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Geloofsoefeninge vir ’n tyd soos hierdie: Vier die Lewe 
 

 
’n Tyd soos hierdie (inperking, isolasie, grendeltyd) het die vermoë om ons lewensvreugde te steel. Die inperking 
op sigself het die vermoë om dit te doen. Maar die inperking het ook ander skrikwekkende gevolge: ons verarm, 
die ekonomie gaan lank vat om te herstel, verhoudinge kom onder spanning, die toekoms is onvoorspelbaar. 
Elkeen van hierdie dinge het op hulle eie die vermoë om ons lewensvreugde te steel. 

Maar daar is ’n uitnodiging vir ons: Vier die lewe. Dink aan die volgende in ons huidige omstandighede: 

▪ Ons lewe nog - al is ons lewe ingeperk. Ons kan kies om laf te wees, prettige oomblikke te geniet, grappies te 

maak, gewoon dankbaar te wees oor seëninge wat ons steeds ervaar.  

▪ Ons het die laaste 7 weke deur die lydenstyd beweeg. Ons het gedink aan Jesus se lyding ter wille van ons. Ons 

het ’n eiesoortige lyding ervaar. Maar nou het Jesus opgestaan uit die dood. Dit is die belangrikste gebeurtenis 

in die wêreld en die mensdom se geskiedenis. En dit gee ons rede om die lewe te vier.  

Hier is die uitnodiging vir ons: Vier die lewe deur aandag te gee aan die volgende motiewe: 

1) Vier die oorwinning van die lewe oor die dood 

Jesus het deur sy opstanding uit die dood gedoen wat geen mens ooit kan doen nie - Hy het die  dood oorwin. Ons 

kan saam met Paulus vra: “Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? (1 Kor 15:55). Natuurlik sterf ons 

nog liggaamlik. Maar die dood se verskrikking is weg. Ons het nou nuwe lewe wat voor en na die dood bestaan. 

Jesus het hierdie revolusionêre nuwe bedeling gebring. 

Uitnodiging: Kry ’n simbool wat jou voortdurende herinner daaraan dat Jesus die dood oorwin het. Bv: plant ’n 

boom, sit vars blomme in jou huis.  

2) Vier jou eie nuwe lewe omdat jy aan Jesus behoort 

Paulus maak baie gebruik van die uitdrukking ons is in Christus. Dit beken: deur geloof is jy verbind aan Hom, jy is 

verenig met Hom. Die implikasie is: Ons het deel aan alles wat Hy gedoen het: toe Hy sterf aan die kruis, sterf ons 

saam met Hom; toe Hy opstaan uit die dood, staan ons saam met Hom op; toe Hy opvaar en gaan sit aan die 

regterhand van die Vader, het ons opgevaar en saam met Hom aan die regterhand van die Vader gaan sit. Dit is 

ons nuwe lewe. 

Uitnodiging: Paulus gebruik die beeld van klere wat jy aantrek en en uittrek as ’n beeld van die ou en nuwe mens: 

soos jy ou klere uittrek, trek jy die ou mens uit en soos jy nuwe klere aan trek, trek jy die nuwe mens aan. Dit is asof 

jou nuwe klere die nuwe jy is. Gaan doen iets soortgelyks om jouself te herinner dat jy ’n nuwe mens  is. Dit is jou 

identiteit en status. 

3) Vier Jesus Christus se heerskappy: Hy sit alle dinge op hulle plek 

Paulus skryf in Ef 1:19-22: Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, 

en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is 

wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit 

die dood opgewek en Hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het: hoog bo elke mag en gesag, elke krag en 

heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat 

Geloofsoefeninge: 

Ons gebruik in ons Leefstylgidse die woord Geloofsgewoonte. Dit is praktiese handelinge om ’n bepaalde  

leefstyl in te oefen. 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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kom. Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk. Die 

implikasies van hierdie woorde is enorm:  

▪ God se groot mag wek Jesus op uit die dood. Implikasie: die dood is oorwin. 

▪ God werk met hierdie dieselfde groot mag in elkeen van ons. Implikasie: ek is deur God se krag tot alles in staat 

sodat ek vergenoegd kan lewe (Flp4:13).  

▪ Jesus plaas alle werklikhede onder sy beheer - elke vorm van mag en gesag en krag en heerskappy. Implikasie: 

alle werklikhede wat my lewe mag impakteer is onder Jesus Christus die Here se beheer. 

▪ Ons het hoop en ’n erfenis deur Jesus se oorwinning. Implikasie: Ons sien kans vir die toekoms.  

Uitnodiging: Maak ’n lys van die dinge wat jy aan Jesus se beheer  moet oorgee en waarmee jy Hom moet vertrou.  

4) Vier alles wat vir jou lewe bring 

Daar is baie dinge in hierdie lewe wat ons moeg maak en ons vreugde steel. Ons het nie altyd ’n keuse oor hierdie 

dinge nie en moet noodwendig daaraan aandag gee. Tog het ons ’n keuses: 

▪ Ons kan kies hoe ons die lewe hanteer. Reinhold Niebuhr verwoord dit in sy Serenity prayer: God grant me the 

serenity to accept the things I cannot change; courage to change the things I can; and wisdom to know the 

difference.  

▪ Ons kan kies om ons besig te hou met dinge wat vir ons lewe verteenwoordig en vir ons lewe bring. Hier is 

ruimte vir kreatiwiteit: miskien is dit musiek, ’n goeie boek, vriende, tuinwerk, om ander te dien.  

Uitnodiging: Doen elke dag ten minste 2 goed wat vir jou lewe verteenwoordig en lewe bring, wat jou laat voel 

dat jy lewe en dat die lewe goed is.  

5) Vier mense se lewens 

Die mens bly die toppunt van God se skepping (sien Psalm 8). Ons sien dit in die prestasies wat die mens bereik. 

Dink in hierdie tyd aan die verskil wat die mediese en wetenskaplike en tegnologiese wêreld maak in die verligting 

en bestryding van die Covid-19 pandemie. Dit gee ons rede om hierdie mense se lewe te vier. Maar ons moet ook 

aan die mense nader aan onsself dink: ons eie mense - en hulle lewe vier.  

Uitnodiging: Dink aan jou nabymense en vier hulle lewe. Wees kreatief. Sien klein dingetjies raak wat hulle lewe 

uniek maak. Vier ook mense verder van jou af se lewe. Ons kan dink aan die feit dat elke mens se lewe kosbaar is.  

Ons kan leer om na ander mense te kyk met oë wat hulle potensiaal raaksien - al is dit dalk weggesteek deur 

omstandighede.  

6) Vier die toekoms 

Ons weet ons kan nie die toekoms vooruitsien nie. Ons word op die oomblik herinner daaraan dat die lewe 

veranderlik, onvoorspelbaar, kompleks en onseker is. Maar ons weet ook aan wie die toekoms behoort: die 

Skepper van hemel en aarde, die opgestane Here wat weer kom. Die lewe verander wanneer ons die toekoms 

anders sien. Die lewe verander wanneer ons die Here aan wie die toekoms behoort anders sien: die getroue en 

betroubare Verbondsgod wat ons nooit sal verlaat of in die steek laat nie (Hbr 13:5). Niebuhr se gebed gaan 

verder:  

Living one day at a time; enjoying one moment at a time;  

accepting hardships as the pathway to peace;  

taking, as He did, this sinful world as it is, not as I would have it;  

trusting that He will make all things right if I surrender to His Will;  

that I may be reasonably happy in this life 

and supremely happy with Him forever in the next.  

Uitnodiging: Dink aan maniere om die toekoms, jou toekoms te vier. Sommige mense sê mens moet op jou ou dag 

’n okkerneutboom plant - al weet jy jy gaan nooit van die vrugte eet nie. Dink hieraan: Wat kan jy tot stand bring  

wat jou gaan oorleef? 

Neels du Randt 

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


