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Geloofsoefeninge vir ’n tyd soos hierdie: Lewe eenvoudig  
 

 
Sommige beweer dat die lewe nog nooit so vol, gekompliseerd en vol burokrasie was nie. Die goeie lewe word 

dikwels beskryf met woorde soos besig, vol en gekompliseerd. Die gevolg is dat ons lewens nie eenvoudig is nie: 

dit moet altyd meer en groter en beter wees. En natuurlik bring dit vir ons probleme: want hoe meer dinge daar in 

ons lewe is, hoe meer dinge moet aandag kry en bestuur word. Uiteindelik leef ons nie, maar word ons geleef. In 

so ’n konteks hoor ons al hoe meer: Leef eenvoudiger, leef minimalisties, minder is meer. Maar ons sukkel.  

Jesus het iets hiervan verstaan (Matt. 6:19-21). Hy sê ons moenie goed opgaar wat net deur deur mot en roes 

vernietig word en gesteel word nie. Hy nooi ons om te onderskei wat regtig belangrik is:  want waar ons skatte is, 

sal ons hart wees. Dit is ’n uitnodiging om eerste dinge eerste te stel.  

Jy kan die volgende vrae gebruik om aan ’n eenvoudige lewe te dink: 

▪ In watter mate is jy vatbaar vir die toe-eieningsmentaliteit (entitlement) van ons tyd?  

▪ Is jy dalk gevorm deur die meer-is-beter-mentaliteit? 

▪ Is jy jaloers op diegene wat meer en beter as jy is en het? 

▪ Word jou identiteit gedefinieer deur wat jy besit? 

▪ Wat beteken dit vir jou om goed weg te gee wat jy eintlik nog graag wou gehad het? 

▪ Het jy al begin afskaal - met jou huis, besittings, verpligtinge ensovoorts. Hoe voel jy daaroor?  

Hier is ons uitnodiging: Lewe eenvoudig. Of: Lewe eenvoudiger. Eenvoud het bepaalde voordele:  

▪ Dit skep grense en ruimtes en openheid in ons lewens.  

▪ Dit respekteer die bronne van ons planeet.  

▪ Dit help ons om in die oomblik te leef.  

▪ Dit maak ons los uit die greep wat goed op ons het en laat ons die eenvoudige gawes van die lewe geniet 

wat niemand van ons kan wegneem nie: slaap, eet, stap, om liefde te gee en te ontvang, dinge wat ons as 

vanselfsprekend aanvaar.  

▪ Eenvoud nooi ons in hierdie eenvoudige seëninge van die lewe in en daar ontmoet ons vir God, want Hy 

ontmoet ons in al hierdie eenvoudige dinge.  

Hier is ’n paar eenvoudige dinge wat jy kan doen om eenvoudig te leef: 

1) Praat eerlik: sonder by-motiewe, of halwe waarhede, of om jouself in ’n beter lig te stel. Raak bewus daarvan 

wanneer rasionaliseer (allerhande redes - verskonings - uitdink vir jou gedrag); wanneer jy ontken, blameer en  

stories spin. Dink aan Jesus wat gesê het: Laat jou ja ja wees en jou nee nee (Matt. 5:37).  

2) Maak jou lewe minder gekompliseerd. Doen dit deur ’n paar lewensareas in jou lewe te kies waar jy afskeid 

neem van sekere dinge (letting go). Maak huis skoon, ruim die die garage op, of ’n kas en stoorplek. Eet 

eenvoudiger kos. 

3) Maak jou keuses doelbewus minder. Het jy werklik 6 soorte ontbytgraankos nodig, of al die TV-kanale, of 7 

rakette? Hoe sal dit wees as jy jou keuses minder maak? Laat dit jou vry (vryer) voel? Of bring dit jaloesie of 

begeertes na vore? Praat met die Here hieroor. 

4) Gee goed weg. Soms gebeur dit dat mense jou beny oor iets wat jy besit. Hoe sal jy voel as jy daardie ding 

weggee? Bepaal ’n keer presies hoeveel waarde jy heg aan jou besittings en hoe geheg jy daaraan is.  

5) Wees op ’n ander manier mobiel. Is dit moontlik om te stap eerder as om te ry met jou kar? Dit is ’n moeilike 

een in die tyd van inperking. 

6) Dink oor die apparate in jou huis  - van die skottelgoedwasser tot die grassnyer (as jy nog een het). Gee hierdie 

apparate vir jou groter vryheid? Kan jy van sommige apparate ontslae raak en dit glad nie mis nie?  

7) Hou op verskoning maak, jou te verontskuldig en spontaan ja sê. Dink oor die volgende:  

▪ Is dit nodig om vir alles ja te sê? Gaan dink eers voordat jy summier ja sê.  
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▪ Voel jy soms om verskoning te maak vir jou deurmekaar huis? Moenie. ’n Verskoning wek die indruk dat jou 

huis altyd netjies en aan die kant is. Mense kan maar sien dat jou huis deur mekaar is en dat dit ok is, want jy 

leef daar.  

▪ Ons is gewoond om verskoning te vra wanneer ons byvoorbeeld laat is, of haastig eet wanneer ons iets  

moet gaan doen. Hou op daarmee. Die bedoeling is nie om ongeskik te wees nie, maar bloot dinge te 

aanvaar soos dit is. Doen hierdie dinge en kyk of dit jou help om te onderskei wat werklik belangrik is. 

8) Maak jou verhouding met God minder gekompliseer.  Dink bietjie oor watter dinge, gebruike en gewoontes 

jou nader bring aan God en jou help om sy teenwoordigheid te beleef. Fokus meer daarop.  

Hierdie oefening mag jou dalk ongemaklik maak. Die doel hiervan is en ook die voordeel hiervan, is: 

▪ Jy identifiseer dinge wat jou lewe kompliseer en te vol maak en jou verwar; 

▪ Jy kan jou prioriteite beter bepaal; 

▪ Jy kan kies dat gebeure dinge, goed, besittings en materiële dinge nie jou lewe definieer nie, maar eerder 

jou lewe saam met en voor die Here; 

▪ Jy mag dalk geld spaar op onnodige dinge en meer geld beskikbaar hê vir wesenlike dinge; 

▪ Jy kan eenvoudige dinge begin geniet wat jou niks kos nie; 

▪ jy is minder gepreokkupeerd met dinge en fokus op dinge wat wesenlik is. 

So: gaan leef eenvoudig eenvoudig(er). 
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