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GEDIG:  Lent (Jean M. Watt) 

DAG 1:  Kwesbaarheid

DAG 2:  Gestroop

DAG 3: Lyding

DAG 4:  In Die Voetspore

SONDAG:  Die Wi ldernis  in. . . 

GEDIG: Meister Eckhart

 (M.M. Walters) 

DAG 1:  Woestyn

DAG 2:  Alleen
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DAG 5:   Bedink

DAG 6:  Honger
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Welkom by Lent 2019.
Vir die volgende 40 dae onderneem ons `n reis waarin jy genooi word om die wil-
dernis-lesse van versoeking, lyding, eensaamheid en gestroopdheid met Jesus te deel. 

Elke week begin met ‘n kort oorsig en ‘n gedig wat verband hou met die inhoud. Daag-
liks word jy met ‘n kort oordenking en ‘n gebed begelei. Aan die einde van elke week 
is daar ‘n begeleiding om te reflekteer oor die tema. Besluit hoe jy daagliks met die 
gedeelte wil sit (oggend of aand) en met wie jy hierdie reis wil meemaak (alleen, met 
jou lewensmaat, jou gesin, lewensgroep of vriende).

Indien hierdie jou eerste keer op die Lent reis is, gaan na www.mosaiek.com om jou 
voor te berei. 

Die volgende vier dae is deel van die voorbereidingstyd vir hierdie reis. 
Dit is ‘n tyd om met jou menslikheid en verganklikheid in kontak te kom voordat jy saam 
met Jesus die woestyn ingaan. 

Mattheus 4:1–11 [AOV]

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En 
nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het het Hy naderhand honger geword. En die 
versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is sê dat hierdie klippe brode 
word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie 
maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel Hom saam 
na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die Seun 
van God is werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande U 
en hulle sal U op die hande dra sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie. Jesus sê vir 
hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel 
Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heer-
likheid en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe sê 
Jesus vir hom: Gaan weg Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid en 
Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan en daar het engele gekom en Hom 
gedien.

D I E  B E G I N
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Lent
Lent is a tree without blossom, without leaf,
Barer than blackthorn in its winter sleep,
All unadorned.  Unlike Christmas which decrees
The setting-up, the dressing-up of trees,
Lent is a taking down, a stripping bare,
A starkness after all has been withdrawn
Of surplus and superfluous,
Leaving no hiding place, only an emptiness
Between black branches, a most precious space
Before the leaf, before the time of flowers;
Lest we should see only the leaf, the flower,
Lest we should miss the stars.

Jean M. Watt

**Watt se gedig vergelyk Lent met ‘n boom wat al sy blare en blomme verloor het. Dit is ‘n 
tyd om onsself te stroop van die geraas van ons lewe en om ons bewussyn weg te draai 
van die dinge wat ons lewe, tyd en gedagtes op ongesonde maniere opneem. Daar is iets 
dor rondom ‘n kaal boom in die winter. Dalk verkies jy om die lente bloeisels te sien, of die 
groeningheid van die somer, of die goue blare van herfs. Tog, kry ons ‘n ander beeld van 
dorheid wanneer ons met dankbaarheid van die groter prentjie bewus raak – selfs bewus raak 
van die moontlikheid om sterre deur leë takke raak te sien. 
Lent is ‘n tyd wanneer ons kies om verby die dinge te kyk wat ons lewe volmaak, verby 
gemak en plesier en sekuriteit sodat ons die diepte van ‘n vervulde lewe kan ontdek. Hier is ‘n 
geleentheid om ons lewe te stroop na die basiese, die nodige, om die simplistiese te geniet, 
te fokus op die betekenis van lewe en weg te draai van dít wat ons innerlike wêreld – ons siel 
– versmoor. 

G E D I G
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Die eerste dag van Lent word Aswoensdag genoem. Aan die begin van ons 40 dae 
voorbereiding vir Paasnaweek, dink ons aan ons eie verganklikheid. In baie kerke is dit die 
gebruik om op Aswoensdag ̀ n kol of kruisie met as op jou voorkop te kry. Dié as word gewoonlik 
gemaak van die palmtakke van die vorige jaar se Palmsondag. Die simbool herinner ons aan 
die beweging van “Hosanna!” (palmtakke) na “Kruisig Hom!” 

Ons hou gewoonlik nie daarvan om herinner te word aan ons eie verganklikheid nie.  Tog leef 
ons elke dag daarmee saam. Ons is broos en kwesbaar. Ons dink aan die eind-woorde van 
die skeppingsverhaal:
“Stof is jy, en jy sal weer stof word.” Gen. 3:19 (Afr83)

Gaan lê plat op jou maag in ‘n uitgestrekte gebedsposisie met 
jou oor teen die grond... Herinner jouself dat jy stof is, deel van die 
aarde. Wat sê God vir jou deur jou menswees en aardsheid? Watter 
herinneringe of assosiasies in jou lewe kom by jou op wanneer jy die 
woord “broos” of “kwesbaar” lees? 

Here, help my om te 
aanvaar: ek is stof.

D A G  1 K W E S B A A R H E I D

“Stof is jy, en jy sal weer stof word.” 
Gen. 3:19 (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Jesus se lewe op aarde het die kenmerk van vernedering gehad. Hy het Hom, op ̀ n manier, van 
sy Goddelikheid laat stroop deur mens te word. Dit het Hy gedoen sodat ons, sondaarmense, 
verloste mense kon word.

Die Here vra van ons dat dieselfde gesindheid ook in ons moet wees.
Ons moet ook bereid wees om gestroop te word ter wille van mense en ter wille van God.

Neem ‘n tak uit jou tuin. Kyk na die blare wat daarop is. Vryf oor die 
plekke waar jy kan sien blare gegroei het. Kyk ook na die knoppies 
waar nuwe blare vorm. Gestrooptheid bring lewe. Op watter manier 
het ‘n ervaring van gestroopdheid jou gehelp om duidelikheid en 
insig oor ‘n werklikheid te kry?

Here, help my in my 
gestrooptheid: ek wil u 
volg.

D A G  2 G E S T R O O P

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 
Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie 

beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself 
verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te 

word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was 
gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.”

Fil. 2:3–8 (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Lent herinner ons daaraan dat Jesus vir ons gely het. Dit was sy lyding in menswees, verwerping 
en die kruisiging. In die geloofsbelydenis - wat van vroeg af deur die kerk bely word - word die 
pad van Jesus se lyding beskryf en bely:

Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal 
het...

(Apostoliese Geloofsbelydenis, ook bekend as Die Twaalf Artikels)

Let op hoe die begin van die Apostoliese Geloofsbelydenis Jesus se reis van lyding en prysgawe 
beskryf:  “gebore”, “gely”, “gekruisig”, “gesterf”, “begrawe” en “ter helle neergedaal”.

Tydens Lent word ons genooi om saam met Jesus hierdie reis van lyding mee te maak.

Teken die simbool van die kruis. Kyk na die simbool wat vir eeue 
gebruik is vir kriminele. ‘n Simbool van lyding. Vir ons, ook ‘n simbool 
van geloof. Lees weer die woorde vanuit die geloofsbelydenis. Watter 
emosies kom by jou op as jy die uitnodiging ontvang om Jesus te volg 
op die pad van lyding? 

Here, help my in lyding: ek 
wil U volg.

D A G  3 L Y D I N G

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 
Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie 

beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself 
verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te 

word. En toe Hy as mens verskyn het, het Hy Homself verder verneder. Hy was 
gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis.”

Fil. 2:3–8 (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Petrus gee vir ons woorde wanneer hy praat oor ons roeping: om in die voetspore van Jesus te 
loop. Hy sê Jesus het vir ons `n voorbeeld gestel deur te ly, al verdien ons dit nie. 
Ons hou daarvan dat die Here ons kom verlos en kom vry maak van sonde en die straf van 
sonde. Ons vergeet soms dat ons ook geroep is om sy voorbeeld te volg en bereid moet wees 
om ook te ly.  

Lent is a tree without blossom, without leaf,
Barer than blackthorn in its winter sleep,
All unadorned.  Unlike Christmas which decrees
The setting-up, the dressing-up of trees,
Lent is a taking down, a stripping bare,
A starkness after all has been withdrawn
Of surplus and superfluous,
Leaving no hiding place, only an emptiness
Between black branches, a most precious space
Before the leaf, before the time of flowers;
Lest we should see only the leaf, the flower,
Lest we should miss the stars.

     Jean M. Watt

Lyding is, in die taal van ons gedig, ’n stripping bare wat ons kan laat met ’n emptiness. Dit is 
dikwels in hierdie emptiness wat ons die naaste aan God kom. Dit is die plek waar ons sin kry vir 
ons lyding – waar ons hoekoms verander in hoop.

Soms kan ons lyding kies en soms word dit aan ons gegee - en dit 
maak nie vir ons sin nie. Watter ervaringe van jou eie lewe kom by jou 
op wanneer jy dink aan lyding? 

Here, help my in lyding: ek 
wil U volg.

D A G  4 I N  D I E  V O E T S P O R E

“Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self vir julle gely en so vir julle 
‘n voorbeeld gestel het, sodat julle in sy voetspore kan volg.”

1 Pet. 2:21 (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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D I E  B E G I N  –  R e f l e k s i e  o o r  d i e  w e e k

• Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, 

lewe gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 

• Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weer-

stand in jou binnewêreld veroorsaak?

• Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

• Praat met God daaroor.
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Jenny Baker skryf oor die wildernis-seisoene van ons lewe:
Deserts are harsh, inhospitable places; places of danger and risk where death walks close 
behind you.

Die Griekse woord vir woestyn is heremon, en dit beteken letterlik ‘n afgesonderde plek of ‘n 
stil plek. Dit is wat die woestyn ook vir Jesus was. Dit was ‘n voorbereiding. Toe Hy eenkant kom 
en wegkom van alles en almal, toe word Hy (deur wat met Hom gebeur en wat Hy doen in die 
woestyn) voorberei vir Sy bediening. 

Die wildernis is nie altyd ‘n baie aangename ervaring nie. Dis leeg, vreemd, pynlik, eensaam. 
Maar die ervaring is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Saam met Jesus gaan jy die wildernis in…

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. En 
nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword… Daarna 
het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en Hom gedien.”
Matt 4:1–2,11 (AOV)

D I E  W I L D E R N I S  I N . . .

Sondag
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Meister Eckhart
En nou, omdat ons almal volmaaktheid nastrewe,
moet ons ophou om te kla voor God,
besef dat die aanloop God en hemel toe
in die sélf en in die stilte lê.

Een ding is nodig Martha, vertel dit aan die susters,
en dit is die alleenloop deur woestyne.
Die liefde is nie groter as dit wat jy daar sal vind nie –
al kon Paulus dáároor liries skrywe vir die Grieke.
God is ín jou. Van Hom staan niks apart nie
en as jy alleen is, is sy geselskap nader.
Afsondering is nodig, na aan die Niks en die Niet
waar God is. En, moet jou nie vermoei met óp beur,
óp na God nie. Hy sal wel áf-kom na jou toe.
Hy streef ook na die mens, sy woonplek.

Gaan dus na die woestyne, maar moet nooit
die woestyn dra in jou hart nie.
Want woestyne groei totdat alles
stil en koud en dood is.

M. M. Walters

• Meister Eckhart (1260 - 1328)  was ’n middeleeuse teoloog wat o.a. gesê het om regtig by 
God uit te kom, moet ons ontslae raak van ons persepsies van God en daarvoor het ons 
stilte nodig.

• Volmaaktheid – Matt. 5:48 (Afr83)                  
“Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

G E D I G
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As jy aan die woestyn dink, waaraan dink jy?
Droogte? Warmte? Koue? Dors? Oorlewing? Dood?
As jy aan ervaringe dink wat vir jou soos ‘n woestyn was, waaraan dink jy?
‘n Moeilike siekbed? ‘n Egskeiding? Die dood van iemand naby aan jou? Werksverlies?

Die woestyn kan jou stroop van alles waarop jy staatmaak om deur die lewe te gaan, totdat 
dit net jy, jou belewenisse en God is.
Die woestyn kan jou doodmaak, maar ook dieper lewe gee.

Let op die eerste strofe van die gedig Meister Eckhart.
Ons reis tydens Lent saam met Jesus omdat ons volmaaktheid nastrewe (Matt 5:48).
Dit klink vreemd, nie waar nie? Hierdie volmaaktheid beteken nie dat ons sonder foute kan 
wees nie. Die volmaaktheid van Matt. 5 beteken om lief te hê soos die Vader ons liefhet en 
soos Jesus liefgehad het.

Op hierdie reis na volmaaktheid is dit belangrik dat ons onsself oopstel vir God en dat ons 
onsself leer ken. Afsondering en stilte, wat die woestyn op jou afdwing, help jou op hierdie reis.  

Bal jou vuiste. Wat is die dinge, buiten God, waarop jy staatmaak om 
deur die lewe te gaan? Maak jou hande oop asof om te ontvang. 
Watter effek sou dit op jou lewe hê as jy die woestynervaringe wat na 
jou kom sou ontvang? 

Here, help my in my 
woestynervaringe: ek wil 
u volg.x

D A G  1 W O E S T Y N

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel.”

Matt. 4:1  (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Uit die gedig Meister Eckhart:

Een ding is nodig Martha, vertel dit aan die susters,
en dit is die alleenloop deur woestyne.
Die liefde is nie groter as dit wat jy daar sal vind nie –
al kon Paulus dáároor liries skrywe vir die Grieke.
God is ín jou. Van Hom staan niks apart nie
en as jy alleen is, is sy geselskap nader.

Die Heilige Gees het Jesus gelei na die alleenloop deur woestyne.
Daar het die duiwel Jesus versoek en daar te midde van honger, ontberings en eensaamheid 
het Jesus sy liefde vir God verklaar en moes die duiwel die aftog blaas. 

• In 1 Korinthiërs 13 skryf Paulus wel liries oor die liefde. Jy kan baie praat oor die liefde, maar, 
in die alleenloop deur woestyne word jy gedwing om jou oop te stel vir God en die Liefde 
te ontdek. 

• Tydens Moses se alleenloop deur woestyne het hy God by die brandende bos ontdek. Dit 
het sy lewe verander. 

• Op berg Sinai was Moses veertig dae alleen –  die alleenloop deur woestyne – en het hy 
weer `n besondere ontmoeting met God gehad. 

Die Bybel leer ons dat God ook in ons woon en daarom, as jy alleen is, is sy geselskap nader.

Wat onthul die bewuswording van “alleenloop” van die aard van jou 
daaglikse ritme? 
Hoe kan jy reageer op die uitnodiging om saam met Jesus alleen te 
loop in jou woestynervaringe?

Here, help my in my 
alleenloop: ek wil u volg.

D A G  2 A L L E E N

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword.”
Matt. 4:1–2  (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Uit die gedig Meister Eckhart:
Een ding is nodig Martha, vertel dit aan die susters,
en dit is die alleenloop deur woestyne.

Dit is ’n sterk uitspraak van die digter: Een ding is nodig Martha, ...en dit is die alleenloop deur 
woestyne. Die digter beweer dat die alleenloop deur woestyne die belangrikste is om ons te 
laat vorder op die pad na volmaaktheid. 
Hy verwys natuurlik na die verhaal van Jesus, Marta en Maria in Luk. 10:38-41.
Marta verteenwoordig vir die digter die besige mens wat nie tot stilstand kan kom nie. Maria 
verteenwoordig weer die mens wat tot stilstand kan kom om aan die voete van Jesus te sit, ’n 
soort alleenloop deur woestyne.

Ons kan natuurlik ons eie alleenloop deur woestyne skep. Ons kan van tyd tot tyd eenkant 
gaan om in afsondering stil te wees. Vroeg in die kerk se geskiedenis het Christene gesê dat 
stilte soos ’n poeletjie water langs die pad is. As die water lank genoeg stil was, gebeur daar 
twee dinge: Die een is; die bodem raak sigbaar en die tweede is; die hemel reflekteer op die 
water.  
Indien ons moeite doen om daagliks, of van tyd tot tyd, eenkant te gaan en stil te word, kry ons 
geleentheid om bewus te raak van wat diep onder in ons lewe lê. Jy kan bewus word van jou 
diepste verlange, of dalk jou diepste pyn, of moontlik groot frustrasies. Dit is dáár op die bodem 
waar die Here dan verandering in jou lewe kan bring. Onthou die eerste sin van die gedig: 

...besef dat die aanloop God en hemel toe
in die sélf en in die stilte lê.

Wat onthul die bewuswording van “alleenloop” van die aard van jou 
daaglikse ritme? 
Hoe kan jy reageer op die uitnodiging om saam met Jesus alleen te 
loop in jou woestynervaringe?

Here, help my in my 
alleenloop: ek wil u volg.

D A G  3 A F S O N D E R I N G

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword. En die versoeker het na Hom gekom en gesê…”
Matt. 4:1–3a (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Uit die gedig Meister Eckhart:
... God is ín jou. Van Hom staan niks apart nie
en as jy alleen is, is sy geselskap nader.

Hierdie reëls is baie belangrik in ons gedig. Kyk na die gedig in sy geheel en dan sien jy dat die 
woorde, God is ín jou, in die middel van die gedig staan, amper soos ’n as waarom alles draai.  

As God regtig ín ons woon, soos die Bybel ons leer in o.a. Ef. 4:5-6, dan beteken dit dat ons 
daarvan bewus kan raak. Maar, om daarvan bewus te raak, is die alleenloop deur woestyne 
dikwels nodig.  

Baie mense dink nie aan God as die Een wat ín ons woon nie. Vir baie mense is God die Een 
iewers ver wat soms naby aan ons kom. Natuurlik is God daar iewers, maar Hy woon ook ín 
ons. As ons glo dat God ook in ons woon, begin ons verstaan hoekom dit belangrik is om soms 
alleen te wees, want dan is sy geselskap nader. 

As jy aan God dink as die Een daar iewers, dan kan jy van God verlate voel as dit met jou 
swaar gaan of wanneer jy gestroop word. As jy aan God dink as die Een wat ín jou woon, dan 
weet jy wanneer jy swaarkry dat God nie ver is nie, maar in jou en by jou. Dan ontdek jy dat 
wanneer jy alleen is, is sy geselskap nader.

Dink aan jou dag – waar was jy bewus van God naby aan jou? Waar 
het jy ver van God gevoel?

Here, help my om naby U – 
wat ook in my is - te wees: 
ek wil u volg.

D A G  4 N A B Y

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword. En die versoeker het na Hom gekom en gesê…”
Matt. 4:1–3a (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Uit die gedig Meister Eckhart:
Afsondering is nodig, na aan die Niks en die Niet
waar God is. En, moet jou nie vermoei met óp beur,
óp na God nie. Hy sal wel áf-kom na jou toe.
Hy streef ook na die mens, sy woonplek.

Die digter is só oortuig dat afsondering jou nader aan God kan bring dat hy Niks en Niet met 
hoofletters skryf, m.a.w jy gáán God daar ontmoet!

Ons moet nie die moeite wat ons doen met die alleenloop deur woestyne sien as iets waarmee 
ons God kan dwing om ons te help op ons reis na volmaaktheid nie. Nee, die moeite wat ons 
doen met die Lent-reis of alleenloop deur woestyne is ̀ n manier om tot stilstand te kom, om ons 
oop te stel vir God sodat Hy sy werk in ons kan doen. Hy streef ook na die mens, sy woonplek.

In die laaste strofe waarsku die digter dat dit in ons lewe nie gaan oor die woestyn nie, want 
woestyne groei totdat alles stil en koud en dood is. Nee, dit gaan oor Gód en die volmaaktheid 
wat God in ons wil sien.

Omdat God jou liefhet, wil Hy jou graag laat vorder op die pad van liefde, die pad van 
volmaaktheid.  Ons raak egter so meegesleur deur al ons verpligtinge en bekommernisse, dat 
ons moeilik bewus raak daarvan dat ons God se woonplek is.

Kyk na jou woonplek. Die plek waar jy veilig voel, droom, ontspan. 
Wat word in jou binnewêreld wakker oor God se teenwoordigheid – 
woonplek - by en in jou?

Here, help my om by u te 
bly: ek wil u volg.

D A G  5 T E E N W O O R D I G H E I D

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel.”

Matt. 4:1 (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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Dit is die laaste dag van ons Lentreis waartydens ons stilstaan by “woestyn”.

Die opskrif van hierdie week se gedig is Meister Eckart. Wie was hy?
Meister Eckhart (1260 – 1328) was `n gewilde en omstrede Middeleeuse teoloog.
Hy was `n baie gewilde prediker in Köln. Omdat hy nie net in Latyn gepreek en geskryf het, 
soos die gebruik destyds was nie, maar ook in die taal van die gewone mense, het hy `n groot 
aanhang en invloed gehad. 

Hier is twee gewilde aanhalings uit van sy geskrifte:
“Wat ‘n mens inneem deur kontemplasie, dit stort hy uit in liefde.”
(What a man takes in by contemplation, that he pours out in love).
“Om vol te wees met goeters is om leeg te wees van God. Om leeg te wees van goeters is om 
vol te wees van God.”
(To be full of things is to be empty of God. To be empty of things is to be full of God).

Jesus was veertig dae in die woestyn, in stilte en afsondering en daarna het sy bediening van 
liefde begin, liefde tot aan die kruis. Dit was ook `n tyd van stroping, van suiwering, om leeg te 
raak van goeters en vol te raak met God.  Daar is Hy gekonfronteer met sy begeertes. Dáár 
tydens sy alleenloop deur woestyne het Hy telkens vir God gekies. 

Wat kan die moontlike effek op jou verhoudings, werk en lewe wees 
as jy leeg word van “goeters” wat jou opneem en jy vol word van 
God?

Here, meer van U en 
minder van myself: ek wil 
u volg.

D A G  6 K I E S

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel.”

Matt. 4:1  (Afr83) 

O E F E N I N G G E B E D
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W E E K  1  –  R e f l e k s i e

• Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, 

lewe gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 

• Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weer-

stand in jou binnewêreld veroorsaak?

• Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

• Praat met God daaroor.
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Daar is versteekte paaie oral om ons. Daar is paaie wat duidelik uitgemerk is om ons. Paaie vir 
ons voete en paaie vir ons harte. Wanneer ons oë oop is, sal ons hulle ontdek. 
Jesus is met baie paaie in die wildernis gekonfronteer – versoekingspaaie, dwaalpaaie, 
afdraaipaaie, roepingspaaie, waarheidspaaie en bedieningspaaie.

Hierdie week is ons saam met Jesus oppad die wildernis in. Die spore is daar. Ons kan volg. En 
so kan ons die weg ontdek, en ook vir Hom wat sê Hy is die Weg, die Waarheid en die Lewe.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.
En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword.
En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe 
brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen 
lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel Hom 
saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: As U die 
Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee aangaande 
U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp nie. Jesus 
sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die 
duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld en hulle 
heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my aanbid. Toe 
sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God moet jy aanbid 
en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het engele gekom en 
Hom gedien.
Matt 4:1–11 (AOV)

L E I D I N G  N A  D I E  W I L D E R N I S

Sondag
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Gebed van die loot aan die wynstok
Solank as wat die mens
sy gewaarwordinge in taal bly formuleer
Here, laat my taal leef
en dat U hom nooit van die liggaam
van Afrika sal amputeer nie -
en waar U moet terugsnoei, Heer,
laat ons U hand herken en rustig weet
U sal uit die vurige sap
wat U nou tot besinning kasty
iets wat helder en edel is eindelik distilleer.

Sheila Cussons 

* Sheila Cussons verwys altyd eers na haarself as beeldende kunstenaar en dan as digter. 
Vir haar staan beeld en woord altyd in wisselwerking met mekaar. Skilderye word gedigte, 
gedigte word skilderye: “Wanneer ek werk is ek die kuns. Ek is die tekening of skildery of die 
gedig waarmee ek besig is. Slegs wanneer die werk afgehandel is, kry die gedig/tekening/
skildery ’n eie lewe, ’n eie individualiteit asof dit vanself ontstaan het, sonder my… die hele 
skeppingsproses en die voltooide werk is ’n misterie. Al is die digproses ‘n “innerlike knaging”, 
is dit ook ‘n goddelike kastyding.”

G E D I G
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Die frase “alle paaie lei na Rome” kan ’n paar goed beteken. Letterlik beteken dit dat alle 
paaie jou lei na ’n sentrale punt, en dit was ook so in die tyd van die Romeinse Ryk. Rome was 
die simbool van sekuriteit, vooruitgang en mag. Dit het ook beteken dat wat jy ookal doen, 
jy dit sal doen soos wat die Romeinse Ryk van jou verwag. Daar is ook die meer bekende 
betekenis dat, maak nie saak wat jy doen of glo, jy by dieselfde bestemming sal uitkom.

Alhoewel die frase nie bekend was in die vroeë antieke geskiedenis nie, sou volgelinge van 
Jesus nie kon inkoop in hierdie spreekwoord nie. 
Rome was nie vir hulle die simbool van sekuriteit, vooruitgang en mag nie. Nog minder het hulle 
ingekoop in die lojaliteit wat die keiser van jou vereis het. Hulle sou ook nie kon aanvaar dat 
enige manier van glo of doen jou by God sou uitbring nie.  

Hulle het eerder geglo in die weg of manier van Jesus. 
Hulle sou eerder glo dat alle paaie na die woestyn toe lei. Die wil van God kry jy nie in Rome 
nie, maar eerder buite in die woestyn. Daarom sê Albert Nolan: ‘’If we wish to follow Jesus, we 
need to follow him first and foremost into the desert.’’

Die woord woestyn (heremos) beteken stilte. Dit beteken die stilmaak van al die verskillende 
stemme binne my sodat ek God se stem kan hoor.  Jesus hoor die verskillende stemme - wat 
die wete oor wie Hy werklik is probeer verdoof – duidelik in die woestyn.

Stilte help ons om ons innerlike wêreld te verstaan. Dit vertel ons waaraan is ons geheg, waarna 
ons verlang en ook wat ons gelukkig maak. Alleenheid bring ‘n ongemak sodat ons van nature 
teruggryp na klank, sig, gedagtes of die teenwoordigheid van mense. Stilte help my om my 
kop en hart dop te hou – en wanneer dit gebeur kan ek onderskei watter kragte my innerlike 
wêreld beheer.

Raak bewus van al die stemme wat jou Rome toe wil neem. Wat 
neem jy waar wat in jou kop en hart gebeur? Watter kragte beheer 
tans jou innerlike wêreld? Gee dit oor aan God. 

Here maak my stil sodat ek 
die pad kan vind wat na U 
toe lei: ek wil U volg.

D A G  1 P A A I E

“En Jesus is deur die Heilige Gees in die woestyn ingelei…” 
Matt. 4:1  (ANV) 

O E F E N I N G G E B E D
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Ek het altyd geglo dat God net bo-natuurlik na ons lewe toe kom. Vandag glo ek dit steeds, 
maar ek glo ook dat God op ‘n natuurlike wyse in ons lewe teenwoordig is. Die tekens is dalk 
nie altyd in die lug of wolke nie en soms is dit nie nodig om velletjies uit te gooi nie. Dit is soms 
baie nader. 
Reg voor ons. In die hemel – maar net so ook op die aarde. 

Albert Haase sê dat ons aardse bestaan soos ‘n megafoon is waardeur God praat. Hy praat 
deur die nitty-gritty van ons lewe - deur nood, in rugpyn, deur my buurman, en selfs deur die 
geraas van die potte en panne in die kombuis.

Ons ontdek die hemel in ons aardse bestaan. 

In Lukas 18 is daar ’n mooi beeld van hoe God ons uitnooi om sy wil te ken. Dit is die verhaal 
van die onregverdige regter en die weduwee.  Sy vra hom iets, maar hy weier. Sy hou egter 
nie op vra nie, en later gee die onregverdige regter in en staan haar versoek toe. Lukas se 
interpretasie is dat ons moet bid sonder ophou (Luk. 18:7). Dit beteken nie dat ons net harder, 
langer en beter moet bid nie - want God swig tog immers nie onder die aanslae van ons 
gebede nie. Nog minder is God ‘n onregverdige regter. Dit is eerder ‘n verhaal waar God as 
die weduwee na ons toe kom. Aanmekaar, sonder ophou, en gereeld is God teenwoordig in 
ons hele lewe.

Ons moet net luister. Deur my lewe te ignoreer, ignoreer ek God.

Om jou “ore op die grond te hou” is nie net ’n mooi spreekwoord nie. Dit is die hart van ons 
lewe met God en om Hom te gehoorsaam.

Wat doen God nou in jou lewe? Kan jy die aanhoudende klop en vra 
hoor? Waarheen nooi Hy jou uit?

Here, gee my ore wat die 
hemelse in die aardse kan 
hoor: ek wil U volg.

D A G  2 L U I S T E R

“Sal God dan nie aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot Hom roep, reg 
doen nie? Sal Hy hulle lank laat wag? Ek sê vir julle: Hy sal hulle help, en gou 

ook!”
Luk. 18:7–8  (AOV) 

O E F E N I N G G E B E D



29

WI LDE RN I SLE S SE

Resiesperde hardloop gewoonlik met oogklappe. Die oogklappe help om te fokus, slegs een 
ding te sien en die einddoel sonder steurnisse te bereik. 

Wanneer oogklappe ‘n nuwe bewustheid of fokus beteken en dit ons help om te sien hoe Jesus 
ons lei, is dit ‘n baie goeie ding. Maar wanneer oogklappe my idees of voorveronderstellings 
is oor hoe Jesus ons lei, kan dit gevaarlik wees. My idees oor die wil van die Here kan my keer 
om die wil van die Here te doen. Dink maar aan Paulus wat deur die Heilige Gees verhinder 
word omdat sy oogklappe oor sy sending hom weerhou het van die paaie wat God wou hê 
hy moes volg (Hand 16:6).

Gevaarlike oogklappe waarmee ons die wil van die Here probeer onderskei is wanneer ons 
dink dat dit bloot oor reg en verkeerd gaan. Keuses gaan oor soveel meer. Dit gaan ook oor 
dinge wat op die periferie lê, of wat onmoontlik voorkom. Soms is dit die keuse tussen goed en 
beter of selfs tussen beter en die beste. Wanneer dit slegs oor reg en verkeerd gaan, sluit dit 
soveel ander moontlikhede uit.  Die versoeking met oogklappe is dat dit sekerheid gee, jou in 
reguit lyne plaas en voorspelbaarheid waarborg. 

Miskien is dit presies wat die duiwel aan Jesus in die woestyn wou gee…   Oordrewe oogklappe 
sodat hy die leiding van die Heilige Gees sou mis deur te dink dat die wil van die Here altyd in 
sekuriteit, aanvaarding of mag te vinde is. Die keuses wat Jesus maak lê egter buite die kader 
van sekuriteit, aanvaarding of enige mag. 

Jesus kies eerder weerloosheid, afhanklikheid en diensbaarheid. 
Die ‘‘oog gevestig op Jesus’’ beteken eerder die verwydering van alle oogklappe.

Neem beide jou hande en gebruik dit as oogklappe om te fokus op 
een objek voor jou. Neem jou hande weg en sien die volle prentjie. 
Kyk ook hoe die objek verander deur die beelde wat bykom.  Vra die 
Here vir ‘n diep bekering. Bekering beteken bloot om die groter of 
volle prentjie te sien. 
Met watter oogklappe probeer ek die wil van die Here soek? Berus 
my besluite hoofsaaklik op gemak, aanvaarding, veiligheid en 
invloed?   Hoe kan weerloosheid, afhanklikheid en diensbaarheid my 
help om die wil van die Here te onderskei?

Gebed: Here, verwyder my 
oogklappe, sodat ek U kan 
sien: ek wil U volg.

D A G  3 O O G K L A P P E

“Die oog gevestig op Jesus, die Leidsman…”
Heb. 12:1  (AOV) 

O E F E N I N G G E B E D
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Rooikappie is ’n bekende verhaal waaruit ons kan leer oor die stryd tussen goed en kwaad en 
hoe om die regte keuses te maak. Daniël Louw noem kwaad ’n kulkuns. Ons word geflous deur 
te dink dat die kortpad ons die moeite van ’n langpad kan spaar. Rooikappie se ma waarsku 
haar teen die kortpad en tog kies sy dit omdat dit aan haar voorgehou word as die beter pad.  

’n Les wat ons moet leer is: Die kortpad is die langpad, en die langpad is die kortpad. 

Ons leer die wil van die Here ken op kruispaaie. Vir Rooikappie was dit die ontmoeting met die 
versteekte wolf (in skaapklere), en vir Jesus was dit die godsdienstige duiwel wat Hom met die 
Bybel versoek. 

Die kortpad sal altyd die versoeking wees. 

Die kitssamelewing waarin ons leef maak hierdie onderskeidingvermoë baie moeilik omdat 
daar vandag kitsoplossings vir alles is. Van designer-Bybels tot gewaarborgde Jabes-gebede. 
Die terapeutiese samelewing het letterlik ‘n hoe-om-te-doen stap vir elke moontlike probleem.

Onderskeiding gaan egter oor hoe-om-te-wees.

Jesus weier die kortpad na sekuriteit, aanvaarding en mag. Hy ontbloot die ou kulkunstenaar 
wat leuens voorhou.  Hy weier sekuriteit en kies om eerder daagliks uit die woorde van God te 
leef. Hy weier om ‘n vinnige wonderwerk te doen omdat hy nie belangstel in ‘n titel of afhanklik 
wil wees van die goedkeuring van mense nie. Hy weier mag omdat Hy weet dat alles reeds 
aan God behoort.

Dink aan dit wat vir jou moeilik is en jou keer om te wees wie jy glo die 
Here wil hê jy moet wees. Skryf jou kruispaaie neer. Vra die volgende 
vrae in gebed: Wat keer my op my kruispad? Watter stemme lei my 
na die kortpaaie? Watter stemme lei na ‘n diep verhouding met God 
waar ek net myself kan wees en God se almag oor my lewe vertrou? 
Hoe raak ek bewus van die wolhaarstories oor die kortpaaie van die 
lewe?   Hoe sien ek die wolf met sy godsdiensklere? Hoe loop ek die 
langpaaie saam met God?

Here, gee my wysheid op 
elke kruispad: ek wil U volg.

D A G  4 O N D E R S K E I

“Die duiwel verander hom soos ’n engel van die lig…”  
2 Kor. 11:14 (AOV) 

O E F E N I N G G E B E D
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Ons ontdek God se wil vir ons lewe in weerloosheid. In die woestyn gee Jesus homself oor aan 
God tot op die punt van totale afhanklikheid. Selfs engele moes Hom kom help. Jesus oorwin 
nie die duiwel met gebalde vuiste waar hy die duiwel probeer beveg nie, maar in oorgawe 
aan die woorde wat Hy van God hoor. 
Ons hoor nie die Here omdat ons sterk is nie, maar juis omdat ons swak is en ons gestroop word 
van al die dinge wat vir ons ‘n valse uitkoms en sterkte gee. Paulus gee dieselfde raad: “…as 
ek swak is, dan is ek sterk…” (2 Kor. 9:10). 

In die kultuur waarin ons leef is hierdie egter vreemde raad. Ons word geleer om nie onseker of 
besluitloos te lyk nie en die lewe met gebalde vuiste aan te durf. Ons wil selfs nie eers by God 
swak wees nie want dit mag dalk ’n refleksie wees op hoe swak jou God is! Ons wil kragtig en in 
beheer voorkom in ons sosiale en godsdienstige omgang. Gewoonlik word sterkte gemotiveer 
deur vrees.  Wanneer ons inkoop in die vrees maak dit ons harte hard en laat ons vasklou aan 
alles wat ons vrees kan besweer. 

Op ’n dag vra ’n student sy Rabbi: “Waarom word ons geleer om die Skrifte op ons harte te 
plaas en nie in ons harte nie?” Die Rabbi antwoord toe: “Net God kan sy woord in ons hart 
plaas. Dit is slegs wanneer ons hart breek dat God se woorde in ons hart kan val.”

Ons hart word oopgebreek - nie soos ’n glas wat in duisende stukkies val nie, maar eerder soos 
’n glas wat omgedraai word om te ontvang. Wanneer ons dít kan los waaraan ons vashou, 
maak God ons lewe oop vir nuwe moontlikhede.  
Mense wat die wêreld verander het, is mense wie se harte gebreek was en met oop hande 
kon leef. Hulle kon ontvang en aan ander gee. Dink maar aan Martin Luther King (Jnr), Dorothy 
Day, Nelson Mandela, Rosa Parks en soveel meer. Met hulle pyn het nuwe moontlikhede vir 
duisende ander moontlik geword.

Waaraan klou jy vas? 
Bly lank genoeg in stilte totdat jy ervaar God breek jou hart en hande 
oop vir nuwe moontlikhede.

Here, breek my hart oop 
sodat U woorde kan inval: 
ek wil U volg.

D A G  5 H A R T

“En het engele die Here Jesus bedien toe Hy versoek is.” 
Matt. 4:11 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Jesus spandeer 40 dae in die woestyn. Jesus woon nie ’n blits-retreat by nie en nog minder kry 
Hy vinnige antwoorde op al sy vrae nie. Dit neem tyd, refleksie en ‘n geduldige ontvouing van 
die verstaan van die wil van die Here.  

’n Skilpad kan ons help om hierdie soeke na die wil van die Here beter te verstaan. So terloops, 
niemand sal ’n skilpad gebruik as ’n gelukbringer wanneer daar op die veld uitgedraf word 
nie! Ons kies veel eerder die bul, leeu of hasie wat sinomiem is met spoed en krag. 

Die skilpad trek sy kop in sy dop in om homself te beskerm. Skilpaaie het die Romeine geïnspireer 
in hulle krygskuns en het letterlik hulleself soos ’n skilpaddop beskerm met hulle skilde. Die 
krygsformasie is die ‘testudo’ genoem, wat skilpad beteken. 

Om na binne te gaan en na God te luister is die veiligste plek op hierdie aarde. Dit is waar 
Jesus gaan soek en daarom het Hy ook gesê dat dit die plek is waar ons die koninkryk van God 
moet soek (Luk. 17:21). Die skilpad steek ook sy kop uit om die nodige “leeswerk” te doen.  Die 
‘’leeswerk’’ word binne oordink, in stilte, gebed en wag op die Here. 

Dit neem egter ’n herhaaldelike terugkeer na binne. Daar is geen kortpad met onderskeiding 
nie. Die skilpad wen altyd. Elke klein treetjie wat die skilpad in ’n nuwe rigting gee is dalk nie 
groot nie, maar na jare dui dit op ‘n totale nuwe rigting van ons lewe. Dit bring ons by nuwe 
plekke waar ons nooit sou wees nie. 

Waarheen en waarom hardloop jy? Kry ’n prentjie van ‘n skildpad. 
Gebruik dit as ’n boekmerk om hierdie week Bybel te lees. Dink aan 
maniere hoe om stadiger te loop, te ry, inkopies te doen, te lees en te 
bid. Nooi God in hierdie “vervelige” of stadige tyd in.

Here, leer my om U binne 
my te soek: ek wil U volg.

D A G  6 T E R U G K E E R

“In terugkeer en rus lê julle heil, in stil wees en vertroue bestaan julle krag.”
Jes. 30:15 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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W E E K  2  –  R e f l e k s i e

• Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, 

lewe gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 

• Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weer-

stand in jou binnewêreld veroorsaak?

• Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

• Praat met God daaroor.
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Wanneer Jesus deur die versoeker gekonfronteer word, is daar ’n spesifieke manier hoe Hy 
daarmee werk. Die woorde van sy Vader lééf in Hom, versterk Hom, help Hom vasstaan in die 
Waarheid. 

Dit is ongelooflik dat die Skrif deur die eeue nog altyd ’n bron van hoop is vir mense. Dink 
aan die Psalms – vir eeue gebruik gelowiges die woorde en gebede om hulle te voed, te 
bemoedig, te begelei. Die vroeë kerk het dit deel van hul geloofsreis gemaak om die Skrif te 
memoriseer en daarmee te bid. Hierdie skrifte het reservoirs van wysheid in hul harte geword 
deur hul lewensreis. 

Hierdie week fokus ons op God se woorde aan ons in die wildernis-ervarings van ons lewe. 

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.
En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword.
En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê dat hierdie klippe 
brode word. Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen 
lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duiwel 
Hom saam na die heilige stad en laat Hom op die dak van die tempel staan en sê vir Hom: 
As U die Seun van God is, werp Uself af; want daar is geskrywe: Hy sal sy engele bevel gee 
aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien u voet teen ’n klip stamp 
nie. Jesus sê vir hom: Daar is óók geskrywe: Jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer 
neem die duiwel Hom saam na ’n baie hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld 
en hulle heerlikheid, en sê vir Hom: Al hierdie dinge sal ek aan U gee as U neerval en my 
aanbid. Toe sê Jesus vir hom: Gaan weg, Satan! want daar is geskrywe: Die Here jou God 
moet jy aanbid en Hom alleen dien. Daarna het die duiwel Hom laat staan, en daar het 
engele gekom en Hom gedien.
Matt. 4:1–11 (AOV)

W O O R D E  I N  D I E  W I L D E R N I S

Sondag
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Bible Study
Open the text again to every question:
Its lexicon of possibility,
Its origin and form and Sitz im Leben,
Its deep resistance and its clarity.
Untwist the thread of prejudice that binds you,
Pattern the fragments and reshape the shards,
Be lost in reading till the reading finds you,
Discern the Word that underpins the words.
Begin at the beginning, make an end
Of all your old evasions, make a start
Counting the countless stars, the grains of sand,
And find in them the fragments of your heart.
Open the text again, for it is true,
The Book you open always opens you.

Malcolm Guite

*Malcolm Guite is ‘n Engelse digter en predikant.
* Sitz im Leben is ‘n Duitse frase wat beteken “plek in lewe” wanneer dit vrylik vertaal word. 
Voor die bron van die Pentateug, was die Skrif verbal oorgedra, tien teen een in die konteks 
van aanbidding (van “plek in lewe”). 

G E D I G
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Lank lank gelede was daar ’n groot skuur waarin ’n klomp mense gewoon het. Almal van hulle 
is in die skuur gebore, en het daar grootgeword. Hulle was dolgelukkig en tevrede - al hulle 
behoeftes is vervul en hulle het geen ander lewe geken nie. Die skuur het nie ‘n deur na buite 
gehad nie. Daar was wel hoog teen die dak ’n paar vuil vensters. Op ’n dag neem ’n groepie 
kinders ’n leer, waarteen een opklim en ’n venster begin skoonmaak. Hy snak na sy asem toe 
hy die wêreld buite die skuur sien. Orals is mense en hulle loop rond, starend na bo. As hulle in 
die skuur opkyk, is daar net die plafon om te sien. 

Hoe sou dit vir hulle wees om buite die skuur te kom, op te kyk en wolke, blou lug en die son 
te ontdek?

Karl Bart gebruik hierdie metafoor om te beskryf wat met ons gebeur as ons die Bybel oopmaak. 
Ons betree die onbekende wêreld van die Here. Dit is ’n wêreld van liefde, vergifnis en vryheid. 
Die lewe in die skuur sou ons nooit kon voorberei vir hierdie lewe nie. Ons lees nie die Skrif om 
Hom in die lewe te bring of om iets te kry om te gebruik nie. Dis andersom. Ons lees om in Hom 
in te gaan en deur Hom uitgelê te word. Hy kom na ons, vind ons en praat met ons deur die 
gebeure en woorde van die Skrif. Só ’n besef en oortuiging maak jou honger en nederig - dit 
laat jou soek na Sy woorde. Ek doen dit nie omdat ek skuldig of bang voel nie, maar omdat 
ek ’n begeerte het.

Neem jou Bybel en hou dit vas. Blaai deur die Boek.
Wat is jou ingesteldgheid teenoor die Bybel? Hoe sal jy omgaan met 
die Skrif as God die Een is wat inisiatief neem deur na jou te kom deur 
sy woorde?  

Here, gee my ‘n honger vir 
u woorde: ek wil U volg.

D A G  1 S K R I F

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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In die woestyn kom ons agter dat daar hindernisse is om die Woord te hoor en te ontvang. Die 
Woord kom na ons toe maar ons kan dit nie hoor en ontvang nie want…

•  die sorge van die lewe en die begeerte na meer oorweldig dit (dink aan die gelykenis 
van die saad - Matt. 13:1–9). Ons is net so besig en gefokus op ons werk dat ons nie 
daaraan aandag skenk nie.  Ons kan dit aktivisme noem. 

• ons is soms so eens met die heersende manier van denke dat ons nie ’n openheid het vir 
vreemde idees nie. Jesus bestraf vir Petrus en sê dat hy die dinge van mense bedink en 
nie van God nie. Daarom kon hy nie die woord wat Jesus vir hom het, ontvang nie. (Mark. 
8:33). Ons kan dit humanisme noem.

• ons kan so opgeneem wees met die teks van die Bybel self en op wat reg is dat ons     
dood-reg is. Ons het die kennis maar deel nie in die realiteit van dit waaroor die teks praat 
nie. Jesus waarsku dat ons nie die teks die doel moet maak nie maar dat dit die middel 
bly om ons by die groot doel – God self – uit te bring (Joh. 5:39)

Ons word almal versoek soos Jesus om op ’n manier met die Skrif om te gaan wat nie heilsaam 
is nie. Dit kan goed wees om agter te kom wat jou geneigdheid is en met Hom daaroor te 
praat.

Dink aan die hindernisse wat jou weerhou om God te hoor. Wat maak 
dit vir jou moeilik om die Woord te ontvang? Wat sou die oorhoofse 
tema wees wat jou verhouding met die Woord beskryf?

Here, help my om verby 
hindernisse te beweeg om 
u te kan hoor: ek wil U volg.

D A G  2 W O O R D E

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Jesus sê dat net so nodig as wat ons kos het om te lewe, so nodig het ons die woorde van die 
Here.  

Ons kan ’n bestaan voer en fisies gesond wees maar nie regtig lewe nie.  Vandag is baie van 
ons afgesny van ons onsigbare innerlike wêreld en leef in hongersnood.  Ons het ’n vae gevoel 
dat iets nie reg is nie en dat ons iets nodig het. 

As ons in kontak kom met die honger, interpreteer ons dit dikwels verkeerd. Ons verwar dit met 
’n fisiese honger of dink dat die probleem is dat ons nie die regte werk het nie, dat ons nie die 
lewe doen met die regte mense nie of op nie op die regte plek bly nie. 

Die kerkvader Augustinus het gesê dat God ons vir Homself gemaak het en hierdie honger 
in ons geplaas het na Hom. Niks behalwe Sy teenwoordigheid en omgang met Hom kan die 
honger stilmaak nie.  As jy Hom hoor, begin jou binnekant te lewe en word jy versadig. Jy besef 
dat niks anders jou ooit sal kan volmaak nie en dat jy nie regtig kan lewe sonder Sy woorde nie.

Lees Ps. 63. Kom in kontak met dit wat jy nou die graagste vir jou lewe 
wil hê. Wat is die verlange waarmee jy leef vir jouself, jou familie-
omstandighede, werks-omstandighede en roeping? Wanneer jy die 
verlange verwoord, vra ook vir God of daar iets groter is wat Hy jou 
wil wys.

Here, help my om my 
diepste verlange aan u 
bekend te maak: ek wil 
U volg.

D A G  3 B R O O D

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Een van die groot maniere waarop ons die Woord hoor is deur dit self te lees.
Sy Woord kom na ons toe deur die Skrif en dit is nie net vir mense wat iets van Grieks en 
Hebreeus weet nie.  Dit is nie net belangrik dat ons lees nie maar ook hoe ons lees. Jesus vra vir 
’n jong man “Hoe lees jy? (Luk. 10:26).

Kort na die ontstaan van die kerk het daar ’n manier van lees ontstaan wat steeds vandag met 
groot vrug gevolg word.  Hierdie is ‘n manier van lees wat jou kan help om die Woord te hoor.  

Die eerste belangrike aspek is jou ingesteldheid. Jy betree die Skrif met ootmoed en nederigheid 
om te ontvang. Jy leef met die verwagting dat as jy die Boek oopmaak, gaan God met jou 
praat. Jy is nie in beheer nie en kom nie om die Skrif uit te lê nie of iets te kry wat jou kan help 
nie. Die Skrif gaan jou uitlê en iets gee wat God dink jy nodig het. 

Wanneer jy lees, doen dit stadig en aandagtig. Ons lees nie analities of vir informasie nie. 
Dit is nie soos om ’n koerant te lees vir informasie nie. Ook nie soos om ’n verhaal te lees vir 
ontspanning, of ’n handboek vir opvoedkundige doeleindes nie. Ons is besig met Sy woorde 
en lees om wysheid vir ons lewe te bekom. Ons lees dit dalk meer soos wat ons ’n gedig sal 
lees. Dit gaan nie oor hoeveel ek lees nie. Soos jy lees, let op die woord, frase, begrip of idee 
wat uitstaan, jou aandag trek. Let op wat dit is wat jou aantrek of ontstel.

Dit is die eerste groot tree om te lees met die regte bedoeling, en om dan bewus te raak 
van die bewegings in jou binneste soos wat jy lees. Die twee Emmausgangers van Luk. 24 het 
daarvan bewus geraak dat hulle harte brandend was toe Hy vir hulle die Skrifte uitgelê het.

Begin jou tyd van gebed deur vir God te vra dat Hy met jou sal praat.
Lees die teksgedeelte van Lent stadig, herhalend en aandagtig.
Skryf neer wat vir jou uitgestaan het.
Sê dankie vir Hom en praat met Hom daaroor.

Here, help my om met ‘n 
verwagting u Woord te 
lees: ek wil U volg.

D A G  4 L E E S

“Die hele Skrif is deur God gegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot 
teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God 

volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.”
2 Tim. 3:16–17 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Lees die gebeurtenis van Jesus se versoeking stadig en aandagtig deur. Nadat jy die Skrif 
gelees het en daar ’n woord, frase of ‘n idee na jou gekom het, kan jy nou daarop mediteer 
- dit bepeins en oordink.

Deur te mediteer beweeg ons verby die woorde van die teks na die wêreld van die teks. 
Die wêreld van die teks is veel groter, ryker en meer eg as ons eie denke en ervaring. Die 
Hebreeuse woord vir mediteer (hagah) is ook gebruik om te verwys na ’n koei of perd wat 
herkou (Jes. 31:4).  

Dit beteken met ander woorde om die woord of idee rond te gooi en alles daaruit te haal wat 
jy kan en dit dan te sluk en op te neem om deel te word van jou spiere (handeling). Dit is nie net 
’n rasionele, deskriptiewe handeling nie maar iets wat jy doen met jou verbeelding, gevoelens 
(sensing) en emosies. 

Lees Markus se weergawe van Jesus se versoeking (Markus 1:9-13). 
Sien in jou verbeelding hoe Jesus besoek was deur wilde diere in 
die woestyn.  Let op die emosies wat Hy ervaar het.  Let op jou eie 
emosies wat dit by jou losmaak.  Wat is jou aanvoeling oor hierdie 
gebeurtenis? Waarheen neem dit jou in jou lewe? Dalk laat dit jou 
met ’n besef van Jesus se noue kontak met die natuur en jou eie 
ingesteldheid teenoor die natuur.

Here, help my om met my 
verbeelding en aanvoeling 
oop te wees vir U: ek wil 
U volg.

D A G  5 B E D I N K

En die versoeker het na Hom gekom… Maar Hy antwoord en sê: Daar is 
geskrywe…”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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In hierdie gebeurtenis in Jesus se lewe word dit duidelik dat die Skrif belangrik was vir Hom. Hy 
het die Skrif geken en het ’n manier gehad waarop Hy met die Skrif omgegaan het.

As Sy volgelinge wil ons Hom volg in sy verhouding met die Skrif. Ons sal soos Hy die ervaring wil 
hê om deur deur die Skrif gevoed te word met die woorde van die Here.

Ons word uitgenooi om die Boek te eet. Dit was ’n opdrag aan van die ou profete soos Jeremia 
en Esegiel en Johannes op die eiland van Patmos. Die metafoor van eet is groot in die Judeo-
Christelike tradisie. Iets baie fisies gebeur met ons wanneer ons met die Skrif omgaan. 

Benedictus het gesê dat ons deur lees hoor en die geestelike lees dan in ons mond sit. Deur 
te dink daaroor haal ons al die moontlike voedingswaarde daaruit. Deur te bid daaroor sluk 
ons die voedsel en neem ons dit op in ons weefsel en metaboliseer ons die Woord. Deur dit te 
doen word ons die Woord.  

Dit is ’n manier van lewe en ’n manier waarop ons met Hom wandel en Hy ons verander. As jy 
dit eers geproe het besef jy hoe honger jy is en dat jy nerens anders kan gaan vir die woorde 
van die lewe nie (Joh. 6: 68).

Berei ’n maaltyd voor. Ruik, proe, eet die kos. 
Reflekteer nou oor die woorde van God en die metafoor om die Boek 
te eet. 
Op watter maniere voed die Skrif jou? Wat sal die moontlike effek 
wees op jou lewe as die Skrif deel word van die “weefsel” van elke 
dimensie van jou lewe?

Here, gee dat ek van elke 
woord wat uit U kom sal 
lewe: ek wil U volg.

D A G  6 H O N G E R

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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W E E K  3  –  R e f l e k s i e

• Vra die Gees om jou te herinner wat vir jou hierdie week uitgestaan het, 

lewe gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 

• Wat het vir jou hierdie week ver van God laat voel, lewe geneem of weer-

stand in jou binnewêreld veroorsaak?

• Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

• Praat met God daaroor.
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Jesus word drie keer in die wildernis versoek. Die woord versoeking beteken om te toets, te 
probeer, aan te raak, aan te voel, mee te eksperimenteer. Om eenkant te kom, om na die 
woestynplekke te gaan, help ons om die versoekings van ons eie lewe te herken. 

Saam met Jesus gaan ons na die bron van diep wysheid wat ons lei in die realiteit van ons 
versoekings.

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel…
Matt. 4:1(AOV)

V E R S O E K I N G S  I N  D I E  W I L D E R N I S

Sondag
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In silence 
Be still
Listen to the stones of your wall.
Be silent, they try
To speak your
 
Name.
Listen
To the living walls.
Who are you?
Who
Are you?  Whose
Silence are you?
 
Who (be quiet)
Are you (as these stones
Are quiet).  Do not
Think of what you are
Still less of
What you may one day be.
Rather
Be what you are (but who?) be
The unthinkable one
You do not know.
 
O be still, while
You are still alive,
And all things live around you
Speaking (I do not hear)
To your own being,
Speaking by the Unknown
That is in you and in themselves.
 
‘I will try, like them
To be my own silence:
And this is difficult.  The whole
World is secretly on fire.  The stones
Burn, even the stones
They burn me.  How can a man be still or
Listen to all things burning?  How can he dare
To sit with them when
All their silence
Is on fire?’

Thomas Merton

*Thomas Merton was ‘n monnik wat welbekend was as aktivis, skrywer en digter. Hy vra in 
hierdie gedig of ons die risiko sal neem om in stilte te sit en agter te kom dat alles van ons lewe 
soos “niks” raak in die grootsheid van God se teenwoordigheid.

G E D I G
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Kom ons wees eerlik. Ons vind dit nie maklik om oor ons versoekings te praat nie. Van buite 
lyk ons lewens dikwels vry van die innerlike konflik van versoekings. Tóg is die werklikheid 
meestal die teenoorgestelde. Almal van ons worstel met bose gedagtes, of donker begeertes, 
of struikelblokke wat ons lewensreis met God verhinder. Hierdie ervarings is verbind met ons 
geestelike reis, maar ons sukkel om oor hulle te praat. Elkeen van ons is versoekte mense.

Hoe anders was dit met Jesus. Gaan terug na sy wildenriservaring in Matt. 4. Het jy al daaraan 
gedink dat die rede hoekom ons hierdie persoonlike ervaring van Jesus het, is omdat hy dit 
met sy vriende gedeel het? Toe hy van die woestyn terugkom, moes hy ‘n paar van sy vriende 
bymekaar gebring het en vir hulle vertel het: “Ek was deur ‘n moeilike tyd van versoeking. Laat 
ek julle daarvan vertel...” As gevolg hiervan, kan ons vandag – meer as tweeduisend jaar later 
– weet wat in Jesus se innerlike wêreld gebeur het.

Miskien kan ons hierdie Lent Jesus se voorbeeld hierin volg. Ons hoef nie ons versoekings alleen 
te hanteer nie. Soos Jesus, kan ons iemand vind wat ons vertrou en eerlik met hulle wees oor 
sommige worstelinge wat in ons hart aangaan. Nie net kan dit soms ‘n groot verligting wees 
nie, dit kan ons lewens oopmaak vir ‘n kragtige ervaring van God se oorwinnende genade. 
Ons voel ook minder geïsoleer in ons stryd, meer verbind met ander en meer oop vir die krag 
van God se Gees. Laat ons dus die stilte breek rondom ons versoekings en aan God en mekaar 
ons innerlike stryd bely! 

Dink aan ‘n betroubare persoon in jou lewe wat saam met God 
wandel, iemand wat nie deel is van jou gesin nie, met wie jy jou 
versoekings en wilderniservarings kan deel. 

Here, help my om my 
versoekings te verwoord 
en aan u te bely: ek wil U 
volg.

D A G  1 B E L Y

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Ons almal word versoek. Elke dag bring sy eie afdraaipaaie en bose invloede wat ons 
verhouding met God saboteer. Nie een van ons is vrygestel van hierdie ervaring nie. Gewoonlik 
neem hierdie versoekings die vorm van gedagtes of gevoelens wat ons wegneem om Christus 
te volg. Meer dikwels as nie, wanneer ons sukkel met die stryd om te kies tussen goed of sleg, 
word ons vir onsself kwaad. Ons kan selfs dink dat ons gesondig het omdat ons versoek is.

Dit is nie die geval nie. Die Bybel troos ons met die goeie nuus dat Jesus versoek is, net soos 
ons, maar sonder sonde was. Hier is wat die outeur van die Hebreërs skryf: “Want ons het 
nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle 
opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde” (Heb. 4:15 [AOV]). Jesus herinner ons dat 
versoeking nie sonde is nie. Hy is ook nie verras deur ons versoekings nie, want soos Hebreërs 
ons herinner, het hy alreeds elkeen van hulle self ervaar.

Dit beteken dat ons beslis nie skaam hoef te wees oor die donker gedagtes en impulse wat 
oor ons pad kom nie. Jesus self weet van hulle uit sy eie ervaring. Niks is vreemd vir hom nie. 
Hoegenaamd niks! Hy was volkome menslik, net soos ons. Versoeking word net sondig wanneer 
ons dit ons gedagtes oorneem en dit ons gedrag beïnvloed. Dít is waar die opgestane Christus 
tot ons hulp kom. Hy wat soos ons versoek is, maar nie geswig het nie, kom na ons toe ons in 
ons versoekings en bemagtig ons om hulle te oorkom.

Op watter manier beïnvloed dit jou gedagtes en emosies oor 
versoekings wanneer jy weet dat Jesus, net soos jy, ook versoek is? 
Hoe sal jy anders met God praat oor jou versoekings met die wete 
dat geen versoeking vir Hom vreemd is nie? 

Here, help my om soos u 
die versoekings in my lewe 
te oorkom: ek wil U volg.

D A G  2 V E R S O E K I N G

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Gedurende die veertig dae in die woestyn het Jesus iets gedoen wat ons van tyd tot tyd ook 
moet doen. Hy het ‘n bewustelike besluit gemaak om homself te vereenselwig met die lewe 
wat God vir Hom wil hê. Dit het beteken dat hy die spesifieke versoekings moes erken wat hom 
van God se pad af probeer lei het. Dit kan ‘n groot oomblik wees wanneer ons besef dat Jesus 
eintlik geluister het na wat die duiwel te sê het. Hy het geweet dat hy sy versoekings net kon 
weerstaan as hy hulle in die oë gekyk en erken het. Eers daarna kon hy seker maak of sy lewe 
en wil ooreenstem met díe van sy Vader. 

Dit geld ook vir ons. As ons regtig kies om volgens God se wil te lewe, moet ons bereid wees 
om ons versoekings te ervaar, wat hulle ookal mag wees. Of hulle ons begeerte na mag, 
gedagtes van wellus, ydele ambisies, selfsugtigheid of gierigheid konfronteer – ons moet hulle 
erken en ervaar. Ons kan nie oorwin wat ons nie erken nie. Ons kan nie die splinter uit ons oë 
haal totdat ons dit sien nie. As hierdie pynlike ervaring vir Jesus noodsaaklik was, dan sal dit vir 
ons nog meer so wees. 

Dit is baie keer ‘n moeilike pad, en moontlik die rede hoekom ons dit eerder vermy. Ons sal 
veel eerder onsself sien as goed, respekvol, ordentlik. Maar oor die langtermyn is dit nie helpvol 
nie. Wanneer ons weier om die versoekings en donker van onsself te erken, word dit groter 
struikelblokke in ons lewe. Ons tree op op maniere wat ons lewe ongesond beïnvloed. Ons 
maak die mense naaste aan ons seer. 

Gaan sit voor ‘n spieël en kyk na jou refleksie. Kom in kontak met dit 
wat jy nie uiterlik kan sien nie. Wat is jou moeilikste versoeking op die 
oomblik?

Here, gee dat ek nie in 
ontkenning sal wees oor 
my versoekings nie: ek wil 
U volg.

D A G  3 E R K E N

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Hoe kan ons ons versoekings in die gesig staar? Jesus lei ons in sy voorbeeld. Hy het sy 
versoekings in die eensaamheid en stilte van die woestyn gekonfronteer. Ons het daarom ook 
tyd nodig om hom hierin te volg. Ons kan nie met ons versoekings werk as ons nie tot stilstand 
kom nie – daarom hou die bose ons altyd besig! Die Gees lei Jesus moontlik die woestyn in om 
tot stilstand te kom. Dit is die plek waar hy die bose konfronteer en oorwin. In eenkantkom en 
stilword in God se teenwoordigheid, kry ons innerlike krag om die gebrokenheid van onsself te 
konfronteer. 

In die stilte kom ons in kontak met presies wat ons nodig het van God af, en kan ons spesifiek 
wees in ons versoeke om ons versoekings te oorwin. Jesus was op drie maniere versoek: om op 
materiële dinge te fokus ten koste van die geestelike, om ’n godsdienstige superstêr te word, 
en om sy lojaliteit aan God vir wêreldse mag uit te ruil. 
Ons moet so duidelik oor ons versoekings wees soos wat Jesus oor syne was. Een manier om dit 
te doen is om die versoeking te verwoord en neer te skryf. Deur dit te doen kan ons insig kry oor 
wat ons nodig het om dit te oorwin en kan dit spesifiek van God vra. 

Ons versoekings sal waarskynlik nie so dramaties wees soos dié van Jesus nie. Ons versoekings 
kom op maniere soos om onbewus te wees van ons familie of kollegas se behoeftes, op die 
manier wat ons, ons lewensmaat hanteer, eerlikheid en integriteit in die werksplek. Selfs in ons 
geestelike reis kan die versoeking wees om onsself besig te hou met godsdienstigheid: om elke 
Sondagaand eerder by die kerk te wees as om tyd met jou gesin te spandeer. Watokal jou 
versoeking is, die beginsel bly dieselfde: neem ’n tyd van afsondering om stil te raak sodat jy 
jou versoekings kan identifiseer en spesifiek noem - daarin lê die werklikheid van ‘n lewe wat 
vry is met die opgestane Christus. 

Waar is jou wildernisplek? Die spasie van afsondering en 
eenkantkom? Rig ‘n spasie in jou huis, kamer of tuin in waar jy kan 
vertoef tydens die Lent-reis.

Here, help my om my 
innerlike wêreld te stil: ek 
wil U volg.

D A G  4 S T I L T E

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Min van ons hoef te worstel met die soort versoekings wat oor Jesus se pad gekom het. Ons 
dink dat Jesus se versoekings dikwels oor die pad van díe wat meer bekwaam of begaafd is 
as ons, kom. Omdat meeste van ons gewone, alledaagse mense is, kan die versoeking oor 
ons pad kom om te min van onsself te dink. Ons dink ons is onbelangrik vir God en dat ons 
lewe nie tel of ‘n verskil in die wêreld maak, of kan maak, nie. Die meeste van ons is egter baie 
gewone mense wat alledaagse lewens in gewone instellings lewe. Een skrywer noem dit “die 
versoeking van onvoldoende wees.”

Beide soorte versoekings – dié soos wat Jesus moes konfronteer en dié van onvoldoendheid 
- het soortgelyke uitkomste. Albei poog om ons te weerhou van die werklikheid dat ons God 
se geliefdes is. Dit weerhou ons daarvan om getrou te wees aan God, veroorsaak ongesonde 
maniere hoe ons onsself sien en veroorsaak skadelike gedrag teenoor onsself en ander. 
Wanneer ons aanvaar en erken dat ons geliefde kinders van God is, beïnvloed dit hoe ons 
oor onsself dink. Ons besef dat ons vir God belangrik is. Ons sien dat ons ‘n unieke deel het om 
in God se verhaal te speel. In ons onvoldoendheid begin ons die voldoendheid van God se 
genade ervaar.

Dink aan ’n situasie of omstandigheid waarin jy onvoldoende voel. 
Dit kan verband hou met ‘n werksuitdaging, jou verantwoordelikhede 
as ouer, of ’n gevoel van ‘n roeping om iets vir God te doen. Wat dit 
ookal mag wees, soos jy daaraan dink, is daar dalk ‘n stem in jou wat 
sê: “Jy sal dit nooit kan doen nie. Wie dink jy is jy? Jy het nie wat nodig 
is nie.” 
Neem ’n paar oomblikke om jou gedagtes te rig op God se woorde: 
“Jy is my geliefde.” Raak bewus van hoe hy na jou kyk in liefde en rus 
in die teenwoordigheid van die Een wat dink jy is genoeg!

Here, help my om myself te 
sien soos wat U my sien: ek 
wil U volg.

D A G  5 O N V O L D O E N D E

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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Jesus se wilderniservaring herinner ons om aandag te skenk aan ons innerlike wêreld, want dit 
bepaal dikwels ons optrede. Soms maak ons die fout om te dink dat, solank as wat ander sien 
hoe ek die regte dinge in die openbaar doen, alles goed sal wees in my verhouding met God. 
Hierdie gedagte is dieselfde gevaarlike stem wat Jesus gehoor het toe hy in die woestyn was. 
Hoe ons reageer op ons innerlike bose gedagtes en donker motiewe is so belangrik soos ons 
dade wat ander om ons waarneem. 

Hoekom is my persoonlike lewe so belangrik soos my openbare lewe? Die antwoord is 
eenvoudig: Die hoofarena vir die werk van die Gees in ons lewens, is in die onsigbare arena 
van ons harte en gedagtes. Dit is die hoofbron waaruit al ons dade kom. God wil ons van binne 
begin verander, nie van buite nie. Die opgestane Christus verlang om ons te ontmoet en ons 
te help in die mees intieme dele van ons lewens. As ons die Heilige Gees toelaat om hier saam 
met ons te werk, sal ons lewens begin vloei in die rigting van wat God wil hê. Ons kan hiervan 
seker wees.

Daarom is dit nooit ’n mors van tyd om versoekings te ervaar nie. Meer as enigiets anders, kan 
hulle ons voorberei vir die transformerende werk van die Gees, mits ons hulle erken en benoem. 
Hulle word slegs ’n struikelblok vir ons reis met God wanneer ons nie daarmee na die God draai 
wat ons kan help en red nie. Stel jou voor om jou versoekings te sien as die plek waar jy die 
genade van Christus die meeste kan ervaar. Die persoon wat dit doen, se lewe word na die 
beeld van Christus gevorm. 

Hoe sien jy die verhouding tussen jou persoonlike en openbare lewe? 
Wat is die effek van die onsigbare dimensies op die sigbare areas van 
jou lewe? 

Here, help my om in kontak 
te wees met my uiterlike 
asook my innerlike wêreld: 
ek wil U volg.

D A G  6 E R K E N

“En die versoeker het na Hom gekom en gesê: As U die Seun van God is, sê 
dat hierdie klippe brode word. Maar Hy antwoord en sê: Die mens sal nie van 

brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God 
uitgaan.”

Matt. 4:3–4 (AOV)

O E F E N I N G G E B E D
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W E E K  4  –  R e f l e k s i e

• Watter woorde, emosies of ervaring van die week het by jou gebly?

• Wat van die week se tema het vir jou lewe gegee, naby aan God laat 

voel, jou gehelp om vrede te ervaar? 

• Wat het lewe by jou geneem, jou ver van God laat voel, was vir jou moe-

ilik?

• Wat voel jy is die uitnodiging vir jou lewe?

• Praat met God daaroor.
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In die volgende paar dae fokus ons op die dissipline van vas.

Vas is ’n ritme wat deur die eeue deel is van die lewe van Jesus se volgelinge. Jesus self vas vir 
40 dae in die woestyn.  

Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel.
En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy naderhand honger geword.
Matt. 4:1–2 (AOV)

Wanneer ons die beoefening van geestelike ritmes beklemtoon, is ons nie besig om onsself te 
probeer red deur ons werke nie. Ons word deur genade en geloof alleen gered. Dit beteken 
egter nie dat ons kan terugsit en niks doen nie. Passiwiteit is dodelik in ons wandel met God. 
Deur geestelike dissiplines plaas ons onsself voor God. In die woorde van John en Charles 
Wesley: Geestelike ritmes is eenvoudig “genade-middels” – praktiese maniere waarop God se 
genade in ons lewens vloei.

V A S T E  I N  D I E  W I L D E R N I S

Sondag



62

WI LDE RN I SLE S SE

Prosa
“Yours is a hard life, Father. I too want to be saved. Is there no other way?”
“More agreeable?” asked the ascetic, smiling compassionately.
“More human, Father.”
“One, only one.”
“What is that?”
“Ascent. To climb a series of steps. From the full stomach to hunger, from the slaked throat to 
thirst, from joy to suffering. God sits at the summit of hunger, thirst, and suffering; the devil sits at 
the summit of the comfortable life. Choose.”
“I am still young. The world is nice.  I have time to choose.”
Reaching out, the old monk touched my knee and said:
“Wake up, my child. Wake up before death wakes you up.”
I shuddered and said:
“I am still young.”
“Death loves the young,” the old man replied. “The inferno loves the young. Life is like a lighted 
candle, easily extinguished. Take care – wake up!” 

* Hierdie gedeelte word deur Nikos Kazantzakis beskryf in sy outobiografie: Report to Greco, 
waarin hy skryf oor sy tyd by ‘n ortodokse klooster op berg Athos. Hy gaan gesels met ‘n monnik, 
Vader Makarios, maar na vele ontmoetings is hy ambivalent. Die monnik se asketiese leefstyl 
interesseer Kazantzakis, maar iets daarvan weerstaan hy… hy soek die romantiek in die lewe 
van ‘n askeet.  
* Die ortodokse tradisie plaas groot klem op askese, wat ‘n oefening van onthouding is.
* Berg Athos is die naam van ’n berg en skiereiland in die provinsie Masedonië in Griekeland. 
Die Grieke verwys in die algemeen daarna as die Heilige Berg. Dit is ’n wêrelderfenisgebied en 
bestaan uit 20 Oosters-Ortodokse kloosters.

G E D I G
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Deur te vas, onthou jy jouself tot ’n sekere mate en vir ’n sekere tydperk van die vervulling van 
’n werklike behoefte of begeerte vir geestelike doeleindes.  Normale behoeftes en begeertes 
van kos, vermaak, seks, slaap, ensovoorts, is nie boos of verkeerd nie, maar kan opsygesit word 
vir geestelike doeleindes. Dit is ’n praktyk in alle godsdienste en was nog altyd deel van die 
Christelike tradisie. Jesus self het gevas en geleer oor vas.

Die kerkvader Tertullianus beklemtoon die belangrikheid van vas deur daarop te wys dat 
Moses (die wet) en Elia (die profete) en Jesus (die nuwe Testament) gevas het vir veertig dae 
en dit meegebring het dat hulle ’n intieme ontmoeting met God kon hê en kon deel in Sy 
misterie.  Dit is dalk die groot doel van vas – ’n intieme ontmoeting met God.  Dit is nie ’n doel 
opsigself nie en nie of ’n metode om mag en aansien te bekom nie maar ’n manier om oor te 
gee aan God (Matt. 6:16–18 ) . 

Daar is baie ander fisiese, emosionele en sosiale voordele van vas wat uitgewys kan word 
maar dit is ‘n bysaak. Dit gaan oor Hom!

Indien jy ‘n verlange na Hom het, word jy uitgenooi om te vas. Wilson sê: “Those who deny 
themselves will be sure to find their strength measured, their affections raised and their inward 
place continually augmented.”

Kom in kontak met jou gevoel oor vas.  Waar kom dit vandaan?  Deel 
jou gevoelens en begeertes met Hom.

Here, help my om ________ 
op te gee om my wese op 
U te rig: ek wil U volg.

D A G  1 J E S U S  V A S

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword.”
Matt. 4:1–2 (Afr53)

O E F E N I N G G E B E D
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Deur te vas van voedsel weerhou ons onsself van kos vir geestelike doeleindes. As ons onsself 
van kos weerhou vir fisiese doeleindes is ons op ’n dieët.  Om ons te weerhou van kos vir 
politiese doeleindes is om op ’n eetstaking te wees. 

Daar gebeur soveel met ons as ons vas. Die agtergrond musiek van ons lewe, en dikwels ook 
ons frustrasies, kom na vore.

Een van die belangrikste dinge van wat met ons gebeur, is dat ons in kontak kom met ons 
grootste behoefte, ons behoefte aan God. Nog meer as ons behoefte aan kos is ons behoefte 
aan woorde van God.  Alhoewel ons kan bestaan sonder ’n verhouding met Hom, kan ons nie 
lewe sonder ’n verhouding met Hom nie.  Vas bring nie net ’n bevestiging en kontak met ons 
diepste behoefte mee nie, dit bring ook ’n openheid om woorde van Hom te ontvang. Dit is 
opvallend hoeveel keer in die Bybel mense ’n ontmoeting met die Here gehad het terwyl hulle 
gevas en bid het.

Daar is baie maniere en grade van vas.  Dit is goed om met klein treë te begin, byvoorbeeld 
deur net kos tussen twee maaltye of een maaltyd prys te gee.  Dit is goed om kennis te win 
deur ’n boek daaroor te lees en dit te doen saam met iemand wat bekend is daarmee.  

Jy word uitgenooi om te vas van kos op ’n manier wat vir jou gepas is vir waar jy nou in jou 
lewe is.

Neem jou dag se eetgewoontes waar: wat, wanneer, hoe en 
hoeveel het jy vandag geëet?

Is daar iets waarnatoe jy uitgenooi word rondom jou eetgewoontes?                
Wat sal ’n manier van lewe (’n ritme) met kos wees wat vryheid en 
harmonie in jou lewe kan bevorder?

Here, help my om ________ 
op te gee om my wese op 
U te rig: ek wil U volg.

D A G  2 V O E D S E L

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword.”
Matt. 4:1–2 (Afr53)

O E F E N I N G G E B E D
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Alhoewel digitale konneksies ons lewens baie verryk het, het dit ook baie nuwe uitdagings 
geskep. Daar is nie so baie “inter” met die “net” nie.  Ons het aanraking nodig, onverstoorde 
spasies met mekaar en God.  Waar ons die internet vandag gemiddeld vir 30 ure per week 
gebruik en die televisie of radio vir 7-9 ure gemiddeld per dag, het dit dalk die mees belangrike 
deel van ons tydspandering geword. 

’n Eerste stap is om in kontak te kom met die rol en invloed van tegnologie in my lewe. 
Hoeveel van my lewe – plesier en werk – draai om tegnologie? Hoe beïnvloed tegnologie my 
verhoudings? Watter versoekings kan tegnologie vir my inhou? Om die waarheid van die rol 
van tegnologie te erken is die begin van ’n reis na heelheid, vryheid en lewe. Dit is hier waar 
die isolering vir ‘n vas gebore word. 

Moontlikhede wat oorweeg kan word is:
• ’n E-pos-vrye dag per week
• Tye van die dag wat uitgesit word om nie eposse te lees nie bv. na aandete
• ’n Handgeskrewe brief te skryf
• Eerder persoonlik kontak te maak in ’n situasie as om dit gerieflikheidshalwe per e-pos af 

te handel.
• ’n Dag sonder TV/musiek/selfone/Facebook ens. deur te bring

Soos met alle vorme van vas gaan dit nie net om onthouding nie maar ook om vervanging. Die 
tyd kan vervang word met lees, gebed, studie en kuier. 

Kyk na jou oproepe en boodskappe van die dag. Raak bewus van 
die geskenk van maklike kommunikasie as gevolg van tegnologie, 
maar ook die effek van tegnologie op jou verhoudings. Vra God om 
jou te lei met insig oor die rol van tegnologie op jou lewe. 
Jy kan met iemand wat jy goed ken daaroor praat. Luister na wat 
hulle van jou verhouding met tegnologie dink.

Here, help my om ________ 
op te gee om my wese op 
U te rig: ek wil U volg.

D A G  3 T E G N O L O G I E

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword.”
Matt. 4:1–2 (Afr53)

O E F E N I N G G E B E D



66

WI LDE RN I SLE S SE

Om te vas van mense beteken om jou doelbewus te onttrek en te weerhou van persoonlike 
interaksie. Dit is om jou af te sonder en te isoleer van ander met die doel om alleen saam met 
Hom te wees.

Daar gebeur baie goed met ons as ons dit doen.  Hier is twee dinge wat veral belangrik is:
In die eerste plek word ons bewus van die aard van die verhoudings in ons lewe.  Met alle 
verhoudings ontstaan daar interaksiepatrone wat gepaardgaan met bepaalde gevoelens, 
gedagtes en optredes.  Dit is eers wanneer ons terugstaan en afstand kry dat ons ’n beter 
perspektief kry en bewus word van die dinamika in ons verhoudings wat ons laat vasval, 
bekommerd maak en ons gevange hou.

In die tweede plek kan ons weer in kontak kom met onsself. Ons kom agter wat ons regtig voel, 
dink en wil sê.  Deur gedurig gestimuleer te word deur tegnologie en ander mense, verloor ons 
kontak met onsself en begin ons net dit wat ons ervaar weer te gee. Ons gesprekke en wat 
ons deel is dikwels dan net ’n deurgee van dit wat ons gesien en gehoor het by ander.  Daar 
is geen oorspronklikheid nie en ons sê nie wat ons dink en voel nie. Henri Nouwen sê dat ware 
gemeenskap plaasvind as “solitude” met “solitude” ontmoet.  Ons kan baie dink en praat oor 
die ervaring maar ons sal eers weet wat dit is as ons dit doen.  

Jy word uitgenooi om vandag doelbewus’n tyd alleen te spandeer 
waar jy gewoonlik met ander sou verkeer. Waarna voel jy word jy 
uitgenooi deur die ervaring?

Here, help my om meer 
bewus te word van u in my 
lewe: ek wil U volg.

D A G  4 M E N S E

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword.”
Matt. 4:1–2 (Afr53)

O E F E N I N G G E B E D
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Een van my vriende het eenkeer besluit om vir ’n jaar lank geen nuwe klere te koop nie. Hy 
het gevoel dat dit te belangrik vir hom geword het in sy lewe, dat hy te veel geld, energie en 
tyd op sy klere spandeer. Ons was baie bly toe die jaar verby is en ons hom weer in ’n nuwe 
stel klere kon sien! Wat hy probeer doen het was om ‘n matigheid in sy lewe te bring deur te 
vas van om geld te spandeer om sy begeerte na status, aansien, gemak en skoonheid te 
bevredig. 

Matigheid is gesien as ’n deug deur vroeë Christene. Hulle het gewaarsku dat ’n oormaat en ’n 
vergryping beide jou siel en jou naaste skade aandoen. Matigheid kan ’n vreemde idee wees 
vir die tyd waarin ons leef. As ons egter kyk na die hoë vlakke van skuld waarmee baie van ons 
leef, hoe dit ons selfwaarde aantas, ons hoop vir die toekoms afneem en ons ons sensitiwiteit 
vir die nood van ander verloor, begin matigheid meer sin maak.

Jy word uitgenooi om nie iets te koop nie en iets wat jy nie regtig 
nodig het nie vrylik aan iemand te gee.

Here, help my om ________ 
op te gee om my wese op 
U te rig: ek wil U volg.

D A G  5 G O E D E R E

“Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur 
die duiwel. En nadat Hy veertig dae en veertig nagte gevas het, het Hy na-

derhand honger geword.”
Matt. 4:1–2 (Afr53)

O E F E N I N G G E B E D
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Die afgelope paar weke was jy op ’n innerlike reis. Jy het intensioneel tyd en
spasie geskep om in kontak te kom met jou diepste begeertes, te identifsieer
waaraan jy verknog is, en hoe om te reageer op Jesus se uitnodiging om Hom te volg. Dit is 
nie noodwendig ’n ervaring wat transformasie en groei in ons lewe inwerk nie, maar eerder ’n 
refleksie op daardie ervaring. 

Jy word uitgenooi om nie iets te koop nie en iets wat jy nie regtig 
nodig het nie vrylik aan iemand te gee.

Here, help my om ________ 
op te gee om my wese op 
U te rig: ek wil U volg.

D A G  6 V O L G E N D E  T R E Ë …

O E F E N I N G G E B E D
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R e f l e k s i e  v a n  d i e  r e i s

Raak bewus van die laaste 40 dae. Dalk wil jy weer deur jou notas gaan 
van die refleksie-oefening aan die einde van elke week. Vra God om jou te 
herinner aan die belangrike oomblikke terwyl jy terugkyk.

• Vra die Gees om jou te herinner aan wat vir jou uitgestaan het, lewe 

gegee het, geinteresseer het of naby aan God laat voel het. 

• Wat het jou ver van God laat voel, lewe geneem of weerstand in jou 

binne-wêreld veroorsaak?

• Wat voel jy is die uitnodiging in hierdie refleksie?

• Praat met God daaroor.

Gebruik die volgende paar lyntjies en skryf neer wat dit is wat jy van die Here 
vra.

Here, Ek vra vir die genade…

Hierdie week berei ons onsself voor vir Paasfest met Heilige Week wat strek 
van PalmSondag tot OpstandingSondag. Ons vereenselwig onsself en deel in 
die laaste dae van Jesus se lewe tot by sy kruisiging, dood en opstanding. Jy 
word genooi om op die daaglikse formasiereis te gaan:
https://www.youtube.com/user/MosaiekKerk
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