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Geloofsoefeninge vir ’n tyd soos hierdie: Leef in die oomblik 
 

 
 
Ons is almal vertroud met die gedagte dat ons nie in die verlede kan leef nie, ook nie in die toekoms nie, maar net 

nou, in die oomblik. Gister is ’n herinnering en môre is ’n droom. Hierdie gedagte bring vir ons ’n uitnodiging: Leef 

in die oomblik. Ons kan praat van mindfulness. Ons het dalk al advies gekry soos die volgende:  

▪ Moenie vasgevang word in jou denke oor die verlede of die toekoms nie - leef in die nou. 

▪ Wees teenwoordig in jou eie lewe. 

▪ Al wat jy het, is hierdie oomblik. Moenie dat dit wegglip nie.  

Ons weet die lewe is nie altyd gemaklik nie. Daar is altyd iets waaraan ons moet aandag gee. Daar is altyd iets wat 

reeds gebeur het wat ons aandag vra. Hierdie lewenswerklikheid bring dikwels vir ons angstigheid, stres en 

ongelukkigheid. Dit kan ook daartoe lei dat ons vasgevang word deur ons verlede en die toekoms. Dit maak ons 

moeg. En dan mis ons dit om in die nou te leef.  Daarom is  ons uitnodiging: Leef in die  nou, in hierdie oomblik. Jesus 

gee ons  in idee van waaroor dit gaan: Let op die vyeboom en al die ander bome. Sodra julle sien dat hulle begin uitloop, 

weet julle vanself dat die somer al naby is. (Lk 21:29-30). Toegepas: kyk in hierdie oomblik na die werklikheid voor jou 

en  verstaan jouself in jou wêreld.   

Doen die volgende om in die oomblik te leef: 

Neem afskeid van breinterroriste  

Neem afskeid van al die gedagtes wat jou vashou, terroriseer, jou vrede en geluk steel.  Ons breine is geneig om 

paadjies te maak: elke keer wanneer jy met ’n bepaalde saak of gedagte gekonfronteer word, hardloop jou brein op 

dieselfde paadjie. En dan dink jy weer ’n keer dieselfde gedagtes en beleef dieselfde emosies. Bv: elke keer wanneer 

jy iets hoor oor  die Covid-19 virus, dink jy dat dit verskriklik is en begin jy emosies ervaar van vrees en onsekerheid 

oor die toekoms en so meer.  Gebruik die Welkomgebed om afskeid te neem van hierdie breinterroriste.  

Leef in die veilige ruimte van God wat vir jou sorg 

Tydens die uittog van Israel uit Egipte moes hulle elke dag net genoeg manna optel vir daardie dag. So het hulle 

geleer dat God elke dag vir elke dag se behoeftes sorg. Jesus leer ons bid: Gee ons vandag vandag se brood (Mt 

6:11). Dit is die lewenshouding wat Hy ons leer: Vertrou God elke dag vir elke dag se behoeftes.  Jesus het ons ook 

uitgenooi: Kyk na die voëltjies - God  sorg vir hulle. Ons is as sy kinders is meer werd as die voëltjies, daarom sal Hy 

soveel te meer vir ons sorg. Hierdie woorde is alles uitnodigings om in die oomblik te leef - die veilige ruimte waar 

God sorg. Hier is die uitnodiging: elke keer as jy die voëltjies in jou tuin sien, of hoor, leef in daardie oomblik waar jy 

weet: God is hier. God sorg vir my. Ek is veilig. 

Leef in die oomblik 

Jesus nooi ons (Mt 6:34) om nie bekommerd te wees oor môre nie - môre het genoeg moeilikheid van sy eie.  Die 

moeilikheid begin wanneer ons te veel dink oor die verlede en die toekoms. Natuurlik is daar gesonde maniere om 

dit te doen. Maar eers moet ons Jesus se riglyn van ’n leefwyse  van-dag-tot-dag verstaan. En dit  is die uitnodiging: 

Fokus op wat nou voor jou is. Begin met eenvoudige dinge: 

Geloofsoefeninge: 

Ons gebruik in ons Leefstylgidse die woord Geloofsgewoonte. Dit is praktiese handelinge om ’n bepaalde  
leefstyl in te oe In our current twenty-first century lives, it’s not easy. There’s always something coming up that 
we need to prepare for or anticipate, and our lives are so well-documented that it’s never been easier to get lost 
in the past. 

Given the fast pace and hectic schedules most of us keep, a base level of anxiety, stress, and unhappiness is the 
new norm. You may not even realize it, but this tendency to get sucked into the past and the future can leave 
you perpetually worn out and feeling out of touch with yourself. 

The cure for this condition is what so many people have been saying all along: conscious awareness and a 
commitment to staying in the “now.” Living in the present moment is the solution to a problem you may not 
have known you had. 

fen. Die doel is om met God te konnekteer en in te nooi in jou leefwêreld. 

Ek gaan elke week vir jou 2 Geloofsoefeninge gee. Daar is net 2 per week sodat jy kans kry om elkeen in te oefen 

en deel van jou leefstyl te maak.  

Ons Leefstylgidse (Weergawe #2 en Weergawe #2 oor Dissipelskap) het ook baie ander Geloofsgewoonte wat vir 

jou van waarde kan wees.  
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▪ Konsentreer op wat jy eet:  voel die struktuur van die kos, proe die smake, hou vas aan die nasmake.  

▪ Luister ’n keer na musiek terwyl jy niks anders  doen - moenie dit net as agtergrondmusiek gebruik nie.  

▪ Fokus op jou liggaam en waardeer dit: dat jy gesond is, dat jy beweeglik is.  

▪ Fokus op jou mense by jou - luister na hulle, geniet hulle, waardeer hulle. 

▪ Jy gaan ook hierdie naweek nagmaal gebruik. Doen dieselfde met die  brood en die wyn: kyk daarna, gebruik 

dit, proe dit, ervaar die sensasie daarvan. En konnekteer met wat dit verteenwoordig: jy is  verbind aan Jesus 

Christus jou Verlosser wat vir jou ware lewe gee.  

En vergeet ’n keer van die verlede en die toekoms: beleef wat nou voor jou is. 

Voed jou denke met positiewe gedagtes  

Paulus gee vir ons advies oor die beheer van ons denke:  

▪ Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak (2 Kor 10:5).  

▪ Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat 

prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop moet julle julle gedagtes rig (Flp 

4:8).  

Fokus op positiewe gedagtes hier en nou. Vorm so nuwe paadjies in jou brein wat jou leefstyl  positief beïnvloed. 

En: Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. 

Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is  (Rm 12:2).   

Mens kan jou brein  afrig om om jou denke gesond te hou. Doen die volgende:  

▪ Hou op vra: Sê nou net? Sulke vrae kan lei tot kreatiwiteit,  maar ook tot angs en katastrofering. Vermy dit vir 

die oomblik om positief in hierdie oomblik te leef. 

▪ Raak bewus van die bekommernisse waarop  jou brein teer en neem afskeid daarvan. Doen dit by herhaling. 

Breek die greep wat dit op jou lewe het. 

▪ Voed jou gedagtes met  die uitnodiging: 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 (Flp 4:6-7). Wanneer ons bid, is God aan die werk op ’n 

positiewe manier vir ons. Beleef sy vrede. 

So - waar jy ook al is: Haal diep asem. Wat gebeur om jou? Wat sien jy? Wat weet jy van God?  

Jy het nou, op hierdie oomblik,  genoeg om aan te gaan met jou lewe. God sê dat Hy genoeg voorsien het vir hierdie 

oomblik nou. Wat môre en oormôre  en in die toekoms gebeur, is nie nou belangrik nie. Dit is immers in sy hande. 

Daarom: Leef hierdie oomblik nou! 

 

Neels du Randt 

(durandt.neels@gmail.com; 082 561 1813)  

 


