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Geestelike verdieping joernaal #2 van 2020 

Sondag 26 tot Saterdag 1 Februarie 

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

gemeente se jaartema vir 2020, nl “Dissipels leef bewustelik”. 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. Hierdie week dink ons na oor hoe ons 

van God bewus kan leef in die wêreld. 

Waaroor gaan hierdie bewus bly van God by ons: 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 medegelowiges, 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 by mekaar 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.  

2. Dissipels leef bewus van die wêreld 

Maandag 27 Januarie – Leef in die voortuin 

Sagaria 8:3-4 – “So sê die Here: Ek gaan na Sion toe terugkom, Ek gaan 

in Jerusalem woon. Jerusalem sal genoem word Stad van Trou, Berg van 

die Here die Almagtige, Heilige Berg.  
4
So sê die Here die Almagtige: 

Daar sal weer bejaarde mans en vrouens, ryp in jare, op die pleine van 

Jerusalem sit, elkeen met ’n kierie in die hand. 
5
Die pleine in die stad sal 

vol seuns en dogters wees wat daar speel.” 

Wat beteken dit om in die voortuin te leef? Om op die stadsplein te leef? Om vry en 

ruim te leef (vs. cocooning) en om nuwe sosiale ruimtes te skep? Ons leef nie op ’n 

eiland nie en ons kan en behoort ons nie van die wêreld af te sonder nie. Wat in ons 

dorp en land en in die wêreld gebeur, het ’n impak op ons lewens, of ons dit nou wil 

weet of nie. Ten diepste gaan ’n lewe in die voortuin daaroor om die alledaagse ook 

in God se teenwoordigheid te leef en om grense oor te steek en te weet en te glo 

dat daar niks is wat buite die bestek van God se liefde, genade en betrokkenheid val 

nie. Hoe sal dit vandag lyk as die pleine van die “stad” vol seuns en dogters is wat 

daar speel? 

  



Dinsdag 28 Januarie – Leef in die voortuin 

Lees weer Sagaria 8:3-4 

Waar is die stadspleine deesdae? Waar sit die ouer mense en waar speel 

die kinders? Ons voortuine is toe agter hoë mure en ons kom moeilik by 

mekaar uit – wat nog te sê by vreemdes. Dink nou hieroor na ... 

Ons kan ons lewe basies opdeel in drie areas. As Christen leef ons 

bewus van die Here in elkeen van hierdie ruimtes en weet ons dat die 

Here en ons verhouding met die Here ons hele lewe beïnvloed. Ons 

behoort ook veral die derde ruimte oor te gee aan die Here. Dit is dalk die 

een plek waar ons minder afhanklik van die Here leef – ons wil tog net ’n 

bietjie kan ontspan ook en dink nie dat die Here noodwendig daar moet 

inmeng nie. Maar ons is daagliks in baie sosiale ruimtes waar ons met 

baie ander mense te doen kry. Alle plekke waar mense informeel 

bymekaarkom, is deel van sulke 3de ruimtes. Hoe leef ons bewus 

van God in die gimnasium of in die koffiewinkel of 

by die haarsalon? Die gemeente is ook so ’n 

spasie, maar hopelik nie die enigste ruimte 

waar ons ook met ander mense te doen kry 

nie. Deur in hierdie ruimtes bewus van God 

te leef, kan ons mense innooi en 

betekenisvolle verhoudinge bou. Deur in 

hierdie ruimtes so te leef en op te tree en te 

praat dat mense weet ons is kinders van die 

Here, is baie belangrik. Dink byvoorbeeld aan hoe 

ons praat oor die regering of beurtkrag rondom ’n 

braaivleisvuur? Is ons bewus van die Here in hierdie ruimtes? Hoe het 

ons betekenisvolle interaksie, ook met mense wat nie deel is van die 

gemeente nie, oor die Here en oor hoe ons reageer op krisisse of 

sommer net dinge wat almal raak?  

Woensdag 29 Januarie - Werk 

Lees Eksodus 31:1-6 > “Die Here het vir Moses gesê: 2“Kyk, Ek het vir 

Besaleël uitgekies. Hy is 'n seun van Uri, seun van Gur uit die stam Juda. 

3Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en 

verstand enige werk kan doen: 4ontwerpe maak en dit in goud, silwer en 

brons uitwerk, 5edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal 

enige werk kan doen. 6Ek het vir Oholiab, seun van Agisamak uit die 
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stam Dan, aangestel om saam met hom te werk. Aan elke vakman het Ek 

vaardigheid gegee sodat hulle alles kan maak wat Ek jou beveel het.” 

Om te leef in die voortuin beteken ons bly bewus van God ook by ons 

werk en in die manier waarop ons werk. Een van dié belangrikste wyses 

waarop ons in die voortuin leef, is die manier waarop ons ons daaglikse 

arbeid verrig. Onder arbeid moet ons sowel betaalde werk, as alle take 

waarvoor ons verantwoordelik is, verstaan. Dink hieroor: In die Bybel 

werk almal. Selfs Jesus het as timmerman gewerk. Alhoewel die 

sondeval ons arbeid vermoeiend en swaar gemaak het, is daar reeds 

vóór die sondeval werk aan die eerste mense gegee. Die mens moes 

naamlik die skepping namens God versorg. Dit is daarom die wil van die 

Here dat die mens moet werk. Só eis die vierde gebod dan ook dat ons 

ses dae moet werk en alles moet doen wat ons moet. Hoe bly jy bewus 

van die Here as jy werk? 

 

Donderdag 30 Januarie - Werk 

Lees weer Eksodus 31:1-6   

* Ons werk is nie net tot eer van die Here as ons direk vir die kerk werk, 

of 'n salaris ontvang nie.  Alle arbeid wat ons verrig, verheerlik die Here.  

Die kos wat ons maak, die woorde wat spreek – alles wat ons skep en 

doen is 'n liefdesoffer tot God. Ons word immers in Markus 12:30 

opgeroep om die Here ons God lief te hê met ons hele hart en met ons 

hele siel en met ons hele verstand en met al ons krag.’   

* Daar is vreugde daarin om 'n betekenisvolle taak na die beste van ons 

vermoëns te verrig. Wanneer Besaleël met hout en goud gewerk het, 

Dawid die lier gespeel het, Paulus 'n brief geskryf het of Josef 

administratiewe pligte in Egipte verrig het, het hulle God verheerlik deur 

wat hulle doen.   

* Doen jy jou werk tot eer van die Here en doen jy dit so goed as wat jy 

kan omdat jy weet jy werk eintlik nie vir jouself of ’n baas nie – jy werk vir 

die Here jou God? 

Vrydag 31 Januarie - Werk 

Lees weer Eksodus 31:1-6   



Die Heilige Gees gee aan ons gawes om tot eer van die Here te werk.  
Só is Besaleël (wat beteken, “in die beskerming van God”), die seun van 
Uri, die eerste persoon van wie ons in die Bybel lees dat hy geesvervuld 
was (Eksodus 31:1). Besaleël word deur die Gees van God met drie 
eienskappe toegerus wat hom in staat gestel het om sy opdrag van die 
Here rakende die inrig van die tabernakel af te handel.  (a) Insig – die 
gawe om God se instruksies te verstaan. Dit dui op 'n suiwer intellektuele 
vermoë. (b) Onderskeiding of verstandigheid – die gawe om probleme, 
wat saam met unieke en komplekse werk kom, op te los. Veral ten 
opsigte van die voorwerpe en die ontwerp van die tabernakel was dit 'n 
belangrike vaardigheid. (c) Vaardigheid (Engels – "skill") – die vaardige 
en geoefende hand wat mense in staat stel om moeilike werk te verrig.  
Besaleël was besonder begaafd om al drie dié gawes te kon ontvang: 
teoretiese kennis, praktiese probleemoplossing en handvaardigheid.  
Daarom kon hy uit drie metale (goud, silwer en brons), met edelstene, 
hout en tekstiel werk. Hoe laat skyn ons God se lig in ons daaglikse werk 
deur ons gawes te gebruik? 

Saterdag 1 Februarie 

Luister na die woorde van Kolossense 3:22-4:1 “Slawe, wees in alles 
gehoorsaam aan julle eienaars hier op aarde. Moenie net werk om deur 
hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk 
met ’n opregte hart uit eerbied vir die Here. 

23
Wat julle ook al doen, doen 

dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, 
24

omdat julle weet dat 
julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die 
Here in wie se diens julle staan. 

25
Wie onreg doen, sal gestraf word oor 

die onreg wat hy gedoen het; die Here trek niemand voor nie.  
4 Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook 
onder iemand staan, onder die Here in die hemel.”

 

 

 Wat sê die gedeelte vir jou oor jou werk en jou verhouding met dié 
wat saam met jou werk? Weet mense wat saam met jou werk dat jy 
’n christen is? 

 Dank God vir waartoe Hy jou in staat stel.  Bv. "die Here stel my in 
staat om deur die verstand wat hy vir my gegee het mense met raad 
te bedien ten einde hulle van negatiewe gedagtes en gedrag te 
bevry (sielkundige)". 

 Neem jou voor om in die komende week by jou werk op 'n manier 
teenoor iemand op te tree dat jy hulle seën deur ’n tweede myl met 
hulle te stap.  Anders gestel deur "uncommon decency" aan hulle te 
bewys. Dit kan so eenvoudig wees as om net belang te stel in 'n 
kliënt se welstand, eerder as om hulle so gou as moontlik te help.   


