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Mag 2019 vir jou en jou kleingroep ‘n wonderlike jaar 

wees en mag julle nog verdere groei beleef in julle journey 

deur God en mens liewer te hê! 
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GEESTELIKE DISSIPLINES 

Uittreksel uit Celebration of Discipline deur Richard Foster: 
 
Superficiality is the curse of our age. The doctrine of instant satisfaction is a primary 
spiritual problem. The desperate need today is not for a greater number of 
intelligent people, or gifted people, but for deep people. The classical Disciplines of 
the spiritual life call us to move beyond surface living into the depths. They invite us 
to explore the inner caverns of the spiritual realm. They urge us to be the answer to 
a hollow world. John Woolman counsels, “It is good for thee to dwell deep, that thou 
mayest feel and understand the spirits of people.” 
We must not be led to believe that the Disciplines are only for spiritual giants and 
hence beyond our reach, or only for contemplatives who devote all their time to 
prayer and meditation. Far from it. God intends the Disciplines of the spiritual life to 
be for ordinary human beings: people who have jobs, who care for children, who 
wash dishes and mow lawns. In fact, the Disciplines are best exercised in the midst 
of our relationships with our husband or wife, our brothers and sisters, our friends 
and neighbors. 
Neither should we think of the Spiritual Disciplines as some dull drudgery aimed at 
exterminating laughter from the face of the earth. Joy is the keynote of all the 
Disciplines. The purpose of the Disciplines is liberation from the stifling slavery to 
selfinterest and fear. When the inner spirit is liberated from all that weighs it down, 
it can hardly be described as dull drudgery. Singing, dancing, even shouting 
characterize the Disciplines of the spiritual life. 
 
Saam het ons nou al deur die Innerlike- sowel as die Uiterlike dissiplines gewerk. 

Oor die volgende paar weke gaan ons kyk na die Korporatiewe Dissiplines van 

Belydenis, Aanbidding, Leiding en Feesviering. 

Daar is twee boeke wat ons regtig kan aanbeveel om as aanvulling tot hierdie 

materiaal te lees. Richard Foster – Celebration of Discipline en Dallas Willard – 

The Spirit of the Disciplines. Die materiaal wat ons verskaf is om groepbespreking 

aan te wakker rondom elke dissipline en die boeke genoem hier bo sal van groot 

hulp wees in jou journey deur die Geestelike Dissiplines om nader aan God te 

beweeg. 
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Uit die staanspoor uit wil ek graag ‘n woord van versigtigheid noem. Hier gaan ek 

ook ‘n gedeelte aanhaal uit “Celebration of Discipline”: 

One word of caution, however, must be given at the outset: to know the mechanics 
does not mean that we are practicing the Disciplines. The Spiritual Disciplines are 
an inward and spiritual reality, and the inner attitude of the heart is far more 
crucial than the mechanics for coming into the reality of the spiritual life. In our 
enthusiasm to practice the Disciplines, we may fail to practice discipline. The life 
that is pleasing to God is not a series of religious duties. We have only one thing to 
do, namely, to experience a life of relationship and intimacy with God, “the Father 
of lights with whom there is no variation or shadow due to change” (James 1:17). 

 

Geniet die journey! 
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21 Januarie 2019                                                                      Les 1  

Die Korporatiewe Dissipline van Belydenis (Confession) 

A. YSBREKER  
Verbeel jouself jy sit langs Jesus op ‘n busrit iewers heen. Waaroor sal jy met Hom 
gesels? 
 

B. AANBIDDING 
Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig 
mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, 
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. - Kolossense 3:16 
(NAV) 
 
Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofprysing en aanbidding.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubW
Sck 

 

C. WOORD  
 

• Vir verdere gesprek en ondersoek in die Geestelike Dissiplines, kan die 
volgende boeke aanbeveel word: 
Richard Foster – Celebration of Discipline en Dallas Willard – The Spirit of 

the Disciplines. 
• Lees die bespreking en Skrifgedeeltes hardop voor of dit kan in die 

voorafgaande week deur elkeen op sy eie gelees word om tyd te spaar. 

Gee genoeg tyd om die inhoud in te neem en te “verteer”. Werk daarna 

deur die vrae, en laat die vrae julle lei in die gesprek. Vermy dit om 

puntsgewys ‘n “eers die vraag en dan die antwoord” gesprek te hê. Dit 

moenie voel soos ‘n skool klaskamer nie...  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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1. Skrifgedeeltes en bespreking 
Die ontsaglike God wat ons aanbid, is gretig om ons te vergewe, soos dit in die 
woorde van Psalm 103:12 geopenbaar word: "So ver as die ooste is van die weste, 
so ver verwyder hy ons oortredings van ons". 
Met hierdie woorde bied Hy ons 'n skuldvrye bestaan. Maar sonder om ons sondes 
voor God te erken en na gelang van Sy genade ons te help verander, kan skuld en 
skaamte ons voortdurend jaag. Belydenis en vergifnis is realiteite wat ons 
transformeer, en dit is 'n manier van genesing en transformasie vir die innerlike 
gees. 
 
Sommige mag dalk wonder hoekom belydenis as ‘n dissipline gelys word, aangesien 
dit slegs moontlik is deur die genade van God. Tensy ons genade van God ontvang, 
kan daar geen ware belydenis wees nie. Maar belydenis is ook 'n dissipline, want 
daar is dinge wat ons moet doen. Die Bybel leer ons hoe om te bely. 
 
In 1 Timoteus 2:5 lees ons dat daar 'n bemiddelaar is tussen God en mens - Jesus 
Christus: “Want daar is net een God en een Middelaar wat God en mens kan versoen. 
Hy is die mens Christus Jesus”. 
Ons lees ook in Jakobus 5:16 die volgende: 
Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid sodat julle 
gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het ’n kragtige 
werking. 
Ons sien dus, deur belydenis en die belofte van vergifnis, kan ons uitsien na 'n 
werklik veranderde lewe. 
 

Lees die volgende Skrifgedeeltes en kyk daarna na die vrae wat volg. 

 

1 Johannes 1:5-10 (NLV) - Dit is dan die boodskap wat ons by Hom gehoor het en 

aan julle meedeel: God is lig en daar is hoegenaamd geen duisternis in Hom nie. As 

ons dan sê dat ons deel het aan Hom, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons. 

Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie. As ons optrede egter van die lig getuig, 

leef ons soos Hy wat in die lig is en het ons volledig deel aan mekaar, en die bloed 

van Jesus, sy Seun, maak ons skoon van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde 

het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. As ons egter ons 

sondes bely, Hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en  
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ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. As ons beweer dat ons tot nou toe nie 

gesondig het nie, maak ons Hom tot ’n leuenaar. Dit beteken ook dat sy woord nie 

in ons lewe plek gekry het nie. 

 

1 Johannes 2:1-2 (NLV) - My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie 

moet sonde doen nie. As iemand egter sonde doen, ons het ’n Helper by die Vader 

wat ons saak stel, Jesus Christus, die regverdige. Hy is die versoeningsoffer vir ons 

sondes. Nie net vir ons sondes nie, maar ook vir dié van die hele mensdom. 
 

Vrae: 
1. Jy het seker al die volgende sêding gehoor: “Belydenis is goed vir die siel.” 

Dink jy dit is so of nie so nie? Hoekom? 
2. Het jy al ooit gevoel dat jy eers “jou lewe moet uitsorteer”, voordat jy jou 

alles vir God kan gee? Voel jy soms dat Jesus jou nie wil hê vir wie jy nou is 
nie, maar eerder vir wie jy kan wees? Bespreek  

3. Bespreek in jou eie woorde wat dit vir jou beteken dat Jesus: 
- ons Helper by die Vader is wat ons saak stel 
- die regverdige is 
- die versoeningsoffer vir ons sondes is 

4. Sonde kom baie keer verpak op maniere wat vir ons moeilik is om te 
identifiseer. Om werklik te waardeer wat belydenis vir ons doen, moet ons 
eers sien wat sonde aan ons doen. Bespreek bietjie wat sonde is en hoe dit 
ons lewens affekteer. 

5. Dink jy jy neem jou sondes te ernstig op, of te ligtelik, of dink jy dat jy ‘n 
deeglike perspektief op dit het? Verduidelik. 

 

Confession is a means for pursuing purity - Anonymous  
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Lees die volgende Skrifgedeeltes en kyk daarna na die vrae wat volg. 

 

Jakobus 5:16 (NLV) - Daarom moet julle julle sondes teenoor mekaar bely en vir 

mekaar bid sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God 

reg is, het ’n kragtige werking.  

 

Vrae: 
6. Hoe voel jy oor hierdie instruksie? Voel jy verlig, skaam, dankbaar, 

ongemaklik of nie seker wat om te dink nie? 
7. Het jy al ooit ‘n sonde bely teenoor ‘n medegelowige wat jy vertrou en hulle 

dan saam met jou gebid het? Hoekom het jy gevoel om teenoor hulle te bely? 
Het iemand al ooit jou vetroue geskend? 

 
Richard Foster skryf: "Belydenis is vir ons 'n moeilike dissipline omdat ons die 
gelowige gemeenskap te veel beskou as 'n gemeenskap van heiliges voordat ons dit 
sien as 'n gemeenskap van sondaars. Maar as ons weet dat die mense van God 
eerste 'n gemeenskap van sondaars is, word ons vry om die onvoorwaardelike 
oproep van God se liefde te hoor en ons behoeftes openlik te bely voor 'n broer of 
suster. Ons weet ons is nie alleen in ons sonde nie. Die vrees en trots wat aan ons 
vasklou soos Eendemossels, klou ook aan ander vas. Ons is saam sondaars. In dade 
van wedersydse belydenis maak ons die krag los wat genees. Ons mensdom word 
nie meer ontken nie, maar transformeer.” 
 

Vraag: 
8. Hoe voel jy oor die bogenoemde stelling van Richard Foster? 

 
Dietrich Bonhoeffer skryf die volgende: "'n Persoon wat sy/haar sondes bely in die 
teenwoordigheid van 'n broer of suster, weet dat hulle nie meer alleen is nie; hy/sy 
ervaar die teenwoordigheid van God in die werklikheid van die ander persoon. 
Solank as wat ek alleen is in die belydenis van my sondes, bly alles in die donker; 
maar in die teenwoordigheid van 'n broer of suster moet die sonde in die lig gebring 
word.” 
 

9. Wat is jou reaksie op hierdie stelling van Dietrich Bonhoeffer? 
10.  Hoe kan belydenis jou baat in die herstel van wonde van die verlede? 
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11.  Wanneer jy die behoefte het om 'n sonde te bely en die ondersteuning en 

liefde van 'n Christenvriend te soek, na wie sou jy gaan (watter eienskappe 
het hierdie persoon)? 

12.  Wat sal jy sê en hoe sal jy reageer as 'n Christenvriend jou gevra het of hy/sy 
'n sonde teenoor jou kan bely? Hoe sal jy jouself voorberei? 

 
Hier is ‘n paar struikelblokke om te vermy wanneer dit by belydenis kom: 
 

• Kan nie julle gesprek vertroulik hou nie 

• Gebrek aan empatie of begrip 

• Verontwaardig oor die onthulling van sekere sondes 

• Om dit af te maak met ‘n "dit is nie so sleg nie," houding 

• Probeer om die persoon “reg te maak” 

• Deur nie regtig te luister nie, maar heeltyd te onderbreek met jou eie advies 

• Nie bereid wees om vir mekaar daar en dan te bid nie 
 

 
Nog enkele ander tekste oor Belydenis: 
Nehemia 1:6-7; Psalm 32:5; Spreuke 28:13; Matteus 3:6; Markus 1:5 

 

2.  Oefening van die week 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Sonder vir jou tyd af hierdie week en ondersoek jou lewe in terme van belydenis. Is 
daar sondes in jou lewe wat jy teenoor God bely het, maar daar is steeds twyfel in 
jou of God jou werklik vergewe het? Jy voel nie verlos van daardie sonde nie. Jy voel 
steeds seergemaak. Jy het steeds gevoelens van ellende en bitterheid. Oorweeg 
biddend of jy hierdie sonde of seer teenoor ‘n medegelowige wat jy vertrou moet 
bely sodat God ook sodoende vir jou sy liefde en ondersteuning kan wys deur een 
van sy kinders. 
Jy kan ook een van die Herders by Lewensentrum kontak om jou te help in hierdie 
proses van belydenis. 
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3. Seëngebed 
 

Hierdie kan as afsluiting gebruik word. 

The Discipline of confession brings an end to pretense. God is calling into being a 
Church that can openly confess its frail humanity and know the forgiving and 
empowering graces of Christ. Honesty leads to confession, and confession leads to 
change. May God give grace to the Church once again to recover the Discipline of 
confession. – Richard Foster 
 
 

28 Januarie 2019                                                                        Les 2  

Die Korporatiewe Dissipline van Aanbidding (Worship) 

A. YSBREKER  
Wat is jou gunsteling ding om te doen in die somer? 

 
B. AANBIDDING 
 

Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig 
mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, 
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. - Kolossense 3:16 
(NAV) 
 
Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofprysing en aanbidding.  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubW
Sck 

 

 C.     WOORD   
• Vir verdere gesprek en ondersoek in die Geestelike Dissiplines kan die 

volgende boeke aanbeveel word: 
Richard Foster – Celebration of Discipline en Dallas Willard – The Spirit of 

the Disciplines. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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• Lees die bespreking en Skrifgedeeltes hardop voor of dit kan in die 

voorafgaande week deur elkeen op sy eie gelees word om tyd te spaar. 

•  Gee genoeg tyd om die inhoud in te neem en te “verteer”. Werk daarna 

deur die vrae, en laat die vrae julle lei in die gesprek. Vermy dit om 

puntsgewys ‘n “eers die vraag en dan die antwoord” gesprek te hê. Dit 

moenie voel soos ‘n skool klaskamer nie...  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 
 

1. Skrifgedeeltes en bespreking 
 

Openbaring 5:11-13 (AOV) 
Toe sien ek, en ek hoor ’n stem van baie engele rondom die troon en van die lewende 
wesens en die ouderlinge; en hulle getal was tienduisende van tienduisende en 
duisende van duisende; 
en met ’n groot stem het hulle gesê: Die Lam wat geslag is, is waardig om te ontvang 
die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. 
En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die 
see is, en alles wat in hulle is, het ek hoor sê: Aan Hom wat op die troon sit, en aan 
die Lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid! 
 
In hierdie pragtige woorde uit Openbaring 5 sien ons 'n kragtige voorbeeld van 
aanbidding. Hierdie geïnspireerde woorde word met wonder gevul terwyl hulle die 
werklikheid van Jesus Christus beskryf. 
Die Bybel leer ons hoe om die Naam van God te aanbid en op te hef sodat ons 
lewens daardeur verander kan word. In Johannes 4:23 sien ons dat God die Een is 
wat ons soek en in aanbidding trek. Aanbidding is ons menslike reaksie op God se 
goddelike inisiatief. 
 
Johannes 4:23 (OAV) 
Maar daar kom ’n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees 
en waarheid sal aanbid; want die Vader soek ook mense wat Hom só aanbid. 
 
Wanneer daar aan aanbidding gedink word, dink sommige aan sang, kerkdienste of 
gebed. Dit is beslis pragtige uitdrukkings van aanbidding, maar aanbidding gaan 
verder as dit. Aanbidding is wat ons lewens behoort te wees - 'n dinamiese, ewige 
viering van God. Ons geestelike diens van aanbidding is om onsself elke dag in 
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 opgewondenheid aan Hom te gee - dit is 'n lewenstyl. Dit is ons voorreg, ons doel 
en ons vervulling. 
 
Lees die volgende gedeeltes en bespreek die vrae wat volg: 
 
Romeine 12:1-2 (NLV) 
1 Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters: As julle dink aan alles wat God 
in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julleself aan Hom as ’n 
lewende en heilige offer. Dit is dié soort offer waarvan Hy hou, en wat julle diens aan 
God werklik sinvol maak. 2 Moenie julle leefstyl aanpas by die gedragspatrone van 
hierdie wêreld nie, maar laat God julle omvorm deurdat Hy julle denkpatrone 
vernuwe. Dan sal julle goed kan onderskei wat Hý wil hê dat julle moet doen, naamlik 
dit wat werklik goed en aanvaarbaar en volmaak is. 
 

Vrae: 
1. Deel met die groep wat aanbidding vir jou beteken. Wat het jy oor die laaste 

paar maande of jare geleer? 
2. Ons lees in vers 1 om onsself “aan Hom as ‘n lewende en heilige offer” te gee. 

Wat dink jy beteken dit? 
3. Hoe dra vers 2 by tot ‘n beter verstaan van wat ware aanbidding werklik is? 
4. In jou eie woorde, wat is die verskil om aanbidding by te woon en om in 

aanbidding te leef? 
5. Hoe dra gereelde byeenkomste met ander gelowiges daartoe by dat jy God 

met vars, nuwe gretigheid kan aanbid? 
6. Wanneer is dit vir jou die moeilikste om te konsentreer wanneer jy God 

aanbid?:  
• Wanneer jy siek is of seer het? 

• Wanneer slegte dinge met jou of met iemand vir wie jy lief is gebeur? 

• Wanneer iets baie goeds met jou gebeur? 

• Wanneer jy baie besig is? 
7. Het jy maniere gekry wat jou help om gefokus te bly op God? Deel met die 

groep. 
8. Hoe kan, deur Jesus te aanbid, mense om ons se lewens transformeer? Het jy 

enige veranderinge gesien in daardie opsig in mense met wie jy in kontak 
gekom het? 

 
Lees weer Johannes 4:23 
 

9. Hoe soek God jou en trek Hy jou nader om Hom te aanbid? 
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“Because ‘God is spirit’ (without material being), worship must be 

bound up with spiritual realities, not physical formalities. 

Consequently, true worship is not limited by time, place or ceremony. 

To worship in ‘truth’ means to worship the true God, honestly, 

genuinely, and from the heart.” - J. Carl Laney 

 

Soos ons weet, is daar verskeie maniere, vorme en tradisies wat ons kan help om 
God te aanbid. Die Nuwe Testament praat nie van ‘n bepaalde vorm vir aanbidding 
wat gevolg moet word nie, behalwe om in gees en waarheid te aanbid. Die maniere 
wat Christene vandag gebruik, is nie die aanbidding nie, maar help ons eerder in 
aanbidding in. 
 

10. Hoe sien jy hierdie gebeurtenis in jou gemeente en in jou persoonlike 
aanbidding? 

 
Markus 12:30 (NLV)  Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart, met 
jou ganse siel, met jou totale verstand en met al jou krag. 
 

11. Die eerste gebod wat Jesus ons gee, is om God bo alle ander dinge te 
aanbid. Richard Foster maak die volgende stelling oor die prioriteit van 
aanbidding: "Die goddelike prioriteit is heel eerste aanbidding, en dan diens 
tweede. Ons lewens moet met lof, danksegging en aanbidding onderstreep 
word. Diens vloei uit aanbidding. Diens as plaasvervanger vir aanbidding is 
afgodery. Een groot versoeking wat ons almal in die gesig staar, is om rond te 
loop en oproepe tot diens te beantwoord sonder om die Here self te bedien." 

 
 Bespreek hierdie stelling van Richard Foster in die groep. 
 
 

Nog enkele ander tekste oor Aanbidding: 
1 Kronieke 6:31; Psalm 96:9; Psalm 99:5; Matteus 4:10; Lukas 1:46-55; Johannes 
9:31; Hebreërs 12:28; Openbaring 7:11 
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2.  Oefening van die week 

Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 
oefening van die vorige week. 
 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

Neem hierdie week bietjie jou lewe in oënskou. Wat kan jou lei om God meer te 
aanbid vandag as gister? 

 

3. Seëngebed 
 

Hierdie kan as die afsluiting gebruik word - Kolossense 3:16-17 (NLV) 

Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle 
wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met 
dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God. Verder, 
doen alles, of dit nou met woorde of dade is, in die Naam van die Here Jesus. Só is 
julle heeltyd besig om deur Hom dank aan God die Vader te bring. 

                                                                                           

4 Februarie 2019                                                                     Les 3  

Die Korporatiewe Dissipline van Leiding (Guidance) 
 

A. YSBREKER  

As jy in enige tydperk van die geskiedenis kon leef, wanneer sou dit wees? 
 

B. AANBIDDING 
Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig 
mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, 
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. - Kolossense 3:16 
(NAV) 
 
Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 

liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofprysing en aanbidding. 
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• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubW
Sck 
 

C. WOORD  
• Vir verdere gesprek en ondersoek in die Geestelike Dissiplines, kan die 

volgende boeke aanbeveel word: 
Richard Foster – Celebration of Discipline en Dallas Willard – The Spirit of 

the Disciplines. 

• Lees die bespreking en Skrifgedeeltes hardop voor of dit kan in die 

voorafgaande week deur elkeen op sy eie gelees word om tyd te spaar. 

Gee genoeg tyd om die inhoud in te neem en te “verteer”. Werk daarna 

deur die vrae, en laat die vrae julle lei in die gesprek. Vermy dit om 

puntsgewys ‘n “eers die vraag en dan die antwoord” gesprek te hê. Dit 

moenie voel soos ‘n skool klaskamer nie...  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 

 

1. Skrifgedeeltes en bespreking: 
Die dissipline van leiding soek na die hart van wat dit beteken om saam met God te 
wandel. Leiding behels dat ons God se stem hoor en Hom gehoorsaam. Dit is nie net 
om op soek te wees na Sy wil in 'n spesifieke saak nie, maar dit is 'n konstante manier 
van lewe. 
God gee op twee maniere leiding aan Sy mense. Die een is individuele leiding, waar 
God elkeen van Sy kinders goddelike opdragte gee deur die Skrif, omstandighede 
en deur oorweging van die Gees in die hart van die individu. In korporatiewe leiding, 
lei God groepe mense wat in gemeenskap bymekaar kom en die wil van God soek. 
Albei aspekte is belangrik om na te volg soos ons leef in reaksie op die stem van 
God. 
 

Vrae: 
1. Hoe sou jy die verskil tussen die raad van 'n wyse vriend en die leiding van God 

deur die hulp van volwasse en getroue Christene verduidelik? 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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Lees die volgende gedeelte en bespreek die vrae wat volg: 
 
Matteus 18:19-20 (NLV) “Boonop verseker Ek julle: As twee van julle hier op aarde 
saamstem oor enigiets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle 
doen. Waar twee of drie bymekaar is, is Ek immers ook saam met hulle daar.” 
 

2. Neem 'n oomblik om op hierdie woorde van God te mediteer en vra jouself af: 
Hoe is gemeenskap met ander Christene noodsaaklik om beide individuele en 
korporatiewe leiding van God te soek? Deel jou gedagtes met die groep. 

3. Die Westerse kulture lê baie klem op individualisme. Sien jy die resultate 
hiervan in ons kerke vandag? 

4. Wat weerhou jou soms om Christelike vriende te vra om jou te help om God 

se leiding te soek voordat jy 'n besluit neem of 'n nuwe rigting inslaan? 

 

“Personalities united can contain more of God and sustain the force 

of his greater presence much better than scattered individuals. The 

fire of God kindles higher as the brands are heaped together and 

each is warned by the other’s flame.”  

-- Dallas Willard 

Lees die volgende gedeelte en bespreek die vrae wat volg: 

 

1 Johannes 4:1-6 (NLV)  1Geliefdes, moenie sommer almal glo wat daarop aanspraak 

maak dat hulle deur die Gees optree nie. Toets hulle om te bepaal of dié bepaalde 

gees sy oorsprong by God het, want daar het reeds baie vals profete die wêreld 

ingekom. 2 Hieraan herken julle die Gees van God: Elkeen wat erken dat Jesus 

Christus werklik ten volle mens geword het, is van God afkomstig. 3 Elkeen wat Jesus 

nie erken nie, is nie van God afkomstig nie. Dit is tipies van die antichris. Julle het 

mos gehoor dat hy aan die kom is, en hy is nou reeds in die wêreld aanwesig. 

4 Julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin omdat 

die Gees wat in julle woon, magtiger is as die gees wat in die wêreld woon. 5 Hierdie 

mense het die wêreld as oorsprong; daarom praat hulle uit ’n wêreldse oogpunt en  
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luister die wêreld na hulle. 6 Ons is egter van God afkomstig; daarom luister dié wat 

God persoonlik ken, na ons. Elkeen wat nie van God afkomstig is nie, luister nie na 

ons nie. Dít is hoe ons weet wie die Gees van die waarheid het, en wie die gees van 

misleiding het.  

 

5. Verse 1 praat van om hierdie geeste te toets. Hoe doen ons dit? Lees verse 2 

tot 6. 

“As you follow Jesus one day at a time, He will keep you right in the 

center of God’s will… Understanding what God is about to do where I 

am is more important than telling God what I want to do for Him.”  

-- Experiencing God 

Lees die volgende gedeelte en lees die vrae wat volg: 

1 Johannes 4:7-16 (NLV) 7 Geliefdes, laat ons mekaar aanhou liefhê, want 

volmaakte liefde is van God afkomstig. Elkeen wat só liefhet, is uit God gebore en 

ken God persoonlik. 8 Elkeen wat nie só liefhet nie, ken God nie persoonlik nie omdat 

God liefde self is. 9 Op hierdie manier het God sy volmaakte liefde aan ons 

bekendgemaak toe Hy sy enigste Seun na die wêreld toe gestuur het sodat ons deur 

Hom die lewe kan ontvang. 10 Dít is volmaakte liefde: nie dat ons vir God liefgehad 

het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en sy Seun as versoeningsoffer gestuur het 

om ons sondes weg te neem. 11 Geliefdes, as God ons dan só tot die uiterste toe 

liefgehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe liefhê. Wanneer God se liefde 

ten volle verwesenlik word 12 Niemand het God nog ooit gesien nie; as ons egter 

mekaar werklik aanhou liefhê, leef God in ons optrede en het sy liefde in ons optrede 

ten volle tot verwesenliking gekom. 13 Hieraan weet ons dat ons in ’n hegte 

verhouding met Hom leef en dat Hy ook in ’n hegte verhouding met ons leef: aan sy 

Gees wat Hy aan ons gegee het. 14 Verder, ons het dit fyn raakgesien en ons hou 

aan daarvan getuig dat die Vader die Seun gestuur het as Verlosser van die 

mensdom. 15 Almal wat openlik erken dat Jesus die Seun van God is – God handhaaf 

’n hegte verhouding met hulle en hulle met God. 16 Ons leef uit die wete en is 

absoluut oortuig 
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 daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self en almal wat uit dié liefde leef, 

leef in ’n hegte verhouding met God en God met hulle. 

 

6. Om te leef in ‘n dissipline van leiding beteken om in ‘n liefdevolle vriendskap 

met God te tree. Wanneer ons God en mens waarlik lief het, en sy liefde vir 

ons aanvaar, dan “ken ons God persoonlik” (Vers 7-8).  

Wat moet jy in jou lewe verander (Of iets byvoeg of iets laat gaan) om 

sodoende jou intimiteit met Christus te verdiep? 

7. Soos ons leiding in ons lewe soek, vra ons dikwels: ”Wat is God se wil in my 

lewe?” 

Hoe sal ons denkwyse verander as ons sou vra:  ”Wat is God se wil, en hoe kan 

ek my my lewe by Hom aanpas?” 

  

 

Nog enkele ander tekste oor Leiding: 

Eksodus 15:13; 2 Samuel 5:19; 1 Kronieke 10:13-14; Job 32:8-9; Psalm 31:3; 

Johannes 16:13; Galasiërs 5:25; Jakobus 1:5; Jakobus 3:15-18; Openbaring 7:17 

 

2.  Oefening van die week 
Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 
oefening van die vorige week. 

 
Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

 

In Filippense 2:13 lees ons:” ...want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak 
om sy wil uit te voer.” 
 In jou gesin of saam met jou vriende hierdie week, spandeer tyd op hierdie skrif en 
bid vir mekaar oor die volgende punte: 

• God is absoluut betroubaar 

• Jesus is die Weg 

• Ek sal God volg een dag op ‘n slag 

• Ek sal God volg self al wys Hy nie vir my al die detail van my lewenswandel nie 

• Ek sal God se wil soek, en dan my lewe daarvolgens leef 

• Ek sal bid dat God vir my sy perspektief sal wys 
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• Ek sal daarop uit wees om ‘n God-gesentreerde lewe te soek, en nie ‘n 
selfgesentreerde lewe nie 

 
3.   Seëngebed 

 

Hierdie kan in die afsluiting ingesluit word 

Filippense 1:20-21 (NAV) Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks 
sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met 
alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe, want 
om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins. 

 

11 Februarie 2019                                                                         Les 4 

Die Korporatiewe Dissipline van Feesviering (Celebration) 

 
 

A. YSBREKER  

As jy een dag kon kies om weer oor te hê, watter dag sal dit wees? 
 
 

B. AANBIDDING 
Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig 
mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, 
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. - Kolossense 3:16 
(NAV) 

 
Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 
liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofprysing en aanbidding. 

  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWS
ck 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck


20 
 

 
 

C. WOORD   
• Vir verdere gesprek en ondersoek in die Geestelike Dissiplines, kan die 

volgende boeke aanbeveel word: 
Richard Foster – Celebration of Discipline en Dallas Willard – The Spirit of 

the Disciplines.  
• Lees die bespreking en Skrifgedeeltes hardop voor of dit kan in die 

voorafgaande week deur elkeen op sy eie gelees word om tyd te spaar. 

Gee genoeg tyd om die inhoud in te neem en te “verteer”. Werk daarna 

deur die vrae, en laat die vrae julle lei in die gesprek. Vermy dit om 

puntsgewys ‘n “eers die vraag en dan die antwoord” gesprek te hê. Dit 

moenie voel soos ‘n skool klaskamer nie...  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 
 

1. Skrifgedeeltes en bespreking: 

Inleiding: 

Toe Jesus die wêreld as 'n mens binnegekom het, het daar in die hemel groot 
feesviering plaasgevind, soos die engel die geboorte van die Verlosser aan die 
herders bekend gemaak het. 
 
Lukas 2:10-14 (NAV) Toe sê die engel vir hulle: “Moenie bang wees nie, want kyk, ek 
bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. 
Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die Verlosser gebore, Christus die Here! 
En dit is vir julle die teken: julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n 
krip lê.” Skielik was daar saam met die engel 'n menigte engele uit die hemel wat 
God prys en sê: 
“Eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie Hy 'n 
welbehae het!” 
 
In die Ou Testament leer ons oor die jubeljaar, wat 'n viering was van die genadige 
voorsiening van God. Gedurende daardie tyd is skuld gekanselleer, slawe vrygelaat, 
geen gewasse geplant nie en eiendom is aan die oorspronklike eienaar terugbesorg. 
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Maar in vandag se gejaagde, stresvolle en gewelddadige wêreld, hoe kan ons die 
ware vreugde wat van God kom, beleef? Kan ons vryheid van angs en sorg hê, wat 
die basis vorm vir viering? 
 
 

“..modern man has been pressed so hard toward useful work and 

rational calculation he has all but forgotten the joy of ecstatic 

celebration.” 

Harvey Cox 

 
Trouens, Richard Foster stel dit so: “Celebration is central to all the Spiritual 
Disciplines. Without a joyful spirit of festivity the Disciplines become dull, death-
breathing tools in the hands of modern Pharisees.” 

 
Vrae: 

1. Geniet jy God? Beskryf vir die groep wat jy van God geniet. 
2. Is dit vir jou maklik om vir jouself te lag? 

 

“The true expression of Christianity is not a sigh, but a song.” – Rev. 

Robert E. Harris 

3. Kan jy ‘n tyd in jou lewe onthou toe jy moeilike omstandighede moes trotseer 
vir ‘n wyle maar jy het geweet daar wag vreugde na die tyd? (Bv. ‘n Vrou 
verduur geboortepyne maar die vreugde van ‘n pasgebore baba is 
onbeskryflik. Of ‘n pasgetroude paartjie verduur bietjie moeilikhede om 
bymekaar aan te pas, maar hulle sien uit na ‘n vreugdevolle lewe saam. Of 
soos om te leer om ‘n nuwe musiek instrument te bespeel. Aanvanklik is die 
klanke bietjie seer op die ore, maar geleidelik maak geraas plek vir mooi 
musiek). 
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The Christian should be an alleluia from head to foot!” – Augustine of 

Hippo 

 
Lees die volgende gedeelte en bespreek die vrae wat volg: 
 
Filippense 4:4-7 (NAV) Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal: Wees bly! Wees 
inskiklik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar 
maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God 
bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en 
gedagtes die wag hou in Christus Jesus. 
 

4. Die vreugde van die Here is nie net ‘n lekker gevoel nie aangesien ons lewens 
telkens ook lyding, hartseer, teleurstelling en pyn insluit. Neem bietjie tyd om 
hierdie gedeelte uit Filippense te bespreek. Wat beteken dit om altyd bly te 
wees in die Here? Wat beteken dit NIE? 

5. Hoe verhinder selfsug ware feesviering? 
6. Watter rol speel dankbaarheid in feesviering? 

 

“Joy is the echo of God’s life in us.” –Dom Joseph Marmion 

Lees die volgende gedeelte en bespreek die vrae wat volg: 
 

Lukas 11:27-28 (NAV) Terwyl Jesus nog besig was om te praat, het 'n vrou uit die 
menigte hardop uitgeroep en vir Hom gesê: “Hoe bevoorreg is die vrou wat U in haar 
liggaam gedra en aan haar bors gevoed het!” Maar Hy sê: “Nog meer bevoorreg is 
hulle wat die woord van God hoor en dit onderhou.” 
 

7. God leer ons dat vreugde deur gehoorsaamheid aan Jesus kom, en dat vreugde 
die resultate is vanuit gehoorsaamheid aan Jesus. Op watter manier dink jy 
bring God Sy vreugde in jou lewe? 
 

8. Dallas Willard skryf oor feeviering:” Holy delight and joy is the great antidote 
to despair and is a wellspring of genuine gratitude.”  
Het jy dit al ondervind? 
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“The name of Jesus is honey in the mouth, music to the ear, a cry of 

gladness in the heart.” – St. Bernard 

 
 
Prediker 4:4 herinner ons daar is: ”’n Tyd om te huil en ’n tyd om te lag. ’n Tyd om 
te treur en ’n tyd om van vreugde te dans.” God moedig ons aan om elke seisoen 
aan te gryp en te omhels vir wat dit is.  
 

9. Dallas Willard skryf die volgende: ”Ons verontagsaam God net soveel deur 
plesier te vrees en te vermy as wat ons leef asof ons geluk afhangend van 
plesier is." (Natuurlik praat ons van goddelike, heilsame en gesonde plesier.) 
Wat dink jy van hierdie stelling? 

  
Nog enkele ander tekste oor Feesviering: 
Eksodus 5:1; Eksodus 12:14; 2 Samuel 6:14; Psalm 145:7; Lukas 15:23-32; Johannes 
2:1-10; 1 Korintiërs 5:8; Openbaring 19:9 
 

2.  Oefening van die week 

Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 

oefening van die vorige week. 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. 

 

Dink hierdie week bietjie na oor die volgende en gee jou idees volgende week vir 

die groep: 

Hoekom dink jy voel mens altyd goed na ‘n lekker aand saam met vriende gevul met 

lag, speletjies speel, goeie musiek en lekker eet en drink? Dink aan ‘n paar opregte 

maniere hoe julle groep ware feesviering kan bevorder! (Dalk het julle groep ‘n 

wonderlike rede om juis fees te vier!) 
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3.   Seëngebed 
Hierdie kan in die afsluitingsgebed ingesluit word. Dit is uit “The Little Book of 
Eternal Wisdom” deur Heinrich Suso, en hy verbeel homself dat Jesus die volgende 
sê: 
In the Godhead I play the game of bliss, 
Such joy the angels find in this, 
That unto them a thousand years 
But as one little hour appears. 
Happy is he who, in joyous security, 
Shall take Me by My beautiful hand, 
And join in My sweet diversions, 
And dance forever the dance of joy, 
Amid the ravishing delights, 
Of the kingdom of heaven. 
 

 

18 Februarie 2019                                                                  Les 4 

Geestelike Dissiplines – ‘n Leefstyl 

 
 

A. YSBREKER  
As jy geen tekort aan geld en tyd gehad het nie, wat sou jy nou gedoen het?  
 
 

B. AANBIDDING 
Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig 
mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, 
lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. - Kolossense 3:16 
(NAV) 

 
Gebruik hierdie tyd van aanbidding om op God se teenwoordigheid te fokus en jou 
liefde vir Hom uit te druk deur middel van lofprysing en aanbidding. 

  

• Eie keuse of julle kan ook ons speellys gebruik deur die volgende skakel: 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWS
ck 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzDs0za9FoeTC_IrRgrF3IAjSfwubWSck
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C. WOORD   
• Vir verdere gesprek en ondersoek in die Geestelike Dissiplines, kan die 

volgende boeke aanbeveel word: 
Richard Foster – Celebration of Discipline en Dallas Willard – The Spirit of 

the Disciplines.  
• Lees die bespreking en Skrifgedeeltes hardop voor of dit kan in die 

voorafgaande week deur elkeen op sy eie gelees word om tyd te spaar. 

Gee genoeg tyd om die inhoud in te neem en te “verteer”. Werk daarna  

deur die vrae, en laat die vrae julle lei in die gesprek. Vermy dit om 

puntsgewys ‘n “eers die vraag en dan die antwoord” gesprek te hê. Dit 

moenie voel soos ‘n skool klaskamer nie...  

• Moedig groeplede aan om die vrae met “ek …”-stellings te beantwoord – 

nie vae veralgemenings soos “ons/hulle/mens …” nie. 
 

2. Skrifgedeeltes en bespreking: 

Met die afsluiting van hierdie reeks oor geestelike dissiplines, is dit ons hoop dat 
hierdie reeks nuttig was in julle groepbesprekings en dat dit vir julle ‘n hernude en  
vars begrip gegee het. Hopelik het dit ons gehelp om nader aan Jesus Christus te 
wandel. Vir ons is dit 'n bietjie soos om die solder van 'n ou huis te verken en 'n 
groot kis te sien, vol skatte met onskatbare waarde wat die huidige lewe meer 
betekenisvol maak. Ons besef dat die studie en beoefening van geestelike 
dissiplines 'n lewenslange verbintenis is, en ons moet onsself gereeld verfris en 
opnuut daaraan verbind. 
 
Daar is soveel wat kan verkry word deur 'n lewe van dissipline te leef. Dit gee ons 
bevryding van vrees en selfbelang en wys ons die weg na ware vreugde. Dit lei ons 
ook op die pad tot volwasse Christelike spiritualiteit, met Jesus as die ewige fokus 
in ons lewens. Ons moet besef dat ons in genade en deur genade leef, en nie deur 
werke nie. God kry al die glorie, want Hy is die een wat ons motiveer om enigiets 
goed te doen. 

 
Hier is 'n opsomming van die dissiplines waarna ons gekyk het: 
 
Inleiding tot Geestelike Dissiplines - Gedrag wat geestelike groei fasiliteer. 
Genade en Dissipline - Christene leef in genade en deur genade, nie werke nie. 
Meditasie - Luister, voel en gee ag op die lewe en lig van Jesus Christus. 
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Gebed - God ontmoet ons waar ons is. 
Vas - Geestelike intensiteit en voorbidding deur Sy wil te soek. 
Studie – Om onsself met die geskrewe en gesproke Woord van God te beklee. 
Eenvoud - 'n Lewenslange proses as rentmeesters van Sy besittings. 
Afsondering - 'n Manier om ons aandag op God se teenwoordigheid te vestig. 
Onderdanigheid - Die uiteindelike daad van onderdanigheid - Jesus se dood aan die 
kruis. 
Diens - Die gees van diens onthul, gedeeltelik, die individu se hart en lewe. 
Belydenis - Erkenning van ons sondes en afhanklik van God vir Sy genade. 
Aanbidding - Ons lewens as lewende offers - aanbidding is 'n leefstyl. 
Leiding - Hoor God se stem en wees gehoorsaam aan Hom. 
Feesviering - Geniet en vier die ware vreugde wat van God kom. 
‘n Geestelike Dissiplines Leefstyl - Refleksie oor hoe geestelike dissiplines al ons 
lewens verander het en nog gaan verander 
 

Vrae: 
1. Gedurende die laaste paar maande, hoe kon jy die geestelike dissiplines in jou 

lewe inkorporeer en meer doelgerig maak? Het jy enige nuwe ontdekkings 
gemaak oor jouself en jou verhouding met God? 

2. In Johannes 14:15-16 sê Jesus dat as ons Hom liefhet,  ons Sy opdragte sal 
uitvoer. As jy weer kyk na die geestelike dissiplines, deel met die groep hoe 
Jesus die dissiplines in jou lewe demonstreer het. Hoe kan ons in Sy 
voetstappe volg op ‘n volgehoue bewustelike manier? 

3. Wat het jy gevind is van die grootste uitdagings vir jou om in groter dissipline 
te leef? 
 

Lees die volgende gedeelte en bespreek die vrae wat volg: 
 
Galasiërs 2:20 (NLV) Ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Die lewe wat ek 
nou op aarde leef, leef ek deur geloof in die Seun van God, Hy wat sy liefde vir my 
bewys het deur in my plek te sterf. 
 

4. Hoe het Jesus wat in jou leef jou al verander? 
5. Deel met die groep in watter areas van jou lewe jy graag wil hê Jesus jou moet 

verander. Is daar maniere wat die groep jou kan help en aanmoedig? 
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2.  Oefening van die week 

Groeplede gee eerlike terugvoer oor hulle suksesse en uitdagings betreffende die 

oefening van die vorige week. 

Ontvang die nuwe oefening vir die komende week. Julle kan hierdie ook  

 

Jesus het ons al baie verander en daar is ook nog areas in ons lewens wat ons graag 

wil hê Hy steeds moet verander. Groeplede het dalk nou al gedeel wat daardie areas 

is. Gebruik tyd om om vandag, maar ook die res van die week, vir mekaar te bid 

hieroor. 

 

3. Seëngebed 
 

Lees eers die volgende: 

 

We are often uncomfortable and uneasy in the presence of mystery. 

We struggle to be involved with an ungraspable God. We feel safer 

when faith is confined within dogmatic formulations and tidy 

theories. Then we can tame God, bring Him under control and 

manage his workings in our world. But these attempts to control and 

manage cost us dearly. Our sense of wonder is exiled, our faith 

begins suffocating from thick layers of dull familiarity and easy 

answers, and our lives are emptied of surprise. – Trevor Hudson 

 
Mag die genade en vrede van Jesus Christus alles wat jy doen beïnvloed. 
 
May you be invaded by the Shekinah (Dwelling of the divine presence) of God. 
Amen 
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