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’n Geloofsreis na ’n nuwe werklikheid 
Verdiepte verhouding met God (spiritualiteit)  
 
 

 
Ons is op reis van ’n ou werklikheid na ’n nuwe werklikheid. Ons kan nog nie hierdie nuwe werklikheid presies definieer 
nie. Ons kan dit wel so ’n bietjie visualiseer. Maar ons kan ons wel so posisioneer dat ons gesond leef in hierdie oorgangstyd. 
So klink ons tweede uitnodiging: Verdiep jou verhouding met God. 
 
Oorgangstye impakteer ons lewe op baie maniere: positief en negatief. Ons beleef in die huidige oorgangstyd ’n  
inperking van ons lewe: ons is dalk nie meer so besig met so baie dinge as voor die inperking nie. Ons is wel op ’n ander 
manier besig. Ons het ook ’n uitnodiging om anders na die lewe te kyk: in  plaas daarvan dat ons probeer om ons lewe te 
verbreed, kan ons dit verdiep: ons begin verstaan dat  

▪ ’n besige lewe nie noodwendig ’n beter lewe is nie; 
▪ ’n besige lewe nie noodwendig ’n hoër kwaliteit lewe is nie;  
▪ oorgangstye ’n impak het op ons verhouding met God. Ons sien voorbeelde daarvan in Israel se lewe. In die Rigterstyd 

het ’n sekere patroon ontwikkel in hulle verhouding met God. Dit was ’n uitdagende, chaotiese tyd waar elkeen gedoen 
het wat reg is in hulle eie oë . Elkeen het ’n soort van anargistiese leefstyl gevolg (Rigters 17:6). Hierdie patroon in hulle 
verhouding met die Here het soos volg gelyk (Rigters 2):  
▪ Hulle leef in ’n verbondsverhouding met die Here. Hierdie verhouding waarborg dat die Here vir hulle ’n god sal 

wees wat hulle versorg en beskerm en alles doen wat ’n god vir sy mense doen. Hulle moet net gehoorsaam wees.  
▪ Dan volg daar ’n patroon van ongehoorsaamheid. Hulle word ontrou aan die Here: dien nie die Here nie en dien 

afgode (hulle doen wat verkeerd is in die oë van die Here).  
▪ Die Here antwoord op hierdie ongesonde gedragspatroon deur hulle te straf – Hy gee hulle oor in die mag van hulle 

vyande. En hulle lei ontsaglike skade: finansieel, ekonomies, militêr, godsdienstig. 
▪ Na die periode van straf, is die Here weer genadig en stuur Hy vir hulle ’n leier. Die Here is by die leier en red sy volk 

deur hierdie leier (bv Gideon). Hierna volg ’n periode waar dinge weer normaal is: hulle dien die Here en militêr en 
ekonomies gaan dit beter.  

▪ En dan sterf die leier – en die volk verwilder weer. En dieselfde patroon word herhaal: verbondsverhouding, 
ongehoorsaamheid, straf, redding, gesonde verbondsverhouding, ongehoorsaamheid... Dit is ’n patroon van die 
dood waaruit hulle nie kom nie.  

Ons ken hierdie patroon. Ons weet dat ons in ongemaklike tye (oorgangstye, krisistye), graag nader aan die Here wil 
leef. In gemaklike tye ontwikkel ons dikwels ’n patroongodsdiens waar ons al die regte godsdienstig handelinge 
uitvoer, maar ons hart is nie daarin nie. Ons verval in ’n onnadenkende patroon of  groef, of ons spin onsself toe in ’n 
kokon van isolasie waar ons rustig aangaan met die lewe – weg van die Here af (wegkruipgodsdiens).  
Ons sien hierdie soort patroon op ’n ander manier by kinders: In vreemde geselskap sal ’n kind styf teen pa of ma staan 
– te bang om ’n tree weg te beweeg. Na ’n tyd (so byna asof iets in die kind vol word) beweeg die kind ’n rukkie lank 
weg, dalk om na iets te gaan kyk of met ’n speelding te speel. Maar na ’n paar minute keer die kind weer terug na pa of 
ma – asof dit wat vol was, leeg geword het en eers weer hervulling by die ouer vra. Na ’n ruk beweeg die kind weer weg 
en die patroon herhaal. So is ons verhouding met God soms ’n heen en weer beweging – (’n ossilasieproses – soos die 
pendulum van ’n staanhorlosie) nie noodwendig omdat ons wil nie of dit selfs doelbewus kies nie, maar bloot omdat 
ons verhouding met die Here soms so is. En dit is juis die uitnodiging in ongemaklike tye: fokus doelbewus daarop om 
jou verhouding met God te verdiep, om nader aan die Here te beweeg, om voor sy aangesig te leef (coram deo).   

Hier is ’n paar perspektiewe oor ’n lewe saam met God: 

▪ Die begin: God wil in ’n persoonlike, intieme verhouding met elkeen van ons lewe (dink aan die verbondsverhouding). 
Die Here se uitnodiging aan Abraham is ook vir ons bedoel: Lewe naby My en wees opreg (Gen. 17:1). Hy nooi ons – en 
ons kan kies om die uitnodiging te aanvaar. 

▪ Die geloofsreis ontvou: 
o Ons vind elkeen ons eie weg saam met God (dink aan Flp 2:12: Lê jou met eerbied en ontsag daarop toe om as 

verloste mens te leef. Of: werk met vrees ’n bewing aan julle verlossing). Ons persoonlikheid speel hierin ’n rol: 
daarom is sommige van ons meer rasioneel en ander meer emosioneel, fokus sommige op nadenke en ander op 
die praktiese doen van dinge, floreer sommige in verhoudings met mede-christene en ander wil net dissipels maak. 
Ons beleef ’n wyd gedifferensieerde en ’n diep geskakeerde navolging van Jesus. Dit illustreer die rykdom van God 
se genade vir ons elkeen.    

o Ons daaglikse lewe is ’n demonstrasie van ons lewe voor God. Ons leefstyl illustreer en bevestig ons belydenis: 
ons is kinders van God wat leef soos kinders van God.  
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o Ons vind betekenis in die gedagte dat God elkeen van ons roep om iets spesifiek te doen wat groter is as onsself 
en wat baie persoonlike is: net jy kan dit doen.   

o Ons lewe saam met God is ’n groeiproses. Ons is lewenslank besig met ’n radikale transformasieproses wat eintlik 
neerkom op een saak: ons word al hoe meer soos Jesus.  

▪ Die geloofsreis het ’n kenmerkende leefstyl. Ons lewe saam met God vertoon definitiewe eienskappe, soos die 
volgende:  
o Ootmoed: ons is diep en nederig bewus van God se grootheid, dat ons deel is van ’n groter lewe as onsself, onder 

die groot sambreel van God, en dat ons diep afhanklik van Hom is. 
o Opregtheid: ons leef oop voor God en oop voor ander mense. Ons weet ons kan nie en hoef nie enige iets weg te 

steek vir God nie en ons hoef ook niks voor God en ander voor te gee nie. Ons lewe is deursigtig – ons is wie ons is, 
opreg en eerlik. 

o Vrymoedigheid: Ons leef vrymoedig voor God, uit innerlike oortuiging, sonder dwang. Ons leef ons christenskap 
vrymoedig uit in die gemeenskap en maak ’n positiewe impak in die gemeenskap (lig en sout).  

o Verwondering: daar is by ons ’n groterwordende verwondering oor God se genade, sorg en liefde – en ons is diep 
dankbaar daaroor. Ons kyk doelbewus daarvoor en sien dit al hoe meer raak in die alledaagse lewe.  

o Leerbaarheid: ons is dissipels van Jesus – leerlinge wat elke dag leer wat dit beteken om saam met God te leef. Ons 
is elke dag besig om ons outentieke leefstyl in te oefen. Dit is nie ’n proses van probeer en misluk en weer probeer 
en dan opgee nie. Dit is ’n oefenproses soos ’n atleet waar ons deur inoefening fiks raak in ons geloofslewe. Ons is 
ook nuuskierig, omdat die lewe saam met God soveel meer is as wat ons dikwels besef of verstaan. Daarom fokus 
ons op die Woord van God as ’n lewensgids op reis deur die lewe. Onthou ook om ons gemeente se Leefstylgidse 
te gebruik hiervoor.  

 
Ons geloofsreis op pad na ’n nuwe 
werklikheid nooi ons: ’n skuif jou 
fokus weg van ’n breër en besiger 
lewe, na ’n lewe waar jy jou 
verhouding met God verdiep.  
Mag jy ervaar dat jou vreugde 
tydens hierdie reis ook toeneem. 
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