons 

onvoorwaardelik en grensloos lief en wil net die beste vir jou hê. Leef net voluit in sy 

teenwoordigheid. 

Lees: 

Ef. 5:17 “Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil dat 
julle moet doen.” 



Fil. 19-11 “Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat 
julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer 
Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees, en deur Jesus Christus sal julle geheel en al in 
die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer.” 

Vrydag, 24 Januarie 2020 

Leer jou oë om te sien!  

Psalm 19 sê, “2Die hemel getuig van die mag van God, die uitspansel maak die werk van sy 
hande bekend. 3Die een dag gee die berig deur aan die ander en die een nag deel die kennis aan 
die volgende mee. 4Sonder spraak en sonder woorde, onhoorbaar is hulle stem. 5Tog gaan 
daarvan 'n boodskap uit oor die hele wêreld en hulle taal bereik die uithoeke van die aarde.”  

Die wonders wat ons rondom ons kan sien en ervaar, wys vir ons na die Here wat dit alles 
gemaak het. Bly bewus van God wanneer jy ry of stap of dalk net op die stoep sit. Probeer ten 
minste een aspek van die skepping raaksien en dink oor hoe dit jou wys na God. En onthou, sien 
is meer as om net iets met jou oog te sien – verdiep jouself in God en dank Hom vir sy 
ongelooflike skepping. 

 

Saterdag, 25 Januarie 2020 

Geloofsgewoonte: Daaglikse herkenning 

In die Bybelverhaal het die vreemdeling vir die Emmausgangers gevra wat gebeur het, waaroor 

hulle so ernstig praat. Later, terugskouend, het hulle gevra: Het ons hart nie warm geword toe Hy 

op pad met ons gepraat het nie? Daaglikse herkenning help ons om eers terug te kyk na wat 

gebeur het en dan vorentoe. Uiteindelik leer dit ons om oplettend in die hede te leef. Hierdie 

geloofsgewoonte help ons om te kyk en te vra: Waar is God? Gebruik die eenvoudige woorde: 

Stop, Kyk, Luister om te help met die gewoonte van daaglikse herkenning. 

 

STOP: Hou op met waarmee jy besig is en hou op dink. Jesus het gesê: “Ontspan”. 

Oorweeg dit om voor ’n venster te gaan sit of stap selfs buitentoe. Party mense gaan stap, 

ander kniel. Of begin deur stadig en diep asem te haal en die woorde “laat gaan” te onthou 

wanneer jy uitasem en “kom in” wanneer jy inasem. Jy kan selfs die woorde van ’n lied 

onthou en neurie. ’n Lied soos Liedboek 257: “O Heer, maak oop my hart se poort”, kan 

goed werk of enige ander lied wat jou daaraan herinner om op God te fokus. 

 

KYK: Kyk terug oor die afgelope 24 uur. Het jy geskenke ontvang wat jy nie verdien het 

nie? Die lewe, geliefdes, liefde wat jy kon gee en ontvang? In plaas daarvan om net vinnig 

te sê: “Dankie Here vir alles wat ek ontvang het,” soos kinders wat ’n aandgebedjie opsê, 

ruim meer tyd in om daaroor na te dink en dit te waardeer. As “dankie” die enigste gebed is 

wat jy vandag bid, sal dit genoeg wees. Hoekom? Omdat jy begin om genade en geskenke 

te waardeer, en jy besef dat die mildadigheid van die lewe altyd om ons is. Jesus bied vir 

ons brood en liefde aan, nie net by die viering van die nagmaal nie, maar elke oomblik. 

Probeer om ten spyte van al die slegte nuus wat jy elke dag hoor, die goeie raak te sien. 

Onthou dat jy en jou gevoelens en gedagtes nie die middelpunt van die heelal is nie. Kan 

jy liefde raaksien? 



Kyk nou na die pyn wat jy self ervaar en na die pyn in die wêreld. Vir sommige vorms van 

hierdie pyn is jy aanspreeklik, maar onthou dat jy vergewe is. Vra nou om vergifnis. As jy 

rondploeter in jou skuldgevoelens, staan op. Of gee vir jouself ’n tasbare herinnering wat 

sê: “EK is vergewe! Dit is die waarheid." Stel dan reg wat jy kan. 

Jy het dalk seergekry. Moenie te gou vergewe nie, want daardeur kan jy jou pyn te gou 

ontken. Ondersoek die aard van die pyn. Gaan dit regtig oor jou, is dit regtig so belangrik, 

of is jy vasgevang daarin? Bid dan dat jy sal kan vergewe. Kan jy liefde raaksien te midde 

van tragedie, pyn en sonde? 

 

LUISTER: Sommige insigte kan nogal onopgemerk by jou opkom. As ek bv iemand vir wie 

ek baie lief is, seergemaak het, sal ek vinnig wil vrede maak. Sekere gevoelens kom 

oombliklik by jou op; ander spoel deur die dag heen oor jou. Soms moet ons dink en bid 

totdat ons tot ’n gevolgtrekking kom. As ek byvoorbeeld agterkom dat ek vir dae of weke 

aaneen uitgeput voel, is dit duidelik dat ek te veel dinge probeer doen. As ek bv deernis 

het met iemand anders se probleem, maar ek doen nie iets daaraan nie, kan dit dalk 

mettertyd vir my duidelik word hoe ek kan help. Terwyl jy besig is om met jou hande te 

werk, kan jy dalk iets besef wat jy moet gaan doen. Kan jy ’n stem in jou binneste begin 

herken? Kan jy God raaksien in liefde, in die gebrek aan liefde, in aanmoedigings? 


