


Life is not hurrying
on to a receding future, nor hankering after
an imagined past. It is the turning
aside like Moses to the miracle 
of the lit bush, to a brightness
that seemed as transitory as your youth
once, but is the eternity that awaits you

- The Bright Field, RS Thomas



Hoe voel ek op die vooraand van Lent?
Dalk is dit die eerste keer dat jy hierdie reis meemaak, 
en is jy beide opgewonde en onseker oor wat voorlê.
Dalk pak jy dit vir die soveelste keer aan, en wonder wat 
dit hierdie keer vir jou inhou.
Soos met baie reise, daag Lent dikwels onverwags en 
op ’n ongeleë tyd op.
Heel moontlik is jy alreeds goed besig met al die nuwe 
jaar se aktiwiteite, verwagtinge en verpligtinge. 

Juis omdat ek so dikwels soos ‘n slaapwandelaar deur 
die lewe gaan. Die geraas van buite - en binne - maak 
my doof vir die stem van God, van my hart en van ander. 
Lent skud my wakker. Lent nooi my om dit wat ek eerder 
vermy, in die gesig te staar - my verganklikheid, my 
gebrokenheid, my hartseer en teleurstellings. Vir 40 dae 
gaan ek op n reis gewy aan afsondering, gebed en vas. 
Die getal 40 kom baie in die Bybel voor - veral waar dit 
patrone en argetipes bied van die reis waarop ek ook is. 
So verlaat die Israeliete Egipte, die plek van gemak en 
slawerny, om vir 40 jaar deur die woestyn te trek oppad 
na die vryheid van die beloofde land. Op die pad ontdek 
hulle God se nabyheid en voorsiening op ’n nuwe 
manier. Net na sy doop, waar Jesus die genadewoord 
hoor dat hy God se geliefde is, gaan Hy vir 40 dae 
die woestyn in en word juis versoek om Sy waarde en 
identeit op iets anders te bou.
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So waarom dan op hierdie reis gaan?



Die eerste paar dae van hierdie reis is ’n tyd van 
voorbereiding. Elke dag bevat ’n Skrifgedeelte, 
begeleiding, oefening en ’n herhaalgebed - ’n kort 
gebed wat ek gedurig deur die dag kan bid.

Mag hierdie Lent-reis ‘n bevestiging wees van hoe God 
altyd by my is, my die moed gee om te gaan na plekke 
wat ek eerder sou vermy, en my Sy voorsiening opnuut 
laat beleef.



“Stof is jy, en jy sal weer stof word.” 

Genesis 3:19

Vandag, in kerke regoor die wêreld, word die teken van die kruis 
met as op talle Christene se voorkoppe aangebring. Ons reis as 
mens begin met stof. Die skeppingsverhaal vertel hoe God stof 
vat, die mens vorm, asem in sy neus blaas, en hy so ’n lewende 
siel word. 

Hoe is dit vir my om te hoor, “Jy is stof”?

Een reaksie is om met ’n sug te sê, “Ja, ek weet. So moenie te 
veel van my verwag nie. Ek het drome gehad maar dit het alles 
tot stof gekom. Ek het al te veel foute gemaak, al te veel mense 
seergemaak, daar is nie hoop nie.”

’n Ander manier is om met vasberadenheid te antwoord, “Ja, 
ek weet, maar ek sal julle wys. Ek sal iets word, baie goed 
bymekaarmaak en iemand wees waaroor ander praat.”

Beide reaksies spreek van ’n opvatting dat om stof te wees, nie 
goed is nie. 

Tog, toe God die mens maak, sê God dit is baie goed.

God weet watter maaksel ek is, aandagtig dat ek stof is. (Psalm 
103:14)

En dan die woorde “na stof sal jy terugkeer” 
So dikwels leef ek onbewus van my verganklikheid. ’n Digter 
skryf, “Almal wil hemel toe gaan, maar net nie nou nie.”

Vandag se as en woorde herinner my dat ek beperkinge het, dat 
my lewe tot ‘n einde gaan kom. 
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Vind ’n kerk naby jou wat vandag ’n diens hou waar jy 
die tekens van die as kan ontvang. Andersins, neem ’n 
gedroogte palmtak of enige ander as, meng dit met olie en 
maak vir jouself en jou huismense ’n kruis daarmee op julle 
voorkoppe.

Raak tydens jou tyd van gebed bewus van waar jou 
lewensstorie begin het, voor jou geboorte. Praat met die 
Here oor dit waarvan jy bewus word.O
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Here, gee my die genade om te aanvaar dat ek stof is.

Herhaalgebed



As jy bid, gaan dan na ’n stil plek toe waar niemand jou 
kan sien nie. Trek die deur agter jou toe en praat daar 
eenkant opreg met jou hemelse Vader. Hy sal sorg dat jy 
jou hemelse beloning kry. 

Matt. 6:6 (Die Boodskap)

Is daar spesiale plekke waar jy nader aan die Here voel? 
Waar jy meer wil bid, op ’n ander manier bewus raak van God?
Waar jy voel dat jy jou skoene moet uittrek?

Vir baie mense is dit in die natuur. Vir my is dit by die see. Daar 
is iets aan die grootsheid, aan die in- en uitkom van golwe en die 
gedruis van die branders wat my roep tot nadenke, verwondering; 
wat my wil laat bid. Ek voel ook so by plekke wat toegewy is 
aan gebed - soos katedrale, kerke en plekke van toevlug en 
afsondering. Dit feit dat mense vir so lank al daarheen gaan net 
om te bid, inspireer my ook om te bid. 

Natuurlik kan ons enige plek bid.God woon nie in mensgemaakte 
tempels nie. 
Jesus se teenwoordigheid vul elke deel van die heelal. 
Ons kan hom vind in ons kar, by ons werkplek, in die kombuis.

Maar terselfdertyd kan plekke ons help om te bid. Dit is so 
dat God oral teenwoordig is. Die probleem is dat EK nie altyd 
teenwoordig is waar ek is nie. 
My aandag word maklik afgelei, met soveel dinge wat na my 
fokus vereis. Jakob se woorde kan net sowel myne wees: 
“Waarlik, die Here was in hierdie plek en ek was nie daarvan 
bewus nie.” (Gen 28:16)
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Neem tyd om vir jou ’n plek van gebed in te rig vir jou 
gebed tydens Lent. Besluit ook op ’n tyd en tydsduur wat 
vir jou die meeste dae goed sal kan werk.

Van al die dinge wat Jesus se dissipels hom kon vra om hulle te 
leer, is hulle enigste versoek: Here, leer ons om te bid. Hy gee vir 
hulle die woorde van die Onse Vader, maar nie voor hy vir hulle 
die riglyne gee wat vandag ons Skrifgedeelte is nie. 

In hierdie voorbereidingstyd word jy genooi om te dink aan die 
plek waar jy gaan bid tydens Lent. Dit kan vir jou goed wees om 
vir hierdie 40 dae van Lent n spesifieke plek te kry waar jy elke 
dag kan bid. Rig die plek so in dat jy daar wil bid. Jou huis het 
dalk ’n aparte vertrek wat jy hiervoor kan gebruik. Maar dalk is 
daar ’n stoel wat jy eenkant wil sit, met ’n kunswerk of ‘n kers. Dit 
kan dan sommer ook ’n visuele herinnering wees – iets wat jou 
herinner en roep om te bid elke keer wanneer jy dit sien. 
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Here, gee my die genade om bewus te wees van u 
teenwoordigheid.

Herhaalgebed



“…Sorg jy liewer dat jy God reg dien. Jy moet oefen om 
dit te doen soos ’n atleet oefen om fiks te bly. ’n Atleet wat 
oefen om fiks te bly doen goed, maar dit help nie vir alles 
nie. Om egter geestelik te oefen om fiks te bly deur God 
te dien, is regtig die moeite werd. Dit help ’n mens op alle 
maniere, vir die lewe hier op aarde én die lewe wat vir ons 
wag in die toekoms. Hierna kan julle maar luister, want dit 
is die absolute waarheid.” 

1 Timoteus 4:7-9 (Die Boodskap)

Ons belewenis van die Lent-reis kan verdiep wanneer ons 
intensioneel aanpassings maak vir hierdie tyd. Ons kies ’n 
spesifieke tyd elke dag om te bid, ons rig ’n spasie in vir gebed. 
Nog ’n praktyk vir Lent is om van iets te vas, om iets op te gee 
waarin jy soms ’n bietjie troos vind. Dallas Willard sê, ‘we fast so 
that we can feast on Jesus.’ Die ander kant van die muntstuk is 
dat ons ook iets opneem met die ekstra kapasiteit wat vasting 
besorg, iets wat jou innerlike kan voed. Mense gee soms dinge 
op soos sjokolade, koffie, wyn, sosiale media of ’n TV-reeks, 
en vervang dit dan met aktiwiteite soos om geestelike boeke 
te lees, gesprekke met ander te hê, of dienswerk te doen. Elke 
keer wanneer jy bewus raak van dit wat jy opgegee het, is dit ’n 
geleentheid om na God te draai. Die “woestyn” raak ’n plek van 
ontmoeting met God. 

Wat is dit wat jy gaan opgee en gaan opneem?
Ek sien onlangs op sosiale media hoe ’n vriendin vertel van die 
reisjoernale wat sy vir hulle kinders gee wanneer hulle reis. Sy 
nooi hulle om aan die einde van die dag neer te skryf wat vir hulle 
goed was, wat hulle geleer het, wat hulle ontstel het. Maande 
daarna kan hulle die stories van hulle reis met mekaar deel.
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Dit kan nuttig wees om aan die einde van elke dag so ’n 
reisjoernaal te hou. Vra die Here om jou te help onthou wat 
belangrik is, en loop in jou verbeelding saam met Jesus deur 
jou dag. Let op alles wat in jou hart gebeur het, dit waarvoor 
jy dankbaar is, dit wat vir jou lewe gegee het, en dit wat vir jou 
moeilik was. 
Laat jou dag in jou verbeelding afspeel soos ’n rolprent. Let op 
wat in jou hart gebeur het vandag; identifiseer die een ding wat 
jou lewe gegee het, en die een ding wat vir jou moeilik was.  

Dit is belangrik om al hierdie aanpassings met baie geduld en 
deernis teenoor jouself aan te pak. Besluit op haalbare tye wat 
jy aan gebed kan spandeer. Wanneer jy dit mis, begin net weer. 
Ons intensie is om op reis te wees saam met Jesus, ’n reis 
waarop ons altyd beginners is.

Here, gee my die genade om my oë op U te hou.

Herhaalgebed



Laat julle hele lewe dus vertel van die respek wat julle 
vir God het. Julle is nie mense wat net vir hierdie wêreld 
leef en vir wat julle daaruit kan kry nie. Dinge het mos 
heeltemal vir julle verander.

1 Petrus 1:18 (Die Boodskap)

Wanneer jy op ’n reis gaan, moet jy soms stop voordat jy verder 
kan gaan. Jy maak seker die bagasie op die dak is nog stewig 
vas en dat die bande nog styf is. Jy gebruik die navigasie-
toepassing om te loer of jy nog op koers is.

Aan die einde van elke week in Lent word jy genooi om ’n 
hersieningsgebed te doen - dit beteken om weer (her) te sien - dit 
wat vir jou uitgestaan het, waaraan jy nog wil dink en verder oor 
wil bid. 

Om ’n hersieningsgebed te doen beteken nie dat jy dit die 
eerste keer “verkeerd” gedoen het nie. Dit is eerder om die 
genademiddele wat die Here vir jou gegee het, die “manna en 
kwartels”, met dankbaarheid vas te maak in jou hart.
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Kies een van die dae van die week en reflekteer oor jou 
ervaring op hierdie dag. 

Jy kan ook terugdink aan jou hele week en stilstaan by die 
oomblikke waar jy dinge beleef het wat vir jou uitstaan en jou 
bybly. Dalk wil jy ook weer gaan kyk na van die inskrywings in 
jou joernaal. Praat met die Here daaroor.O
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Here, gee my die genade om u in my lewe raak te sien.

Herhaalgebed





Who am I? They often tell me
I stepped out from my cell’s confinement
calmly, cheerfully, firmly,
like a Squire from his country house.

Who am I? They often tell me
I used to speak to my warders
freely and friendly and clearly,
as though it were mine to command.

Who am I? They also tell me
I bore the days of misfortune
equably, smilingly, proudly,
like one accustomed to win.

Am I then really that which other men tell of?
Or am I only what I know of myself?
Restless and longing and sick, like a bird in a cage,
struggling for breath, as tough hands were compressing 
my throat,
yearning for colors, for flowers, for the voices of birds,
thirsting for words of kindness, for neighbourliness,
tossing in expectation of great events,
powerlessly trembling for friends at an infinite distance,
weary and empty at praying, at thinking, at making,
faint, and ready to say farewell to it all.



Who am I? This or the Other?
Am I one person to-day and to-morrow another?
Am I both at once? A hypocrite before others,
and before myself a contemptible woebegone weakling?
Or is something within me still in me like a beaten army,
fleeing in disorder from a victory already achieved?

Who am I? they mock me, these lonely questions of mine.
Whoever I am, Thou knowest, O God, I am thine!

- Dietrich Bonhoeffer (Translated by J.B. Leishman)

continued...



Toe het Kaleb die volk stil gemaak teenoor Moses en 
gesê: Laat ons gerus optrek en dit in besit neem; want ons 
kan dit sekerlik oorweldig. 31 Maar die manne wat saam 
met hom opgetrek het, het gesê: Ons kan nie teen die volk 
optrek nie, want hulle is sterker as ons. 33Ons het daar 
ook die reuse gesien, die kinders van Enak, van die re-
use afkomstig; en ons was soos sprinkane in ons oë; so 
was ons ook in hulle oë. 1TOE het die hele vergadering 
uitgeroep — hulle het hul stem verhef, en die volk het dié 
nag geween. 2En al die kinders van Israel het gemurmu-
reer teen Moses en teen Aäron, en die hele vergadering 
het aan hulle gesê: Ag, as ons maar in Egipteland gesterf 
het! Of as ons maar hier in die woestyn gesterf het! 3En 
waarom bring die Here ons na hierdie land om deur die 
swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal ‘n buit word. 
Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan 
nie?

Num. 13: 30,31,33, 14: 1-3



Kom ons hou dadelik op om so baie van onsself te dink. 
Ons mag nie onder mekaar stry of op mekaar jaloers 
wees nie.

Galasiërs 5:26 (Die Boodskap)

In die wildernis kom dit wat binne ons is dikwels na vore. Ons 
mag dalk geskok wees oor wat na vore kom en voel dat dit nie 
eintlik is wie ons is nie.  Vir seker nie wat ons wil wees nie. 

Die dinamika van vergelyking tree dikwels in werking. Om te 
vergelyk is om gelyktydig te probeer inpas en uitstaan. Dit is om 
soos almal te wees, net beter. 

Ons sien dit met die Israelite onder mekaar gebeur. Daar is 
opwaartse (met die wat “beter” is as ons) en afwaartse (met die 
wat “slegter” is as ons) vergelykings wat plaasvind. Dit kan tot 
bewondering en respek lei, maar dit lei gewoonlik na afguns, 
jaloesie, murmurering en blydskap oor ander se ongeluk. 

Om te vergelyk het ‘n groot effek op ons emosies, wat ons 
verhoudings en selfbeeld beinvloed. 

S
O

N
d

a
g
 - 

Ver
gely

kin
g



Raak bewus van die vergelykings wat jy in jou lewe tref. Raak 
bewus van die effek wat dit op jou lewe het. 

Vra Hom om jou te bring en te lei na ‘n lewe van vryheid.
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Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.

Herhaalgebed



Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en 
lastering moet van julle verwyder word, saam met alle 
boosheid.

Efesiërs 4:31

Jaloesie is om bang te wees ek verloor ‘n verhouding of ‘n deel 
van ‘n verhouding wat baie vir my beteken. Afguns is om iets te 
wil hê wat ‘n ander persoon het. 

Jaloesie sê, jy bedreig my lewe deur iemand wat ek liefhet se 
aandag, liefde en versorging van my te wil wegneem. Die denke 
van jaloesie kan jou laat met emosies van woede, hartseer en 
vrees. 

Afguns sê, ek wil hê wat jy het en ek wil nie hê dat jy dit moet hê 
nie. Ek wil selfs hê dat jy afgetrek word en verlies ly. Dié denke 
kan my laat met ‘n diep ontevredenheid, verwyt en bitterheid.

Ons kan grappies maak oor afguns en jaloesie en selfs vir 
ander ‘n kompliment gee deur te sê “ek is jaloers op jou!” Ons 
kan toegee aan die advertensies wat daarop gerig is om ons 
ontevrede en afgunstig te maak, maar ons sal sit met die effek 
van afguns en jaloesie. 

Die wet maan ons om nie jaloers en afgunstig te wees nie. (Eks 
20:17) Hierdie opdrag word herhaal in die Nuwe Testament (Ef 
4:31). In die geskiedenis van die kerk was dit iets groots en is 
gereken onder die groot aartssondes. 
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Voordat ons die kwaad met die goeie kan oorwin moet ons eers 
afguns en jaloesie in ons lewe erken en aanvaar.  ‘You can’t heal 
a wound by saying it’s not there’ (Jer 6:14 LB). 

Het ek ‘n vrees dat iets van groot waarde van my weggeneem 
kan word deur iemand anders? Wil ek baie graag iets hê wat 
iemand anders het? Wil ek graag hê dat hulle dit moet verloor? 
Watter soort gesprek moet ek met die persoon hê? 

Kan ek my afguns en jaloesie bely teenoor Hom en saam met 
Hom ‘n pad begin stap om anders te dink oor die lewe, vervorm 
te word en vry te word van afguns en jaloesie?

Hoe kan ek fokus op die goeie wat ek het en nie net op dit wat ek 
nie het nie? 

Hoe kan ek afguns en jaloesie bely om gelukkig te word met wat 
ek nou het?

Hoe kan ek fokus op die goeie wat ek het?

Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.

Herhaalgebed



Doen alles sonder murmurering en teëspraak… 

Filippense 2:14

‘n Natuurlike reaksie as dinge nie uitwerk soos wat ek wil hê 
dit moet nie, is om te murmureer. Dit word soms as ‘n edel 
karaktereienskap beskou en word gekoppel aan besorgdheid, om 
ingelig te wees en dapper te wees deur nou iets daaraan te doen 
- deur daaroor te praat. Dit is aansteeklik, soos wat ons sien in 
die storie waarmee ons nou op reis is (Num 13:32, 14:2). 

Deur te murmureer sê ons … ek verdien iets anders (alles wat 
ek het is nie genade nie), ek weet beter (daar is geen sin in dit 
wat gebeur nie), ek is ‘n slagoffer (kyk hoe word ek te nagekom), 
ek kan niks doen nie en niemand wil my help nie (my lokus van 
beheer is buite myself). 

Paulus se opdrag aan die Fillipense (2:14) is om alles te 
doen sonder murmurering en teëspraak. Selfs die slawe word 
aangemoedig om murmurering te laat gaan. Dit beteken nie dat 
ons alles net gelate aanvaar en dat ons aan ons eie lot oorgelaat 
word nie. Inteendeel - daar is Een wat beter weet. Daar is Een 
wat met my is en my in alles bystaan, my krag gee om alles te 
hanteer wat my pad langs kom.

Kla ek soms om die simpatie van ander te verky?
Dit is vir my belangrik dat ander my sal sien as .............................
Wat het ek nodig om my murmurering te laat gaan?

D
IN

S
D

A
G
 - 

Mu
rm

ure
er

Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.

Herhaalgebed



…wees bly met die wat bly is, en ween met die wat 
ween… 

Romeine 15:15

Schadenfreude is ‘n Duitse woord wat in die Engelse taal 
ingekruip het - seker omdat die woord ‘n emosie so akkuraat en 
genuanseerd beskryf. Schadenfreude is ’n samevoeging van 
twee Duitse woorde: Schaden – wat skade beteken, en Freuden 
– wat vreugde beteken. Dit beteken daarom letterlik om vreugde 
(blydskap of plesier) te ervaar as iemand anders pyn ervaar deur 
verlies. 

Daar is iets wreeds en venynigs daaraan. Dink net, as ek jaloers 
is op jou, m.a.w. as ek iets wil hê wat jy het en wil hê jy moet dit 
verloor, raak ek bly as jy dit verloor, selfs al kry ek dit nie.

Dit is so anders as Jesus, wat innige meegevoel gehad het met 
almal wat verlies ly. Selfs met sy vyande. Dit is waarom Paulus 
sê dat ‘n meer gepaste reaksie sal wees om te ween met die wat 
ween, bly te wees met die wat bly is (Rom 12:15). 

Deur schadenfreude gaan ons teen die diepste aard van ons 
menswees, wat kan lei tot gevoelens van skuld en skaamte. 
Schadenfreude is algemeen in ons kultuur. Ons sien dit in die 
politiek, sport en films waarna ons kyk. 

Dit is iets wat ek ook in myself opmerk. Toe ‘n swart politikus sê 
dat Covid ‘n witmenssiekte is en toe self Covid opdoen, het ek so 
lekker gekry. Ek het my schadenfreude eers gerasionaliseer deur 
te sê dat hy baie ander mense se lewens in gevaar stel deur so 
te dink. Op die ou einde kon die reaksie nie lekker in my sit nie 
en het die skuld en skaamte oorgeneem.   
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Dit is maklik om opgeneem te word met kollektiewe 
schadenfreude en, saam met die groep waaraan ek behoort, 
bly te raak oor ander wat ly, maar dit verander nie die feit dat dit 
nie ware konneksie bevorder met myself, die groep of die ander 
party wat skade ly nie.

Die vraag is nou of ek iemand wil wees wat bly is as ander skade 
ly, siek word en doodgaan, wie hulle ookal is?

Soos wie wil ek regtig wees?

Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.

Herhaalgebed



…seën die wat julle vervolg, seën en moenie vervloek nie; 
wees bly met die wat bly is, en ween met die wat ween… 
vergeld niemand kwaad vir kwaad nie; bedink wat goed is 
voor alle mense… 

Romeine 12:14,15,17

‘n Ander woord wat die Duitsers ook gebruik is freudenfreude. 
Dit beteken letterlik vreugde-vreugde. Dit is die teenoorgestelde 
van schaudenfreude en beteken dat ek bly is oor die sukses van 
ander mense. As ek sukses ervaar is daar ‘n behoefte in my om 
dit met ander te deel en my verwagting is dat die mense met 
wie ek my sukses deel saam met my sal bly wees. As daar ‘n 
negatiewe reaksie van byvoorbeeld kompetisie getoon word, is 
dit teleurstellend en die konneksie tussen my en die ander party 
word geskaad. Dit is nie wat goeie vriende doen nie. 

‘n Goeie vriend huil saam met jou as jy huil, en is bly saam met 
jou as jy bly is. Paulus se uitnodiging is seën, moenie vervloek 
nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie (Rom 12:14,15,17). 
Meer freudenfreude en minder schaudenfreude.

Prakties gesproke beteken dit dat as iemand iets met my deel 
waaroor hulle opgewonde is, ek belangstel daarin deur te vra 
dat hulle nog meer van hul ervaring sal deel. Ek ontvang dit en is 
bly saam met hulle deur dit vir hulle te sê. As iemand saam met 
my bly is oor iets goeds wat met my gebeur het, sê ek dankie 
daarvoor.

Op skool het ons rugby-afrigter ons geleer om altyd dankie te sê 
vir die span as jy ‘n drie druk en altyd na die persoon toe te gaan 
wat die drie gedruk het om hom geluk te wens. Ek gaan nie altyd 
die drie druk nie, maar ek gaan altyd saam met ander bly wees 
as daar ‘n drie gedruk word. Dit bevorder konneksie en voel so 
goed!
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Jy kan nou ‘n paar oomblikke neem en dink aan mense in jou 
lewe in wie se blydskap jy kan deel. Jy kan intensioneel in hul 
blydskap deel deur na hulle storie van sukses te luister en te sê 
dat jy saam met hulle bly is.

Jy kan iets waaroor jy dankbaar is deel met iemand naby aan jou 
en dankie sê dat hulle geluister het en in jou vreugde deel.

Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.

Herhaalgebed



Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, 
alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, 
alles wat loflik is — watter deug en watter lof daar ook 
mag wees, bedink dit. 

Filippense 4:8

Volgens navorsing lyk dit nie asof ons kan wegkom van die 
tendens om onsself met ander te vergelyk nie. Dit lyk asof dit iets 
is wat met ons gebeur, eerder as ‘n keuse wat ons maak. 

Wat ons wel weet is dat ons ‘n keuse het oor wat ons gaan 
doen as ons agterkom dat ons besig is om te vergelyk. Ons kan 
m.a.w. kies om nie te swig voor die versoeking nie. Hoe meer 
ons ons eie gebrokenheid aanvaar, die diversiteit van gawes en 
ongelykheid in die lewe as ‘n gegewe aanvaar, hoe meer kan ons 
na ‘n plek van bewondering en respek gaan. 

Ek kan iemand bewonder of respek toon as iemand se vermoë 
of prestasies of karakter my inpsireer. In plaas daarvan om te 
kompeteer en myself in die middelpunt van alles te plaas, kies ek 
eerder konneksie en plaas iemand anders in die middel. 

Dit kan daartoe bydra dat ons onsself wil verbeter. Ons doen dit 
met ons sporthelde. Ons raak nie jaloers en afgunstig op hulle 
nie, maar bewonder hulle. Ons wil nie hulle plek neem of selfs 
soos hulle word nie. Ons wil ‘n beter weergawe van onsself word.

Bewondering en respek kan ook aanbidding genoem word. Dit 
is wat met ons gebeur as ons sien en agterkom wie Hy is. Ons 
voel klein, nederig en word aangetrek om nader te beweeg en ‘n 
konneksie te maak. Om disrespekvol te wees beteken om nie die 
verwagte reaksie van respek teenoor die belangrike, gewigtige 
en heilige in die lewe te toon nie. Ons lag soms vir die ligsinnige, 
disrespekvolle humor, maar kan nooit lekker voel daarna nie.
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Die uitnodiging vir die dag is om na drie mense naby jou te kyk 
met oë van bewondering en respek. Wat is daar wat waar, mooi, 
edel en rein is in hulle? Bekendheid maak alles in en om jou 
dood. Kyk na hulle wat jy ken totdat hulle onbekend raak.

 Dank Hom vir wat Hy vir hulle gegee het en sê vir hulle wat jy 
van hulle bewonder.

Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.

Herhaalgebed



OEFENING

Kies een van die dae van die week en reflekteer oor jou ervaring.

Jy kan ook terugdink aan jou hele week en stilstaan by die 
oomblikke waar jy dinge beleef het wat vir jou uitstaan en jou 
bybly. 

Dalk wil jy ook weer gaan kyk na van die inskrywings in jou 
joernaal. Praat met die Here daaroor.
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“Mourn, my people, mourn. 
Let your pain rise up in your heart and burst forth in you 
with sobs and cries. 
Mourn for the silence that exists between you and your 
spouse. 
Mourn for the way you were robbed of your innocence. 
Mourn for the absence of a soft embrace, an intimate 
friendship, a life-giving sexuality.

Mourn for the abuse of your body, your mind, your heart. 
Mourn for the bitterness of your children, the indifference 
of your friends, your colleagues’ hardness of heart. 
Mourn for those whose hunger for love brought them 
AIDs, whose desire for freedom brought them to refugee 
camps, whose hunger for justice brought them to prisons.
Cry for the millions who die from lack of food, lack of care, 
lack of love…

Don’t think of this as normal, something to be taken for 
granted, something to accept… Think of it as the dark 
force of Evil that has penetrated every human heart, every 
family, every community, every nation, and keeps you im-
prisoned.”

Cry for freedom, for salvation, for redemption. 
Cry loudly and deeply, 
and trust that your tears will make your eyes see that the 
Kingdom is close at hand, 
yes, at your fingertips!” 

(Henri Nouwen: New Oxford Review, June 1992).



Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos 
die wat droom. Toe is ons mond gevul met gelag en ons 
tong met gejubel; toe het hulle onder die heidene gesê: 
Die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die 
Here het groot dinge aan ons gedoen: ons was bly!  o 
Here, verander ons lot soos waterstrome in die Suidland. 
Die wat met trane saai, sal met gejubel maai. Hy loop 
aldeur en ween en dra die saadkoring; hy sal sekerlik kom 
met gejubel en sy gerwe dra. 

Psalm 126 (AOV)
In die wildernis word ek gekonfronteer met dimensies van die 
lewe waarvan ek nie kan ontvlug nie. Lyding is een van hierdie 
dimensies. Hoe ek daarmee omgaan is bepalend vir my lewe. 

Wanneer ek na die lewe van Jesus kyk sien ek hoe Hy my op die 
lewe voorberei. In Hom vind ek ‘n prototipe vir die lewe. As ek 
iets wil verstaan, kyk ek na Hom. Ek sien Hy het ook gely. Hy het 
nie net fisies gely nie. Hy het ook emosioneel gely. Hy het nie net 
sy vryheid verloor nie. Hy moes ook innerlik sy droom prysgee: 
“Nie My wil nie, maar U wil” (parafrase Luk 22:42).

In die tyd wanneer dit die moeilikste gegaan het, was die 
dissipels nie daar vir Hom nie. Deur Sy lewe sien ek hoe lyding ‘n 
wegwyser na God is. Deur Sy lewe sien ek hoe ek vertroos kan 
word deur die Heilige Gees. Deur Sy lewe sien ek: joy comes in 
the morning. 
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Here, ek vra vir die genade van ‘n lewe vry van 
vergelyking.
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EN ek het ‘n nuwe hemel en ‘n nuwe aarde gesien, want 
die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan; en 
die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die 
heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdaal van God 
uit die hemel… God sal al die trane van hulle oë afvee, 
en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en 
geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die 
eerste dinge het verbygegaan. 

Openbaring 21:1-2,4 (ANV)

Hoekom lyding? Dit is ‘n misterie. 
Ek het grootgeword met die idee dat ek nie hoef te ly nie, want 
Jesus het namens my gely. Maar in my volgelingskap kom ek 
agter dat lyding deel is van die lewe.

Daar gaan verliese wees en dit gaan gepaardgaan met groot 
hartseer. Hartseer is deel van die ervaring van menswees. Ek 
hou van die Sanskrit woord “ta-tata” – the suchness of life. Die 
aard van die lewe is dat alles verbygaan. Alles verander gedurig. 
Al kyk jy na ’n boom wat 700 jaar oud is, is hy nog besig om te 
verander. Die lewe is kortstondig. 

Jesus sê: “Dis soos ’n miswolk.” Jakobus, sy boetie, sê: “Kyk na 
die gras. Let op die gras. Dis net ’n seisoen, dan is die gras weg.” 
Johannes, die geliefde dissipel van Jesus, die een wat seker die 
naaste aan Jesus geleef het, sê: “Alles in hierdie wêreld gaan 
verbygaan.” 

Dis ’n waarheid van die lewe en dit is iets wat jy nie net moet 
weet nie. Dis iets wat jy moet aanvaar.
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Jou hartseer, die pyn, die ballingskap waarin jy is, sal ook 
verbygaan. Dít sal ook verbygaan en jy sal Jerusalem sien 
aankom. 

Hoe dink jy oor verliese? Hoe werk jy met verliese?

Here, ek vra die genade van trane, om te treur oor my 
verliese.
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Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.

Matt 5:4 (AOV)
Die pad van hartseer is ‘n emosie wat ek nie kan beheer nie. Dit 
is ‘n gevoel wat oor my kom en ek kan dit tot ‘n mate probeer 
reguleer, maar dit vang my dikwels onkant. Dit is waar die besluit 
inkom – gaan ek dit toelaat deur daaroor te dink en dit te voel; 
of gaan ek my afsny? Gaan ek dit weerstaan? Dis ’n geweldige 
belangrike oomblik. 

My kultuur - en dikwels my teologie - sê vir my dat ek dit 
op daardie oomblik moet weerstaan en laat gaan. Ek het 
grootgeword met die idee, ‘wees altyd bly in die Here’. En as 
so iets my pad langs kom, weerstaan dit. Wees positief. Lees 
positiewe teksverse. 

Ek onthou die eerste begrafnis waarby ek as kind was. ‘n 
Familielid het gesterf. Ek onthou hoe ek die hartseer van ander 
om my beleef en toe self begin huil het. As ek terugdink weet ek 
nie of ek gehuil het oor die familielid en of ek gehuil het omdat die 
ander huil nie. Of dalk ’n mengsel van die twee.

Oombliklik het ek my daarvan afgesny en ek het gehoor hoe die 
tannie agter my fluister:  “Toemaar, dit gaan beter word. Alles 
gaan okay wees.” 

Daar is ’n gesegde in terapeutiese kringe: “Everything that you 
resist, will persist.” 
Wanneer ek die hartseer wegsteek of bêre – wanneer ek nie 
daarmee werk nie – dam dit op en verteer my. 

Wat maak jy met hartseer in jou lewe? Wat weerhou jou daarvan 
om hartseer te omarm en te voel? 
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Here, ek vra die genade van trane, om te treur oor my 
verliese.
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MAAR Maria het buitekant by die graf gestaan en ween; en 
terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele 
daar sit met wit klere aan, een by die hoof en een by die 
voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir 
haar: Vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle: Omdat 
hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle 
Hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar 
om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat 
dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: Vrou, waarom ween 
jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en 
antwoord hom: Meneer, as u Hom weggedra het, sê vir 
my waar u Hom neergelê het, en ek sal Hom wegneem. 
Jesus sê vir haar: Maria! Sy draai haar om en sê vir Hom: 
Rabboeni! dit beteken Meester. Jesus sê vir haar: Raak 
My nie aan nie, want Ek het nog nie opgevaar na my Vader 
nie; maar gaan na my broeders en sê vir hulle: Ek vaar op 
na my Vader en julle Vader, en my God en julle God. Maria 
Magdaléna het aan die dissipels gaan vertel dat sy die Here 
gesien het en dat Hy dit vir haar gesê het. 

Johannes 20:11-18 (AOV)

Dit is vir my interessant dat Maria twee keer gevra word: 
“Hoekom huil jy?” Die eerste keer deur die twee engele in die 
graf en die tweede keer deur Jesus self. Dit is asof sy twee keer 
moet prosesseer wat sy voel en hoekom sy so voel.

Een van die grootste navorsers in die veld van verlies en smart 
sê dat ons in die verlede gedink het ons gaan deur fases 
wanneer ons treur. Maar hy sê dat alle navorsing vandag daarop 
dui dat dit nie so is nie, dat elke een uniek omgaan met smart. 
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Hy sê egter daar is wel een ding wat almal in gemeen het: ons 
soek ‘n getuie vir ons smart en pyn. Ek moet dit vertel. Iemand 
moet luister. Iemand moet sien en daarvan weet. 

Dit is nie maklik om ons hartseer en pyn te verwoord en te 
verbaliseer nie. Jesus sê as ek dit doen sal ek vertroos word. Ek 
hoef nie bang te wees om daarheen te gaan nie. God is met my. 
Jesus sê die Trooster sal na my toe kom in die donkerste nag. In 
die donker nag van die siel doen God Sy grootste werk in my. Ek 
kry Hom nie net in die oorwinning nie. Ek kry Hom nie net as dit 
wonderlik is nie. Ek kry Hom juis daar terwyl ek treur. 

Met wie kan ek my pyn deel? 
Vir wie kan ek daar wees om te luister en vas te hou?

Here, ek vra die genade van trane, om te treur oor my 
verliese.
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Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat 
geen hoop het nie.

1 Tessalonisense 4:13b (ANV)

Wanneer Paulus praat oor verliese en trane in Tessalonisense, 
nooi hy my om nie te huil soos iemand sonder hoop nie. 
Gelowiges huil anders!

Die trane wat ek stort, word die medisyne waarmee die Gees kan 
heelmaak en genees. In daardie weerloosheid vind ek uit dat ek 
nie alleen is nie. Dat Hy daar is, in die diepste donker.

Ek kan verliese tegemoet gaan met die wete dat daar ‘n God 
is. Hy is goed. Hy ken trane. Hy is met my en gee my krag. Ek 
gaan in met die wete dat daar ná die dood ‘n opstanding is. Net 
soos Hy uiteindelik oorgelewer is en Sy vryheid, gesondheid, 
reputasie, en lewe verloor het, het dit nie Sy einde beteken nie. 
Dit is ook die patroon waarvolgens Hy met my werk. Ek kan ook 
weet dat die nuwe lewe beter is as die ou lewe wat ek gehad het. 
Dit lyk nie altyd dadelik so nie, maar mettertyd sal ek dit sien. 

Deel jou mismoedigheid oor jou verlies met Hom en vra Hom vir 
vertroue in die manier waarop Hy in jou werk.
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Here, ek vra die genade van trane, om te treur oor my 
verliese.
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Jesus sê toe vir haar: “Moet My nie vashou nie, want Ek 
het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na 
my broers toe en sê vir hulle: ‘Ek vaar op na my Vader 
toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God 
is.’” 

Johannes 20:17 (ANV)

Wat kan ek laat gaan?  Om vas te klou weerhou my daarvan om 
te begin met die treurproses, maar dit weerhou my ook daarvan 
om aan te hou beweeg sodat die hartseer deur my kan gaan. Ek 
kan byvoorbeeld vashou aan woede deur te blameer. Ek kan voel 
dis iemand of iets se skuld en ek wil hulle terugkry. Ek kan gaan 
na selfverwyt - “As ek dit net nie gedoen het nie.” 

Hierdie kan maniere wees om die hartseer te vermy. Dis goed 
wat ek moet laat gaan sodat ek kan rou. Jesus vra vir Maria in 
Johannes 20 om nie aan Hom vas te hou nie. Sy moet Jesus laat 
gaan. Die Jesus wat sy geken het. Sy moet haar idee van Jesus 
laat gaan. 

Hierdie uitnodiging kom ons almal se pad langs as volgelinge van 
Jesus. 

Wat is dit wat jy moet laat gaan om te kan rou?
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OEFENING

Kies een van die dae van die week en reflekteer oor jou ervaring.

Jy kan ook terugdink aan jou hele week en stilstaan by die 
oomblikke waar jy dinge beleef het wat vir jou uitstaan en jou 
bybly. 

Dalk wil jy ook weer gaan kyk na van die inskrywings in jou 
joernaal. 

Praat met die Here daaroor.S
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What I say I don’t feel
What I feel I don’t show
What I show isn’t real
What is real, Lord-I don’t know
No, no, no-I don’t know.
 
I don’t know why everyt ime
I find a new love I wind up destroying it
I don’t know why I’m
So freaky-minded, keep on kind of enjoying 
it-
Why I drift off to sleep
With pledges of deep resolve again,
Then along comes the day
And suddenly they dissolve again-
I don’t know…

What I need I don’t have
What I have I don’t own
What I own I don’t want
What I want, Lord, I don’t know.

- Extract from The Mass,  by Leonard Bernstein



7Daarop gaan Moses uit, sy skoonvader tegemoet, en 
hy het gebuig en hom gesoen; en hulle het na mekaar se 
welstand gevra en in die tent ingegaan. 8Moses vertel toe 
aan sy skoonvader alles wat die Here aan Farao en aan 
die Egiptenaars, ter wille van Israel, gedoen het; al die 
moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat die 
Here hulle verlos het. 9En Jetro het hom verheug oor al die 
goeie wat die Here aan Israel gedoen het, dat Hy hulle uit 
die hand van die Egiptenaars verlos het. 14En toe Moses 
se skoonvader sien alles wat hy vir die volk doen, sê hy: 
Wat is dit wat jy vir die volk doen? Waarom sit jy alleen, en 
die hele volk staan voor jou van die môre tot die aand toe? 
15En Moses antwoord sy skoonvader: Omdat die volk na 
my kom om God te raadpleeg. 16As hulle ‘n saak het, kom 
hulle na my; en dan moet ek regspreek tussen die partye en 
die insettinge van God en sy wette bekend maak. 17Maar 
Moses se skoonvader sê vir hom: Die ding wat jy doen, is 
nie goed nie. 18Jy sal heeltemal uitgeput raak, jy sowel as 
hierdie volk wat by jou is. Want die saak is te swaar vir jou; 
12jy kan dit nie alleen doen nie. 19Luister nou na my; ek sal 
jou raad gee, en God sal met jou wees. Wat jou betref, wees 
jy die verteenwoordiger van die volk by God en bring jy die 
sake voor God…

Eksodus 18:7-9, 14-19

Die wildernis is ‘n plek waar ons bedreig word en in die 
moeilikheid beland. Ter wille van oorlewing kyk ons dan dikwels 
na ander. Dit is nie net vir fisiese redes wat ons na ander kyk nie, 
maar ook vir emosionele, sosiale en geestelike redes. 

Alhoewel ons baie onafhanklik fisies kan funksioneer, is dit nie 
moontlik om emosioneel, sosiaal en geestelik op ons eie te 
oorleef nie. 
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Uit ‘n evolusionêre oogpunt het konneksie om fisiese oorlewing 
gegaan, maar vandag gaan konneksie meer om sin en betekenis 
in die lewe. 

In Eksodus 18 vind ons ‘n verhaal waarin ons onsself kan vind 
met al die verhoudings waarin ons leef. Ons word bekendgestel 
aan die dinamiese aard van konneksie en die dialoog wat ‘n 
verhouding tot stand bring en in stand hou. Die spasie tussen 
jou en iemand of iets anders is nie staties nie, maar verander 
deurlopend. 

Ons het die vermoë om goeie, lewegewende verhoudings tot 
stand te bring. Ek is nie ‘n slagoffer as ek in ‘n verhouding 
leef wat net pyn voortbring nie. Ek het ‘n keuse. Ons word 
uitgenooi om te groei in die kuns van konneksie en dialoog om in 
lewegewende verhoudings te leef.   

Here, ek vra vir die genade van konneksie en dialoog in 
my verhoudings.
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Ook het die Here God gesê: Dit is nie goed dat die mens 
alleen is nie. Ek sal vir hom ‘n hulp maak wat by hom pas.

Genesis 2:18

Ons is gemaak vir konneksie. Dit is wat die boek van die begin 
van alle dinge (Genesis) ons leer. Toe die Skepper na die 
skepping kyk was alles goed, behalwe die feit dat die mens 
alleen was (Gen 2:18). Konneksie is om kontak te maak en ‘n 
spasie tot stand te bring waar daar ‘n gevoel is dat jy gesien, 
gehoor, gevoel en aanvaar word deur ‘n ander party. 

Volgens navorsing in verskeie velde van die menswetenskappe 
is konneksie met ons neurobiologie verweef. Dit is waarom 
ons deur ervaring van diskonneksie pyn ervaar, wat kan lei 
tot isolasie, eensaamheid, magteloosheid, verslawing en selfs 
depressie. Mense met sterk konneksies is volgens navorsing 
gelukkiger, gesonder en beter in staat om die stres van die lewe 
te hanteer. 

Konneksie maak dialoog moontlik. Konneksie en dialoog bring 
‘n verhouding tot stand. Daar is vier verhoudings waarin ons 
leef, volgens Martin Buber. Die Ek-U, Ek-Jy, Ek-Dit en Ek-
Ek verhoudings. Dit beteken dat daar vier baie belangrike 
konneksies in ons lewens is. 

Jy word nou uitgenooi om net bewus te raak van die vier 
konneksies. 

Dink vir ‘n oomblik apart aan elke een van hierdie konneksies - 
met God / jou geliefdes / jou wêreld.
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Hoe sal jy die konneksie beskryf?

Hoe voel jy oor die konneksie?

Met wat sal jy die konneksie vergelyk?

Hoe sal jy die konneksie fisies uitdruk? (Kyk in die spieël vir 
jouself hoe jy lyk wanneer jy uitdrukking gee daaraan.)

Waarheen word jy uitgenooi deur hierdie oefening?

Here, ek vra vir die genade van konneksie en dialoog in 
my verhoudings.
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Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met 
jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en 
groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy 
moet jou naaste liefhê soos jouself. 

Mattheus 22:37-39

Een van die dinge wat ons agterkom uit die verhaal van die 
ontmoeting tussen Moses en sy skoonvader is dat Moses kontak 
verloor het met homself. Hy is oorwerk en het sy vrou en kinders 
na sy skoonvader gestuur sodat hy by al sy werk kan uitkom. 

Toe sy skoonvader besluit om sy dogter terug te vat en sien hoe 
uitgeput Moses is, vra hy hom hoekom hy dit aan homself doen. 
Moses het die lokus van beheer buite homself geplaas en die 
mense daarvoor blameer (Eks 18:16).

 Ek wonder of hy tot insig gekom het toe hy homself hoor. “Almal 
kom na my om God te raadpleeg” (Eks 18:15). 

Daar is ‘n egobehoefte aan erkenning en aanvaarding wat hom 
dryf om ja te sê en hom weerhou daarvan om goeie grense daar 
te stel deur nee te sê. Al veroorsaak sy oormaat werk moegheid 
en pyn, kry hy iets wat hy op ‘n emosionele vlak nodig het – 
erkenning van die mense. Deur hierdie ontmoeting het hy tot 
insig gekom en sy lewe het verander. Die lewe met sy gesin het 
verander.

Deur hierdie verhaal lyk dit asof…
Ons konneksie met onsself gekoppel is aan konneksie met 
ander. 
Ons ervaar pyn as ons konneksies skade lei.
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Jy word nou uitgenooi om te dink aan ‘n geleentheid waar jy ‘n 
diep konneksie beleef het – ‘n ontmoeting waar jy gevoel het jy 
word gesien, gehoor, gevoel en aanvaar. 

Dink aan die persoon, die plek en hoe dit vir jou was. Hoe jy 
gevoel het, wat jy aangevoel het en wat met jou gebeur het. 

Dank Hom vir die ervaring en deel jou storie met iemand naby 
aan jou.

Here, ek vra vir die genade van konneksie en dialoog in 
my verhoudings.

Herhaalgebed



TOE Jetro, die priester van Mídian, Moses se skoonvader, 
hoor alles wat God aan Moses en aan sy volk Israel gedoen 
het — dat die Here Israel uit Egipte uitgelei het — het 
Jetro, Moses se skoonvader, Sippóra, die vrou van Moses, 
geneem — nadat hy haar teruggestuur het — Moses vertel 
toe aan sy skoonvader alles wat die Here aan Farao en 
aan die Egiptenaars, ter wille van Israel, gedoen het; al die 
moeilikheid wat hulle op die pad oorgekom het, en dat die 
Here hulle verlos het. En toe Moses se skoonvader sien 
alles wat hy vir die volk doen, sê hy: Wat is dit wat jy vir 
die volk doen? Waarom sit jy alleen, en die hele volk staan 
voor jou van die môre tot die aand toe? Moses het toe 
geluister na sy skoonvader en alles gedoen wat hy gesê 
het… ‘

Eksodus 18:1-3,8,14,24 (AOV)

Om ‘n konneksie te maak – m.a.w kontak te maak en ‘n spasie 
te skep waar daar erkenning en aanvaarding plaasvind, gebeur 
nie net vanself nie. Hier is ‘n paar dinge wat ons kan doen om ‘n 
konneksie moontlik te maak:

Belangstelling – Jetro was nie in sy eie wêreld opgeneem   
nie en toe hy die nuus hoor van Moses, het hy besluit om na hom 
te gaan om kontak te maak (Eks 18:1). Moses was oop daarvoor 
en het die raad van sy skoonvader ontvang, al het sy skoonvader 
nie sy geloof gedeel en ook nie so ‘n groot gemeente soos hy 
gehad nie (18:24). 

Moed – Jetro het moed getoon deur persoonlike vrae aan Moses 
te rig (18:14). Moses het moed getoon deur Jetro te ontvang en 
na hom te luister. (18:24).
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Kwesbaarheid – Moses en Jetro was beide kwesbaar deur te 
deel wat hulle voel (15:15,16).
Nederigheid – Moses was veral nederig deur te luister na sy 
skoonvader, wat baie minder ondervinding gehad het as dit kom 
by dit waarmee hy besig was.

Jy word nou uitgenooi om te dink aan ‘n geleentheid waar jy diep 
konneksie ervaar het. Let op die vriende van konneksie en kyk of 
jy hulle erken in die ontmoeting. 

Erken jy die karaktereienskappe van Jesus? 

Watter ander vriende is dalk vir jou belangrik? 

Hoe bevriend jy van die vriende van konneksie?

Here, ek vra vir die genade van konneksie en dialoog in 
my verhoudings.

Herhaalgebed



‘ Neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook 
aangeneem het, tot heerlikheid van God. ‘

Romeine 15:7 (AOV)
Vir ‘n konneksie om plaas te vind moet ek kontak maak en ‘n 
spasie tot stand bring waar ek en die ander party albei voel ons 
word gesien, gehoor, gevoel en aanvaar. Dit beteken dat ek…

…teenwoordig moet wees. Om teenwoordig te wees 
beteken dat ek in die eerste plek nie in my kop besig is 
met iets anders nie. Ek skenk al my aandag aan jou. Ek is 
teenwoordig vir jou met ‘n konneksie aan myself. Ek is bewus 
van my eie teenwoordigheid. Ek is bewus van my emosies 
(vrees, woede, ens.), my begeertes (bv. wat ek van jou wil hê) 
en my eie liggaam (moegheid) of ander sensasies. Dit is ‘n 
breë en oop bewussyn. Ek dink nie aan alles nie, want dan is 
ek nie meer teenwoordig vir jou nie.

…jou sien en na jou luister. Ek val jou nie in die rede nie en 
skaak nie jou storie deur te sê, ‘presies dieselfde het met my 
gebeur’ of ‘iets baie groter het met my gebeur’ nie. Oogkontak 
en gepaste aanraking bevorder die konneksie. Om regtig te 
sien en te hoor is skaars. Dit vat oefening en tyd. As jy dit al 
ervaar het sal jy dit onthou, herken. Johannes die apostel was 
90 toe hy skryf van die eerste keer wat Jesus hom gesien en 
met hom gepraat het. (Joh 1:40). Hy onthou die plek en dat 
dit vieruur die middag was. Hy was net 16 jaar oud. 

…jou aanvaar. Ek is nie daar om jou te red, te verander 
of reg te ruk nie. Dit kan een van die moeilikste take wees 
om iemand te aanvaar wat nie soos jy is nie. Vra almal wat 
getroud is en deur die verliefde stadium gegaan het waar 
die egogrense verdwyn het en die paartjie gevoel het dat 
hulle een is en mekaar onvoorwaardelik liefhet. Paulus 
gee die opdrag… Neem mekaar aan… soos Christus julle 
aangeneem het (Rom 15:7).
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Jy word uitgenooi om te dink aan ‘n diep konneksie wat jy beleef 
het en te let op hoe die vaardighede teenwoordig was. 

Met wattter vaardighede sal jy die konneksies wil versterk en wat 
sal jy moet doen om dit reg te kry?

Here, ek vra vir die genade van konneksie en dialoog in 
my verhoudings.

Herhaalgebed



Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, 
maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Romeine 12:21
‘n Naby vyand is opposisie, belemmering en bedreiging wat nie 
so maklik herkenbaar is as ‘n ver vyand nie. Beskeidenheid is 
byvoorbeeld ‘n naby vyand van nederigheid. Die ver vyand van 
nederigheid sal die teenoorgestelde wees, naamlik hoogmoed. 
Oënskynlik is die naby vyand naby aan die gewensde kwaliteit. 

Die waarheid is dat die naby vyand nog steeds ‘n vyand is. 
Alhoewel die vyande dieselfde kan voorkom en dit voel asof 
konneksie bevorder word, vernietig nabye vyande verhoudings 
en laat ons alleen en vol pyn. Ons kan dan dikwels voel dat daar 
fout is met ons, dat ons gemanipuleer word, of dat iets net nie reg 
is nie, maar dat ek nie my vinger daarop kan plaas nie. 

Hier is ‘n paar naby vyande van konneksie:

Belangstelling word vervang met nuuskierigheid en 
foutvindery, eerder as versoening en waardering.

Moed word vervang met ‘n stilswye en onvermoë om pyn en 
vrees te wys, dikwels weens ‘n vrees vir verwerping. Ons dra 
die masker en gee voor dat alles piekfyn is. 

Kwesbaarheid word vervang met ‘n vertolking wat 
aanvaarbaar sal wees vir die ander (performing vulnerability). 
Dit is om woorde en emosies na te boots wat ons dink gepas 
is eerder as om uit ons hart te praat.

Nederigheid se naby vyand is beskeidenheid. Beskeidenheid 
het meer met ‘n slegte selfbeeld en vrees te doen. Ek wil iets 
voorhou wat sal beindruk, terwyl dit nie heeltemal is hoe ek 
regtig voel nie.
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Jy word uitgenooi om die Here te vra om vir jou die gawe van 
onderskeiding in jou verhoudings te gee. Begin by jouself en kyk 
na die naby vyande wat dalk (tot ‘n mate, soms?) by jou kom bly 
het. 

Wat kan jy doen met die vyande?

Here, ek vra vir die genade van konneksie en dialoog in 
my verhoudings.

Herhaalgebed



OEFENING

Kies een van die dae van die week en reflekteer oor jou ervaring.

Jy kan ook terugdink aan jou hele week en stilstaan by die 
oomblikke waar jy dinge beleef het wat vir jou uitstaan en jou 
bybly. 

Dalk wil jy ook weer gaan kyk na van die inskrywings in jou 
joernaal. 

Praat met die Here daaroor.S
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I keep fighting voices in my mind that say I’m not good enough
Every single lie that tells me I will never measure up

Am I more than just the sum of every high and every low
Remind me once again just who I am because I need to know
Ooh-oh

You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
And when I don’t belong, oh You say I am Yours
And I believe
Oh, I believe
What You say of me
I believe

The only thing that matters now is everything You think of me
In You I find my worth, in You I find my identity
Ooh-oh

You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
And you say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say I am Yours
And I believe
Oh, I believe
What You say of me
Oh, I believe



Taking all I have, and now I’m laying it at Your feet
You have every failure, God, You have every victory
Ooh-oh

You say I am loved when I can’t feel a thing
You say I am strong when I think I am weak
You say I am held when I am falling short
When I don’t belong, oh You say I am Yours
And I believe
Oh, I believe
What You say of me
I believe

Oh, I believe
Yes, I believe
What You say of me
I believe

- You Say,  by Lauren Daigle

continued...



Maar God se ontferming is oorvloedig. Die liefde waarmee 
Hy ons liefgehad het, was so groot dat toe ons verkeerde 
lewe ons geestelike dood veroorsaak het, Hy ons saam 
met Christus lewend gemaak het. Dis dus God se genade 
wat maak dat julle verlos is! Omdat ons aan Christus Jesus 
verbind is, het God ons saam met Hom opgewek en saam 
met Hom ’n sitplek in die hemel gegee. So sal God ook 
in die tye wat kom, bewys dat Hy heeltemal oorloop van 
genade. Die goedheid wat God ons deur Christus Jesus 
gegee het, sal as bewys dien.
Dit is mos dié genade wat julle verlos het deurdat julle tot 
geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself 
nie, maar is ’n gawe van God. Dit is nie die gevolg van julle 
dade nie. Niemand kan daaroor grootpraat nie, want ons is 
God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband met 
Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie werke wat Hy 
vir ons bestem het, kan uitlewe.

Efesiers 2:4-10

As ‘n gelowige, sukkel ek soms om te glo dat ek goed genoeg 
is. Ek sukkel om te glo dat ek waardig is en dat dit moontlik is 
om my lief te hê. Ek sukkel selfs meer om te glo dat God my kan 
liefhê nes ek is. Ek wil altyd swig voor die versoeking om te glo 
dat daar goed is wat ek moet doen of bereik om waardig te wees 
om liefde te verdien – veral God se liefde. 

Soms verwar ek gedrag met my inherente waardigheid – ek dink 
ek kom nie die mas op nie oor hoe ek opgetree het, en dat ek 
daarom nie goed genoeg is nie. Soms verwar ek prestasies – 
of die bekwaamhede van ander – met waardigheid en daarom 
dink ek dat ek nie goed genoeg is nie. Soms internaliseer ek 
negatiewe boodskappe van ander, en glo daarom dat ek nie goed 
genoeg is nie. Ander kere oortuig my negatiewe denkpatrone my 
dat ek nie goed genoeg is nie. In moeilike tye kan ek so vinnig 
begin dink – en glo – dat ek nie genoeg is nie. 
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Hoe ek oor myself dink het ‘n impak op my vermoë om die beste 
weergawe van myself te wees.  

St. Irenaeus, ‘n Christelike teoloog uit die tweede eeu, skryf: 
“Die glorie van God is die ten volle lewende mens.” As ek nie glo 
dat ek goed genoeg is nie, sukkel ek om “ten volle lewend” te 
wees. Irenaeus glo dat elkeen van ons waardigheid het, en goed 
genoeg is omdat dit is wat God wil hê.   

Tydens Lent ontdek ek hoe God begeer dat elkeen van ons ‘n 
lewe in oorvloed sal hê – Jesus sê, “Ék het gekom sodat hulle 
lewe kan hê, ja, sodat hulle dit oorvloedig het.” (Joh. 10:10)

Lent herinner my dat ek altyd goed genoeg is, ten spyte van my 
menslike swakhede en sonde. Om die teenoorgestelde te dink, 
soos wat ek ongelukkig geneig is om te doen, is ver van die 
waarheid.   

Hierdie week word jy uitgenooi om ‘n tree terug te neem en op te 
let watter impak die boodskap, “Ek is nie goed genoeg nie”, op 
jou verhouding met jouself, ander en God het. Ek wil myself sien 
soos wat God my sien. 

Skryf gedurende die komende week ‘n paar van die beste 
kwaliteite en gawes neer wat jy glo jy het. Kyk dikwels na die lys. 
Noem hierdie kwaliteite en gawes aan God tydens jou gebedstyd. 
Sê dan intensioneel vir God dankie vir die kunswerk wat jy is. 

“Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. 
Ek trek jou met troue liefde na My toe.” (Jer. 31:3)

Herhaalgebed



…want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons 
eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die 
goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. 

Efesiërs 2:10

Die groot geestelike skrywer van die laaste eeu, Henri Nouwen, 
vertel die fundamentele waarheid van wie ek is – of ek so voel 
of nie – is dat, lank voor ek gebore is en lank nadat ek sterf, ek 
God se geliefde was en is. Hy eggo vir Paulus, wat sê dat “God 
vroegtydig voorberei het” – God het my geken nog lank voor ek 
deur myself of ander geken was. 

Soms dink ek ek is nie goed genoeg nie omdat ek dit nog nie 
ervaar of gevoel het nie. Ek voel dat ek nie raakgesien word 
of erkenning kry nie. Miskien dra ek onbewustelik ‘n boodskap 
vanuit my ervaring wat oor en oor sê, “Ek is nie goed genoeg 
nie”. Hierdie boodskap spruit dalk uit mislukking, oor iets wat vir 
my gesê is en waaraan ek vashou, of omdat ek skaam kry oor 
die sondelike neigings wat ek in myself waarneem. 

Soos Nouwen dit egter stel, is ek geliefd nog lank voor my ouers, 
sibbe, onderwysers, die samelewing of geloofsgemeenskap 
enigiets vir my of oor my sê. Ek is spesiaal omdat ek van die 
ewigheid af aan God behoort. Paulus sê, “In Chistus Jesus het 
Hy ons saam met Hom opgewek uit die dood en saam met Hom 
‘n plek in die hemel gegee”. 

Dis die goeie nuus en die waarheid wat Lent my leer: ek is goed 
genoeg want ek is die geliefde van God, wat my goed en reg 
gemaak het in Christus. 
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Jy word nou uitgenooi om te dink aan ‘n geleentheid waar jy ‘n 
diep konneksie beleef het – ‘n ontmoeting waar jy gevoel het jy 
word gesien, gehoor, gevoel en aanvaar. 

Dink aan die persoon, die plek en hoe dit vir jou was. Hoe jy 
gevoel het, wat jy aangevoel het en wat met jou gebeur het. 

Dank Hom vir die ervaring en deel jou storie met iemand naby 
aan jou.

“Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. 
Ek trek jou met troue liefde na My toe.” (Jeremia 31:3)

Herhaalgebed

Neem vandag ‘n oomblik om ‘n tyd te onthou toe jy geweet 
het jy is geliefd en gekoester – miskien deur ‘n familielid, ‘n 
lewensmaat of ‘n vriend. 

Kan jy jouself toelaat om, in hierdie oomblikke, te sien hoe God 
jou erken het as die geliefde?
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…want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons 
eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die 
goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. 

Efesiërs 2:10

“Die kern van perfeksionisme gaan nie oor hoë standaarde nie. 
Dit gaan oor vrees. Vrees om te misluk. Vrees om simpel te 
lyk, vrees om ‘n fout te maak, vrees om geoordeel, gekritiseer, 
gespot te word. Dis die vrees dat een eenvoudige feit dalk waar 
mag wees: Jy’s nie goed genoeg nie.”– Marie Forelo 

Dit kan dalk nuttig wees om jou verstaan – of definisie - van 
“perfeksie” of “goed genoeg” te herbesoek en daaroor te 
reflekteer. So dikwels is ons selfveragtende posisies en gelowe 
geanker in hoe ons dinge verstaan of definieer.  

Wanneer ek dink dat ek nie goed genoeg is nie, kan ek in die 
strik trap om in die teenoorgestelde rigting te beweeg, myself  te 
oorspan, en die heeltyd daarna te streef om perfek te wees. Ek 
kan oorweldig word daardeur om te probeer wees wie ek nie is 
nie, omdat ek heeltyd dink as ek net sus of so of soos iemand 
anders kan wees, dan sal ek goed genoeg wees. 

Dit kan uitputtend wees en sal vinnig my energie dreineer. Hoe 
meer ek daarna streef om iets te wees wat ek nie is nie, hoe 
meer rusteloos, vervreem en ontevrede sal ek voel. Dit kan lei na 
geestelike uitputting, en my pogings sal vrugteloos voel. 

Paulus sê dat ons lewend gemaak is, ten spyte van ons 
verkeerde lewe, deur God se groot liefde en genade. Daarom 
hoef ek nie te wees wie ek nie is nie, want wat ek ook al kortkom, 
sal God deur sy liefde en genade voorsien
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Lent nooi ons om te erken dat elkeen van ons deurlopend 
gevorm word deur God se hand; ons is almal “God se 
handewerk”. Lent spoor ons aan om ons waarde op te eis, God 
se unieke vingerafdruk op ons elkeen. 

Ek hoef nie te wees wie ek nie is nie, want God het my deur 
Jesus reg en gered gemaak nes ek is.

“Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. 
Ek trek jou met troue liefde na My toe.” (Jeremia 31:3)

Herhaalgebed

Wat beteken dit vir jou om “goed genoeg” te wees? Put jy 
jouself uit deur iemand te probeer wees wat jy nie is nie? 

Spandeer vandag tyd daaraan om met God te praat en vir Hom 
dankie te sê vir wie jy is en hoe hy jou geskape het. 
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…want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons 
eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die 
goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. 

Efesiërs 2:10

“O God, help my om die waarheid oor myself te glo, maak nie 
saak hoe pragtig dit is nie!” skryf die geestelike gids en skrywer 
Macrina Wiederkehr. 

Een van die moeilikste dinge vir enigeen van ons om te glo is 
die pragtige waarheid oor onsself. Ek aanvaar geredelik enige 
negatiewe boodskappe oor myself, maar vind dit uitdagend om 
die mooi te omhels. 

Ons is, soos Paulus sê, “ryk” te danke aan God se genade 
teenoor ons deur Christus. Elkeen van ons is met vaardigheid en 
met ‘n doel gemaak deur God, vir God se doel. Ek hoef nie soos 
enigiemand anders te wees of te doen wat enigiemand anders 
doen nie, want elkeen van ons het ‘n unieke rol. Ons is immers 
“God se handewerk”. 

Die vergelykings wat ek tref tussen myself en ander help niks. Ek 
mag dalk dink dat iemand goed genoeg is, maar hulle stem nie 
saam nie. Ek mag dalk dink dat ek nie goed genoeg is nie, terwyl 
iemand anders my op ‘n troontjie plaas. 

Tydens hierdie Lent-seisoen word ek uitgenooi om intensioneel 
bewus te raak van die waarheid van my skoonheid. Ek word 
aangespoor om al die onbehulpsame definisies en vergelykings 
te laat gaan. In stede daarvan word ek uitgenooi om God se 
genade te verwelkom, wat my goed genoeg maak en my lewe in 
oorvloed aanbiedW

O
E

N
S
D

A
G
 - 

Om
 in

 G
od 

se 
ar

ms
 va

sg
eho

u t
e w

ord



Ek sal nooit vergeet toe ek ‘n nuwe ouer hulle kind in hulle 
arms sien vashou het nie. Die gesig van ouer het gegloei van 
verwondering soos hulle met liefdevolle oë en ‘n diep gelukkige 
glimlag na die kind in hulle arms kyk. Dis ‘n kragtige beeld van 
hoe God my sien. Hy kyk na ons met dieselfde intimiteit en 
omhels ons met dieselfde liefdevolle sorg as daardie ouer met 
hulle kindjie. Die kind is meer as goed genoeg – en in God se 
arms, is ek ook.

“Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. 
Ek trek jou met troue liefde na My toe.” (Jeremia 31:3)

Herhaalgebed

Spandeer vandag tyd daaraan om jou te verbeel dat jy in God 
se arms vasgehou word soos ‘n ouer ‘n kind vashou. Let op 
die verwondering en die bevestigende glimlag op God se gesig 
soos wat jy Hom in die oë kyk. Kan jy die liefde in sy oë sien? 

Neem waar wat jy in jou hart voel. Wat doen dit emosioneel 
aan jou? Praat met God daaroor. O

E
F
E
N

IN
G



…want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons 
eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die 
goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. 

Efesiërs 2:10

“Uiteindelik kom ek tot die gevolgtrekking dat my hoogste ambisie 
is om te wees wie ek reeds is. Dat ek nooit my verpligting sal 
nakom om myself te oortref tensy ek myself eers aanvaar nie, en 
as ek myself ten volle op die regte manier aanvaar, sal ek myself 
reeds oortref het.” – Thomas Merton

Ek probeer dikwels om die die dele van myself wat ek as 
onaanvaarbaar beskou weg te steek, af te skeep of te verwerp. 
Die gevolg is dat ek soveel energie bestee om myself te probeer 
verander – als verniet. 

Alhoewel dit dalk nie met die eerste opslag sin maak nie, sal 
selfaanvaarding lei tot transformasie. Dit beteken nie dat ek my 
swakhede en sonde moet ignoreer nie. Inteendeel, dit beteken 
dat ek selfs meer bewus moet raak van wie ek is, en myself nog 
steeds moet aanvaar. Paulus herinner ons dat God se genade 
ons red net soos ons is – sterk punte en swakhede, gawes en 
sondes en al. Die Here maak my waardig, en as God my aanvaar 
soos ek is, moet ek ook. God werk met dit wat ek is, nie met wat 
ek probeer wees nie

Snaaks genoeg kom ek baie sterker in aanraking met die feit dat 
ek God se handewerk is wanneer ek myself aanvaar net soos ek 
nou is. 
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Selfaanvaarding beteken ek erken dat my waarde verder strek 
as my eienskappe en optrede. Dit strek verder as dit wat ek dink. 
Wanneer ek waag om myself te aanvaar, word ek meer opreg en 
ontdek wat ek werklik begeer. My begeertes skuif en verander 
die heeltyd. My diepste begeertes om aanvaar te word, geag en 
geliefd te wees, verander egter nie. Maar die manier waarop ek 
die vervulling van hierdie begeertes najaag, sal verander. Ek sal 
nie meer wie ek is najaag nie, maar wie ek is aanvaar, en meer 
intensioneel op God staatmaak. 

“Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. 
Ek trek jou met troue liefde na My toe.” (Jeremia 31:3)

Herhaalgebed

Watter deel van jouself is jy geneig om weg te steek, af te 
skeep, of te verwerp? Watter deel van jouself sien jy as 
onaanvaarbaar? Praat met die Here hieroor. As jy ‘n geestelike 
metgesel het, oorweeg om jou refleksies met hulle te deel. 

Om onsself te aanvaar en te leer dat ons goed genoeg is nes 
ons is, is ‘n reis wat ons saam met God en ander aflë.O
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…want ons is God se handewerk. Hy het ons in ons 
eenheidsband met Christus Jesus só gemaak dat ons die 
goeie werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. 

Efesiërs 2:10

Om heeltyd goed genoeg te probeer wees kan lei tot ‘n tipe 
narsisme waar ons omtrent nooit die tyd en plek kan kry om in 
aanraking te kom met die dieper bewegings binne en om ons nie. 
Ons sal slegs ons inherente goedheid en waardigheid, die feit dat 
ons God se handewerk is, ontdek wanneer ons tyd en plek maak 
om waar te neem wat onder die oppervlak gebeur. 

‘n Vriend beskryf onlangs vir my die angs wat hy ervaar wanneer 
daar geen krag is nie, en dit donker is. Ek het gevra wat die 
oorsprong van die angs is. Na ‘n kort refleksie, sê hy dat hy 
onseker voel in die donker omdat hy nie weet wat om hom 
aangaan nie.

Dis ook ‘n metafoor vir ons geestelike lewe. Wanneer ek 
onbewus is van wat om my en binne my aangaan, kan ek vinnig 
onseker voel binne en oor myself. As ek myself nie die tyd en 
plek gee om in aanraking te kom met die dieper bewegings binne 
my nie, kan ek maklik verval in daardie gevoel dat ek nie goed 
genoeg is nie en niks het om te bied nie. Ek verloor die konneksie 
met die diepste deel van myself en leef onseker op die oppervlak. 
Soos die punte van ‘n tou, word my binne-lewe uitgerafel, en ek 
verloor die konneksie met my inherente waardigheid en goedheid 
soos ek geskape is in die beeld van God.

Lent is ‘n Godgegewe geleentheid om my waarde weer op te eis 
deur in aanraking te kom met die diepste dele van myself. Lent 
nooi my om weer te ontdek wat ek dalk in die dolheid van my 
alledaagse lewe laat wegglip het. As ek op die hierdie uitnodiging 
reageer, sal ek ontdek dat ek altyd goed genoeg is.
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In die klaarblyklik oneindige chaos en verwarring, kompetisie 
en gejaag, word ek binne myself geanker, en die onsekerheid 
rondom my laat my nie aan my inherente goedheid twyfel nie. 

Inteendeel, ek kan vashou aan die feit dat ek goed genoeg is 
omdat ek geanker is in God.

“Ek het jou lief met ’n liefde wat nooit ophou nie. 
Ek trek jou met troue liefde na My toe.” (Jeremia 31:3)

Herhaalgebed

Hoe bewus is jy van die dieper bewegings binne jou en om 
jou? Is daar dele van jou lewe wat dalk uitrafel? Kan jy hulle 
opnoem? 

Neem vandag tyd en plek om weer in aanraking te kom met jou 
diepste self. 
Praat met God oor wat nou in jou hart is.O
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1. Vra die Here om jou te herinner aan die week se ervarings.  
 Vertrou dit wat jy ervaar het. 

2. Lees weer die week se teksvers. Neem tyd om te kyk na   
 jou notas. 

3. Waar het ek God se teenwoordigheid ervaar?

4. Waar het ek my eie goedheid ervaar? 

5. Praat met God, soos een vriend met ‘n ander, oor jou   
 ervaring.  

S
A
T

E
R

D
A

G
 - 

Her
sie

n





You do not have to be good.
You do not have to walk on your knees
for a hundred miles through the desert repenting.
You only have to let the soft animal of your body
love what it loves.
Tell me about despair, yours, and I will tell you mine.
Meanwhile the world goes on.
Meanwhile the sun and the clear pebbles of the rain
are moving across the landscapes,
over the prairies and the deep trees,
the mountains and the rivers.
Meanwhile the wild geese, high in the clean blue air,
are heading home again.
Whoever you are, no matter how lonely,
the world offers itself to your imagination,
calls to you like the wild geese, harsh and exciting -
over and over announcing your place
in the family of things.

- Mary Oliver



‘Maar die vader sê vir sy diensknegte: Bring die beste kleed 
en trek hom dit aan, en gee ‘n ring vir sy hand en skoene 
vir sy voete. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan. 
En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig 
jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels 
en hartlik gesoen. En sy oudste seun was in die veld, en 
terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en 
beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom 
toe en vra wat dit beteken. Dié sê toe vir hom: U broer het 
gekom, en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat 
hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword 
en wou nie binnegaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek 
hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader: Kyk, ek dien 
u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie, en vir 
my het u nooit ‘n bokkie gegee, sodat ek saam met my 
vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u 
kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom 
die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom: Kind, jy is 
altyd by my, en al wat myne is, is joue. Ons moet tog vrolik 
en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het 
weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind.’

Lukas 15:20,22,25-32 (AOV)

Wanneer ek in die wildernis kom, deel ek in die grootste en 
wreedste stuk werklikheid van hierdie lewe: dinge werk nie altyd 
uit soos ek beplan nie. 

En die vraag is, wat doen ek daarmee? Wat doen ek met hierdie 
pyn? Wat doen ek met hierdie goed wat met my gebeur het, 
met die bitterheid, met die woede, met die teleurstelling, met die 
verwyt waarmee ek lewe? 
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Ek word kwaad. Ek sit met hoë vlakke van aggressie. Ek verwag 
die heeltyd ‘n redder, iemand wat sal kom om reg aan my te laat 
geskied - om die onreg wat aan my gedoen is weg te neem. En 
op die ou end is ek, soos die oudste seun in die gelykenis van die 
verlore seun, vasgevang in bitterheid: “Ek het so hard gewerk en 
kyk wat gebeur met my. Die lewe is onregverdig. 

My drome en dit waarna ek uitgesien het, het nooit waar geword 
nie. Ek verdien nie dit wat met my gebeur nie.”

Ek word vasgevang. Ek kan nie aanbeweeg nie. Ek kan nie 
aangaan nie. 

Die uitnodiging is om te aanvaar, sodat daar ‘n opstanding kan 
kom. Daar moet ‘n nuwe lewe kom, en dit gaan met pyn gepaard. 

Here, gee my die genade van vryheid van verwyte.

Herhaalgebed



Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê: Waarlik, die 
Here is op hierdie plek, en ék het dit nie geweet nie.

Genesis 28:16 (AOV)

In Jakob se storie werk hy sy hele lewe om die seën van sy pa 
te kry. Uiteindelik mislei hy sy pa om te kry wat hy wil hê en die 
effek daarvan is tragies. Sy broer wil hom vermoor. Hy moet vlug. 
Hy moet vlug vir sy lewe. Hy leef met skande. Hy sit met skuld. 
Hy sit met verwyt. Hy sit met vrees. 

Ek kan my net indink watter gedagtes in hom moes maal: 
“Hoekom gebeur hierdie goed met my? Wat het ek gedoen? Ek 
probeer net my bes. Ek bedoel, daar was ‘n profetiese woord 
gewees dat die ouer een die jonger een sou dien, nog voor my 
geboorte. 

En wat moet ek doen? Hoe moet ek dan te werk gaan om ‘n 
beter lewe te kan kry, om in hierdie gesin te kan funksioneer, om 
‘n toekoms te kan hê? Niks wil vir my uitwerk nie.”

In daardie situasie, in daardie plek kom God na hom toe. God 
praat met hom. Hy bevestig die belofte wat hy gegee het aan sy 
oupa Abraham en Hy sê vir hom: ‘En kyk, Ek is met jou, en Ek 
sal jou bewaar oral waar jy heengaan, en Ek sal jou terugbring in 
hierdie land; want Ek sal jou nie verlaat nie, totdat Ek gedoen het 
wat Ek jou gesê het.’

Wanneer ek dink my lewe is verby, is juis wanneer God my nooi 
na ‘n groter storie. Ek sien net ‘n gedeelte van die storie. Hy is 
besig met iets meer.
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Dink aan ‘n tyd wat jy met verwyt gesit het oor ‘n besluit wat jy 
geneem het. 

Wat was die effek van daardie besluit op jou lewe?

Op watter maniere het dinge omgedraai? 

Praat met die Here daaroor. 

Here, gee my die genade van vryheid van verwyte.

Herhaalgebed



Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal 
barmhartigheid bewys word.

Matt 5:7 (AOV)

Dit is nie net liefde wat die wêreld laat draai nie. Verwyte is ook 
prominent. Op soveel maniere verdrink die wêreld in verwyt. Oral 
waar ek kyk lyk dit of daar iemand is wat bitter is oor iets. 

Wat is verwyt? Hoekom is hierdie gevoel so algemeen in ons 
lewens? Hoe beweeg ons verby dit?

Soren Kierkegaard het eenkeer verwyt so gedefinieer: Verwyt 
vind plaas wanneer ons van barmhartigheid na bitterheid 
beweeg. 

Barmhartigheid is om in verhouding te bly, om te weier om kwaad 
met kwaad te vergeld en dan geleidelik die bitterheid en verwyt 
te laat gaan en te vergewe. En soos ek op hierdie reis voortgaan, 
so beweeg ek in ‘n lewe van blydskap in! Van vryheid en geluk, 
want ek deel nou in God se lewe!

Aan wie kan jy vandag barmhartigheid betoon? 
Hoe kan jy die barmhartigheid deel wat jy van God ontvang? God 
het die onaanvaarbare in jou vergewe. Kan jy dit nie deel nie?
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Here, gee my die genade van vryheid van verwyte.

Herhaalgebed



“Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het. 
Breek met die ou sondige mens in julle wat deur sondige 
begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut 
word. Lewe as nuwe mense wat na die beeld van God 
geskep is. Lewe volkome volgens die wil van God en wees 
heilig.”

Efesiërs 4:22-24

Rachel Murray Martin het iewers hierdie wyse woorde geskryf: 
“Soms moet jy die prentjie laat gaan van hoe jy gedink het jou 
lewe gaan wees, een leer om vreugde te vind in die storie wat jy 
eintlik leef.”

Om vrede te maak met hoe die lewe is - en die idee van hoe my 
lewe moes gewees het, te laat gaan - is ‘n lang en moeisame 
proses, maar ongelooflik bevrydend. God sou graag wou sien dat 
daar diep vrede in elkeen van ons se lewens is. 

Ek word genooi om te leef met ‘n “holy detachment” – die vermoë 
om op ‘n heilige manier die mense en die dinge in my lewe te 
laat gaan, om die lewe sy gang te laat gaan, en om nie met 
ongesonde patrone in my lewe te leef nie. 

Ek vermoed dat vryheid van verwyt in my hart groei wanneer ek 
ongesonde patrone in my lewe begin identifiseer, dit verbreek, en 
dit laat gaan. Dan groei ek in ‘n lewe van verantwoordelikheid en 
vergifnis en vryheid.

Van watter ongesonde patrone in jou lewe word jy bewus? 
Waaraan klou jy vas? 
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Here, gee my die genade van vryheid van verwyte.

Herhaalgebed



EN toe dit aand was op daardie eerste dag van die week 
en die deure waar die dissipels vergader het uit vrees vir 
die Jode, gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde 
gestaan en aan hulle gesê: Vrede vir julle! En nadat Hy dit 
gesê het, blaas Hy op hulle en sê vir hulle: Ontvang die 
Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan 
word dit hulle vergewe; as julle die mense hulle sondes 
hou, dan is dit gehou. 

Johannes 20:19,22-23 (AOV)

Ek groei in vryheid van verwyte wanneer ek groei in vrede. 

Ronald Rolheiser praat in sy boek The Holy Longing oor hoe ons 
vrede kan maak met die lewe:

- Gee jou wil en drome en hoop aan God oor. 
- Noem die dinge in jou lewe wat geëindig het. 
- Wag in stilte en verwagting vir God om iets nuuts te doen   
 terwyl jy besig is om oor jou verlies te rou. 
- Sien die geboorte van nuwe lewe raak. 
- Laat gaan wat jy verloor het. 
- Laat toe dat jy geseën word deur die gawes van die verlede  
 en pas aan by die nuwe realiteit. 
- Ontvang die Gees van God vir die lewe wat jy nou leef:   
 “Accept the Spirit for the life that you are, in fact, living.” 

Wanneer ek deur hierdie siklus gaan kan ek oop wees om God 
se Gees te ontvang vir die lewe wat ek nou werklik leef, nie vir 
die lewe wat ek gedink het ek wou leef of vir die lewe wat ek sou 
geleef het as my omstandighede anders was nie.
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Here, gee my die genade van vryheid van verwyte.

Herhaalgebed



“Moet nooit verbitterd of opvlieënd of woedend word nie. 
Moenie vloek of skel nie, Moet niks doen wat sleg is nie. 
Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe 
mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.”

Efesiërs 4: 31-32 (AOV)

Oefen vergifnis. Ek sê pertinent oefen vergifnis, omdat vergifnis 
nie natuurlik kom nie. Vergifnis is nie ons eerste reaksie nie. 

Vergifnis is een van die goed waaroor Jesus die heel meeste 
praat en dis waarskynlik omdat Jesus weet dat indien ons 
mekaar nie vergewe nie, ons onmoontlik ‘n lewe kan leef waar 
ons vry is en waar ons iets van lewe in oorvloed kan ervaar. En 
daarom, of ons nou daarvan hou of nie, is vergifnis een van die 
lakmoestoetse daarvoor om ‘n kind van God te wees. 

Richard Rohr praat oor die sentraliteit van vergifnis in ons 
verhouding met God, en dan sê hy: “We have been weak in 
teaching the absolute centrality of forgiveness to understanding 
the gospel. It is not that you might need to do this, it is in this 
experience of forgiveness that you refind your life in a different 
place.”

Om ‘n volgeling van Jesus te wees en om met ‘n hart vol verwyt 
te loop is ‘n contradixio exterminus. Dis nie moontlik nie. En dis 
wanneer ek voor hierdie gebrokenheid in my eie lewe te staan 
kom wat ek besef ons is gebroke mense en daarom het ons 
nodig om mekaar te vergewe.

Hoe vaar jy in jou oefening van vergifnis? 
Op watter maniere word jy deur verwyt gevange gehou as gevolg 
van onvergifnis? 
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Here, gee my die genade van vryheid van verwyte.

Herhaalgebed



Kies een van die dae van die week en reflekteer oor jou ervaring. 

Jy kan ook terugdink aan jou hele week en stilstaan by die 
oomblikke waar jy dinge beleef het wat vir jou uitstaan en jou 
bybly. 

Dalk wil jy ook weer gaan kyk na van die inskrywings in jou 
joernaal. 

Praat met die Here daaroor.S
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