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Geloofsoefeninge vir ’n tyd soos hierdie: Bid die Welkomgebed  

 

 

 

Die Welkomgebed (The Welcoming Prayer) is ’n manier om te aanvaar dat God teenwoordig  is in elke faset van jou 
lewe, en ook werk in elke faset van jou  lewe. Hy is teenwoordig in die manier waarop jy fisies en emosioneel  
reageer  op gebeure en situasies in jou  alledaagse lewe.  

Die Welkomgebed se doel is om jou verhouding met God te verdiep deur te aanvaar dat Hy teenwoordig is in die  
alledaagse gebeure van jou lewe. So klink die gebed:  

 
Welkom, welkom, welkom. 

Ek verwelkom alles wat vandag na my toe kom 
omdat ek weet dit is vir my genesing. 

Ek verwelkom alle gedagtes, emosies, persone, situasies en omstandighede. 

Ek neem afskeid van my begeerte na mag en beheer. 
Ek neem afskeid van my begeerte na liefde, status, aanvaarding en plesier.  
Ek neem afskeid van my begeerte na oorlewing en sekuriteit. 
Ek neem afskeid van my begeerte om enige situasie, mense en myself  te verander. 

Ek stel myself oop vir die liefde en teenwoordigheid van God  
en God se werk in my.  
Amen.  
 
Gebruik die volgende bewegings in die gebed om te reflekteer en dalk ook jou eie gebed te skryf: 
 

1. Fokus & Indompeling 

Beleef jou emosies. Dompel jouself daarin. Die doel is nie om deur jou emosie oorweldig te word nie, maar om te 
erken dat dit teenwoordig en eg is.   

Beleef jou emosies liggaamlik en  geestelik. Mens voel dikwels emosies in jou lyf: jy is gespanne, of angstig, kry 
warm, is bewerig of voel lam. Beleef net die emosie - moenie dit probeer verander nie.  En jou lyf lieg nie. 
Luister daarna. Leer van Dawid: Ek kwyn weg; ek is tot in my gebeente beangs; ek is vreesbevange; ek is moeg van 
my gesug; ek deurweek my slaapbank met trane (Gaan lees Psalm 6).  

Dink nou oor die volgende: 
• Wat lê nou swaar op jou gemoed?  (Gedagtes / persone / situasies / omstandighede). 
• Watter spesifieke emosie beleef jy nou? (of die afgelope tyd). 
• Wat sê jou lyf vir jou? 

 

2. Sê Welkom 

Welkom, welkom, welkom. 
Ek verwelkom alles wat vandag na my toe kom omdat ek weet dit is vir my genesing. 
Ek verwelkom alle gedagtes, emosies, persone, situasies en omstandighede. 

Mens werk met emosies deur te begin waar jy nou is. Jy kan ook net vorentoe beweeg wanneer jy aanvaar waar jy 
op die oomblik is.  

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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Onthou:  
Jy werk  nou met jou emosies, nie met probleme of moeilike dinge wat die emosie gebring het nie. Jy sê nie 

welkom vir siekte (Covid-19) of onreg ens  nie. Jy fokus op die emosie wat daardie dinge  vir jou bring.  
Verder: moenie verward wees oor aanvaarding  van ’n emosie, of aanvaarding van die plek waar jy op die 

oomblik is nie. Dit is nie passiewe oorgawe nie. Dit is net ’n erkenning van ’n realiteit: dit is hoe dit nou is. 
As ek dit erken, kan ek effektief daarmee werk. Bv: as jy verskrik is deur ’n siekte, mag die vrees daarvoor 
jou verlam. Maar as jy die emosie van verskrikking aanvaar, kan jy afskeid neem daarvan. 

Konnekteer met jouself: 
• Waar is jy nou - op watter soort plek? Dink aan jou emosies oor situasies, gebeure ens. 
• Aanvaar dat jy nou is waar jy is. Bv: Ek aanvaar dat ek woede, vrees ens. beleef. En sê welkom aan hierdie 

emosie: Welkom hartseer, woede, haat, veragting, vrees... 
• Erken dat God nou by jou en in jou emosie teenwoordig is. Bv: Here, ek weet U is hier.  

3. Neem afskeid 

Ek neem afskeid van my begeerte na mag en beheer. 
Ek neem afskeid van my begeerte na liefde, status, aanvaarding en plesier.  
Ek neem afskeid van my begeerte na oorlewing en sekuriteit. 
Ek neem afskeid van my begeerte om enige situasie, mense en myself  te verander. 

Die Welkomgebed is ’n manier om aktief afskeid te neem van emosies en gedagtes wat jou ontstem. Dit omhels 
pynlike emosies wat jy in jou lyf ervaar, eerder as om hierdie emosies te vermy of te onderdruk.  

Dit fokus nie suiwer op die pyn nie, maar die Heilige Gees wat teenwoordig is in die pyn, hetsy dit fisiese, 
emosionele of verstandelike pyn is. So - dit is om volledig die werklikheid van die hede te aanvaar op daardie 
moment. Deur hierdie ervaring oor te gee aan die Heilige Gees, word jy vry om jouself te wees.  

Konnekteer met jouself -  Gebruik een van die volgende moontlikhede: 

• Ek neem afskeid van die volgende begeertes en emosies: 

- van my begeerte na mag en beheer; 
- van my begeerte na liefde, status, aanvaarding en plesier; 
- van my begeerte na oorlewing en sekuriteit; 
- van my begeerte om enige situasie, mense en myself  te verander. 

• Of -  Jy kan net sê: Ek neem afskeid van die begeerte om hierdie emosie te verander. 
• Of -  Ek neem afskeid van vrees, hartseer ... 
• Of -  Here, ek gee vir U die volgende begeertes en emosie: my vrees ...  

Uiteindelik gaan ’n gesonde geloofslewe oor afskeid neem. Let go and Let God.  

4. Stel jou oop vir God 

Ek stel myself oop vir die liefde en teenwoordigheid van God en God se werk in my.  
Amen.  

Die Welkomgebed gee vir ons hoop op ’n gesonder lewe - want dit fokus op God  as die veranderingsagent - dit is 
Hy wat ons nood en  omstandighede en ervaring daarvan verander omdat Hy inisiatief neem, terugkeer, red en 
verlos (soos menige Psalmdigter pleit). Die Here  se inisiatief en  reddingshandelinge is gegrond in sy getroue 
verbondsliefde. En dit is die ruimte waarin ons wil lewe.   

Om jou oop te stel vir God  beteken: 

- jy leef in interaksie met Hom; jy kan Hom aanroep en Hy sal antwoord; 
- jy aanvaar dat Hy jou lewe verander op ’n positiewe manier (ingryping tot jou voordeel); 
- jy vertrou die Here wat in liefde met jou werk; 
- jy is bly dat Hy die Verlosser is wat die scenario’s in jou lewe verander sodat jy heel en gesond kan wees. 

Konnekteer nou met jouself: Nooi die Here in en stel jou oop dat Hy jou genees: Here: ek is oop vir ...  
• U liefde en teenwoordigheid  
• U werk in my.  
• Oop vir die volgende uitdagings in my lewe ...  

 
Jy kan nou jou volledige gebed skryf.  

 

Neels du Randt 

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


