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In die jaar 386 n.C. in Milaan in Italië sit drie 

vriende en gesels. Augustinus, die beroemde 

retoriek professor uit Noord-Afrika, en sy twee 

vriende Alyplus en Ponticianus. Ponticianus sien 

die NT geskrifte daar lê en vra vir Augustinus 

of hy ’n Christen is.  Ondanks die feit dat 

Augustinus se ma Monica toe al jare lank 

vir hom bid, en die feit dat Augustinus baie 

geïnteresseerd was in die Christelike leer, erken 

hy dat hy nie ’n Christen is nie.  Hy kom nie sover 

nie, hoofsaaklik omdat hy sy eie lewenstyl – van 

sukses en roem, van plesier en selfsoeke in vroue 

en partytjies – net te lief het.

Dan begin Ponticianus vertel van sy eie 

ontdekking van die Christelike geloof toe hy op 

een van sy reise by ’n huis tuisgegaan het en die 

boek gelees het van die lewe van Antonius, ’n 

vroeë gelowige uit Egipte. Antonius vertel hoe hy 

tot geloof gekom het toe hy by geleentheid in ’n 

kerk beland het waar daar uit die die Evangelie 

van Matteus voorgelees is.  Dit het hom so diep 

ontroer dat hy hom die woorde toegeëien het en 

’n navolger van Christus geword het. Antonius se 

lewe het ingrypend verander.

Wanneer Augustinus dan hierdie woorde 

hoor van mense wie se lewens so radikaal en 

wonderbaarlik verander het deur wat hulle uit 

die Woord gelees en gehoor het, en hoe sy eie 

vriend Ponticianus deur die Woord tot geloof 

gekom het, het dit hom baie ontstel. Dit het 

hom opnuut bewus gemaak van sy eie lewe wat 

leeg is, van die verwarring wat hy ervaar het 

en die diepe verlange na meer… Dan staan hy 

op en stap uit in die tuin om alleen te wees, en 

onder ’n ou vyeboom bars hy in trane uit. En dan 

hoor hy ’n stem… Êrens van ’n nabygeleë huis 

hoor hy ‘n kind wat sing, herhalend ’n refrein… hy 

kon nie hoor of dit ’n seun of ’n dogter is wat sing 

nie, maar die woorde was so duidelik:  Neem, lees. 
Neem, lees...

Augustinus het geweet die woorde was vir hom 

bedoel. Hy draai dan om, gaan die huis binne, 

neem die Nuwe Testamentiese geskrifte wat 

daar lê, en gaan lees Romeine 13-15. Hy sien 

homself onmiddellik in die verhaal. Hy hoor 

Paulus se woorde aan hom. Hy kom tot geloof en 

word waarskynlik die grootste denker en teoloog 

wat die Christelike kerk ooit gelewer het.

Deur die eeue/geskiedenis het hierdie ervaring 

hom dikwels herhaal. Die ervaring van Antonius, 

Ponticianus, Augustinus. Ons lees ook van 

soortgelyke ervarings by ander bekendes soos 

Luther, Calvyn, John Wesley, en dan praat ons 

nie eers van onbekendes en naamlose, gewone 

mense nie. Mense wat diep geraak is deur die 

lees van die Woord, wat tot geloof kom, en 

hulle lewens vernuwe het.  Soms is dit verhale 

soos Augustinus wat radikaal en eensklaps 

gebeur het, maar dikwels ook verhale soos by 

derduisende ander, wat net daagliks deur die 

Woord gedra, getroos, begeester en versterk is.

Dit is die krag en die potensiaal van die Bybel 

as die Woord van God. Die vraag is egter of ons 

nog glo in die potensiaal van die Bybel as God se 

Woord vir ons lewens. Met hierdie Sewe Weke-

reis wil ons as gemeentes saam op reis gaan en 

weer opnuut die krag van die Bybel as God se 

Woord vir ons daaglikse lewens ontdek.

bl. 2  
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HOE GAAN ONS DIT DOEN?

• Elke week se Skrifgedeelte(s) wil jou laat nadink oor ’n spesifieke metafoor vir die Bybel en hoe 

dit ons daaglikse lewens wil vorm en beïnvloed.

• Jy word aangemoedig om daagliks individueel stil te word voor God aan die hand van die teks 

met behulp van die Lectio Divina-metode.

• Ons kom weekliks in kleingroepe en/of as families bymekaar. 

• Op Sondae vier ons as gemeentes die teksgedeelte/s saam in die erediens. 

DIE RITME VAN DIE REEKS ELKE WEEK

• Persoonlike stiltetyd met die teksgedeelte(s) van die dag, met behulp van Lectio Divina

• Persoonlike gebed van nadenke vir elke dag (maak aantekeninge in ’n boekie)

• Kleingroepbyeenkoms 

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe Weke-proses hulle Bybels, Sewe Weke-

boekie en skryfbehoeftes saam te bring.

• Familiebyeenkoms tuis / Familiegroepe 

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks rondom die etenstafel te hê net na 

ete, deur saam die tafel af te dek en elkeen met hulle eie Bybels saam te sit aan tafel.

• Sondae tydens die erediens/kategese kom ons bymekaar om die teks verder saam te oordink en 

die Here te loof vir Sy pad met ons as gemeente en met ons elkeen persoonlik op hierdie reis.

KOM SAAM MET ONS OP HIERDIE  
SEWE WEKE-REIS EN ONTDEK DIE BYBEL…

…as Spieël

…as Stem

…as Balsem

...Wet 

…as Bril en Lamp 

…as Swaard 

…as Anker

bl. 3  
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Die antieke gebruik van Lectio Divina is ’n manier 

van Bybellees en omgaan met die Heilige Skrif 

wat ons in staat stel om God in die Skrifteks te 

ontmoet, of nog beter, om onsself al lesende oop 

te stel vir Hom en sy werk in ons lewe. Lectio 
Divina is Latynse woorde wat divine reading of 
holy reading beteken. In Afrikaans sou dit vertaal 

kon word as goddellike lees of geestelike lees 

van die Bybel. Lectio Divina dateer uit die tyd 

van die eerste Kerkvaders, omstreeks 300 n.C. 

Die vier stappe waaruit Lectio Divina bestaan, 

is die eerste keer in 1173 vasgelê deur die 

monnik Guigo Cartujo. Dié stappe, Lectio (Lees), 

Meditatio (Oorpeinsing of meditasie), Oratio 

(Gebed) en Contemplatio (Kontemplasie of 

oorweging) bly tot vandag toe onveranderd, al is 

daar verskillende maniere waarop dit toegepas 

kan word.

Hierdie ‘kuns’, wat in die laaste jare herontdek 

is, is ’n manier hoe ons die Bybel toelaat om 

te wees wat God bedoel het dit moet wees: ’n 

middel waardeur ons Hom ontmoet. Die Bybel is 

nie ’n informasieboek oor God of God se wil nie. 

Die Bybel is God se woord (Woord) aan ons. Die 

doel van God se woord is gesprek en ontmoeting 

met ons. Die doel van Bybellees kan daarom niks 

anders wees nie as om die Here Jesus persoonlik 

te ontmoet en Hom toe te laat om deur die werking 

van die Heilige Gees ons lewe te verander volgens 

sy wil. Lectio Divina is ’n praktiese en dinamiese 

metode wat ons hiermee help. Daarom kan Lectio 
Divina inderdaad beskryf word as “a way of reading 
that becomes a way of living”.

Die doel van Lectio Divina is egter nie dat ons een 

of ander metodiek slaafs navolg nie. Die doel is 

die ontmoeting met God. Waarskynlik sal ons nie 

altyd by al vier stappe uitkom nie. Wanneer ons 

bewus word daarvan dat die Here besig is om ons 

gedagtes te rig of met ons te praat, moet ons halt 

roep en die nodige tyd neem om na Hom te luister. 

Hierdie metode moet dus nie gesien of hanteer 

word as ’n reglynige proses waar elke volgende 

stap altyd en presies op die voorafgaande een 

volg nie. Dit is eerder soos ’n spiraal waar al 

vier elemente heeltyd teenwoordig is en in 

verskillende volgordes ’n rol speel. Die belangrike 

punt is dat al vier elemente heeltyd ’n rol moet 

speel en dat nie een in isolasie van die ander 

beoefen moet word nie. ’n Mens kan Lectio Divina 

as individu beoefen of as groep saam doen.

Persoonlike lees van die Bybel met behulp van Lectio Divina
Waarmee help dit my? Dit help my om die Bybel so te lees dat ek 

God se stem daarin hoor en Hom daarin ontmoet

“You can’t hear God speak to someone else, you can hear Him only if 
you are being addressed.”           - Ludwig Wittgenstein

Lectio  Divina  

bl. 4  
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Hierdie stap in die Lectio 

Divina klink vanselfsprekend, 

maar dit is nie. Want die die 

doel van hierdie lees is nie 

bloot “weet” nie, maar “hoor”. 

Vir ’n baie groot deel van die 

Christelike tradisie het mense 

nie die Woord gelees nie. Die 

Woord is gehoor. Mense het 

daarna geluister terwyl ander 

dit voorgelees of oorvertel het. 

Die proses van luister verskil 

baie van die proses van lees en 

daarom probeer lectio ons help 

om weer die Woord te hoor.

Alhoewel die eerste stap dus 

lees behels, wil ons eerder 

daaraan dink as luister. Die 

kuns van lectio is om te leer 

luister terwyl ons lees. Daarom 

lees ons in lectio anders as 

• Lees die teks ’n paar keer deur totdat jou gedagtes stop by ’n bepaalde woord of frase wat jou 

aanspreek.

• Herhaal die woord of frase ’n paar keer rustig in jou hart.

• Wanneer jy agterkom dat jou gedagtes dwaal, probeer weer terugkeer na die woord of frase 

wat jou aangespreek het.

wanneer ons ’n koerant of 

tydskrif lees. Onthou dat jy 

nie in die eerste plek lees om 

feite of informasie bymekaar te 

maak nie, of om te studeer soos 

vir ’n toets nie. Jy lees omdat 

jy op soek is na ’n ontmoeting 

met God. Dis ’n besondere 

manier van lees en luister: dis 

om te luister “with the ear of our 
hearts.” - St. Benediktus 

Ons lees dus stadig en met 

aandag en probeer om onsself 

oop te stel vir die moontlikheid 

dat God nou met mý wil praat 

deur sy Woord, dat Hy my wil 

aanraak en verander. Natuurlik 

gaan dit in hierdie deel van die 

lectio ook om verstaan. Daarom 

is dit goed om hulpmiddels te 

gebruik wat my help om die 

teksgedeelte reg te verstaan. 

Eksegese en Bybeluitleg is 

belangrik. Eugene Petersen sê: 

“Exegesis is an act of love. It loves 
the one who speaks the words 
enough to want to get the words 
right. ... Exegesis is loving God 
enough to stop and listen carefully 
to what he says.”  
-Eugene Petersen

Maar moenie met ’n 

Bybelkommentaar begin 

nie. Lees die teksgedeelte 

self eers deur. Onderstreep 

woorde en frases wat jou tref 

of waaroor jy wonder; ook 

gedagtes wat by jou opkom. 

Daarna kan jy miskien iets lees 

wat die gedeelte “verklaar” 

en dit vergelyk met jou eerste 

gedagtes oor die teks. 

Divina  LECTIO - Lees

DUS

bl. 5  
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• Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit 

telkens te herhaal.

• Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik 

die reuke en word deel van die gebeure in die teks.

• Herhaal die woorde in jou gedagtes en hardop.

• Laat die woorde toe om beelde, gevoelens en gedagtes in jou los te laat.

• Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen.

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.  

• Herhaal die woord of frase gedurende die dag soos wat jy daaraan dink.

DUS

Wanneer jy die teks een of 

meer keer deurgelees het, gaan 

dan terug na die woorde of 

frases wat jou in die besonder 

aangeraak het en wat jy miskien 

onderstreep of neergeskryf 

het. Die meditatio-fase van 

Lectio Divina behels nou om 

by hierdie woorde en frases 

stil te staan en daaroor na te 

dink (mediteer). Die konsep 

van meditasie val soms bietjie 

vreemd op ons ore. Om oor iets 

te mediteer beteken om dit te 

“oordink” (Ps 1:2). Dis om iets 

oor en oor in jou gedagtes te 

herhaal, dit te memoriseer, dit 

te visualiseer, dit toe te laat om 

in interaksie met jou menswees 

te gaan (jou idees, gedagtes, 

hoop, begeertes, vrese). 

Meditasie probeer om ons in 

te trek in die leefwêreld van 

die teks. Ons verander van 

toeskouers tot deelnemers aan 

die teks. Die beelde en stories 

van die teks trek ons in in die 

groter storie van God met ons. 

Gebruik jou verbeeldingskrag.

 Probeer om jou die situasie 

soos dit in die Bybelteks 

beskryf word, voor te stel. 

Plaas jouself in die betrokke 

toneel en verbeel jou dat jy 

deel uitmaak van die verhaal. 

Luister na wat daar gesê word, 

kyk na hul reaksies, probeer 

jouself inleef in hul gevoelens. 

Keer telkens terug na Jesus. 

Probeer om Hom te leer ken, 

vind jou blydskap in Hom, staan 

verwonderd oor sy woorde, 

sy aksies, sy antwoorde en 

reaksies – alles het met Hom 

te make.

“Meditation moves from looking 
at the words of the text to 
entering the world of the text. As 
we take the text into ourselves, 
we find that the text is taking us 
into itself. Meditatio is letting 
the images and stories of the 
entire revelation penetrate our 
understanding.”  
- Eugene Peterson

In die praktyk is dit belangrik 

om te leer hoe lank om by ’n 

woord of frase stil te staan en 

wanneer om aan te beweeg. 

Mediteer oor ’n gedagte so 

lank as wat jy die behoefte 

het, so lank as wat dit jou 

aandag behou. Daarna kan 

jy eenvoudig verder lees en 

aanbeweeg na ’n volgende 

woord of frase. Dit kan soms 

’n kort refleksie behels en 

ander kere ’n hele paar minute 

opneem. Dit kan selfs gebeur 

dat jy by tye vir dae en weke 

lank terugkeer na die woorde 

van ’n teks wat jy gelees het en 

dit weer in jou gedagtes neem. 

Die belangrikste is dat jy die 

teks tyd gee om in jou te werk 

– moenie jaag van een woord of 

frase na ’n ander nie. 

Een van die gevolge, amper 

byvoordele, van meditasie 

oor die Woord is dat ’n mens 

dikwels sekere teksgedeeltes 

uit jou kop (of hart!) 

memoriseer. Om tydens jou 

dag hierdie teks weer in jou 

gedagtes te neem en met 

jou hart te bid, veroorsaak 

dat jy God se nabyheid in jou 

dag ervaar.

MEDITATIO - Mediteer / Nadink
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• Vanuit meditatio kom die spontane reaksie om te wil regaeer in gebed. Wanneer ’n mens se  

hart aangeraak is, kom daar ’n uitnodiging waarop jy kan reageer in gebed.

• Onthou wel dat elke fase van Lectio Divina gebed is.

• Bly by die woorde, frase, beeld wat in jou is en reageer daarop.

• Vra wat God se uitnodiging aan jou hiermee is.

• Laat Lectio Divina oorloop in jou dag se gebeure deur in die dag na te dink oor wat die teks in die dag 

vir jou beteken. Praat ook voortdurend daaroor met God. So word jou lewe ’n gebed voor God.

DUS

“God does not make speeches; he 
enters conversations and we are 
partners to the conversation.” 
- Eugene Petersen 

Die ervaring dat God met ons 

praat wanneer ons die Woord 

lees, vereis ’n respons van ons 

kant. Hierdie respons – of dit 

kom in die vorm van woorde, 

gedagtes, gevoelens of selfs ’n 

sug – noem ons gebed. Gebed is 

die derde fase van Lectio Divina 

waar ons eenvoudig, vanuit ons 

refleksie van die Woord, met 

ons hart reageer op God.

“It is one thing to be listening 
to God speak to Moses on the 
austere crags of Mount Sinai 
or listening to Jesus preach the 
Beatitudes on a grassy Galilean 
hillside... It’s quite another thing 
entirely to realize that God is 
speaking to me bicycling in the 
rain down a country road… I’m 
speechless; or I stutter. How do I 
answer God? But answer I do, for 
the text requires it.”  

- Eugene Petersen

Gebed is nooit die eerste woord 

nie – dis altyd “answering 

speech”. Dit is ’n antwoord of 

respons op dít wat God reeds 

gesê of gedoen of in ons harte 

geroer het. Daarom is oratio ’n 

persoonlike respons tot God 

wat met ons praat. Reageer 

op die dinge wat jou geraak 

het in die teks; gebruik die 

woorde, beelde en metafore 

waaroor jy mediteer het; werk 

met die emosie, gedagtes en 

gewaarwordinge wat jy ervaar 

het tydens jou refleksie op die 

Woord; deel met God die dinge 

waarvan jy bewus geword het. 

Dit help dikwels baie om dit wat 

jy bid, ook neer te skryf.

Oratio vra vir eerlikheid. Indien 

ons spontane respons tot God 

een van lof en dankbaarheid is, 

is dit wonderlik. Maar ons kan 

met ewe groot vrymoedigheid 

na God toe draai met 

vrae, asook gevoelens van 

onsekerheid, pyn en woede. Die 

Psalms is nie net vir ons ’n goeie 

voorbeeld hiervan nie. Dit gee 

ook vir ons woorde waarmee 

ons kan bid wanneer dit voel 

of ons nie woorde het nie. Die 

Psalms was die gebedeboek 

van Israel. Die Kerkvader 

Athanasius het gesê:  

“Most Scripture speaks to us; the 
Psalms speak for us!” 

Ons respons tot God tydens 

oratio behels ook dat ons 

onsself oopstel om in Sy 

teenwoordigheid verander te 

word. Ons bid dat God deur sy 

Woord en sy Gees die genesing 

en liefde en groei bring wat Hy 

weet ons nodig het. 

Onthou dat oratio, soos al die 

ander stappe van Lectio Divina, 

’n dinamiese proses is. Terwyl 

jy die teks lees, ontstaan 

die behoefte om oor sekere 

gedeeltes te reflekteer, en 

terwyl jy mediteer, ontstaan die 

behoefte om met God daaroor 

te praat. Soms reageer jy met 

kort gebede of gedagtes, ander 

kere spandeer jy dalk baie tyd in 

gebed. Telkens kan jy teruggaan 

na die lees van die teks en die 

stappe van Lectio Divina van 

voor af herhaal. Moenie die tye 

vir gebed probeer struktureer 

of beplan nie. Probeer slegs 

sensitief wees vir die beweging 

van die Gees terwyl jy tyd met 

God se Woord spandeer.

ORATIO - Bid
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• Wees oop vir God se geskenk van kontemplasie deur net vir ’n oomblik stil te wees.

• Sit gemaklik met jou oë toe en wees bewus van God se teenwoordigheid.

• Dink na oor hoe jy jou roeping as kind van die Here nou kan gaan leef vanuit hierdie 

ontmoeting met God.

• Dank die Here daarvoor dat dit wat Hy nou deur sy Woord vir jou gesê het om te wees of 

doen, Hy deur sy Gees jou al meer sal laat word.

• Eindig jou gebedstyd deur weer bewus te word van alles om jou.

DUS

 “Contemplation means living 
what we read, not wasting any of 
it or boarding any of it, but using 
it up in living. It is life formed by 
God’s revealing word, God’s word 
read and heard, meditated and 
prayed. The contemplative life is 
not a special life; it is the Christian 
life, nothing more and nothing 
less. But lived!”  

- Eugene Petersen

Die laaste stap in Lectio Divina 

is contemplatio. Dit is ’n tyd van 

rus – ’n rustig-wees in God se 

Woord. Hierdie is ’n stilwees 

in God se teenwoordigheid, 

soos ’n kind wat op ’n ouer se 

skoot klim en om net te ‘wees’. 

Woorde is nie hier nodig nie. 

Waar die behoefte ontstaan om 

te reageer in gebed, gaan terug 

na oratio en deel jou hart met 

God. Maar probeer terugkeer 

na hierdie fase waar jy bloot stil 

is by God en Hom toelaat om in 

jou te werk.

Alhoewel dit so kan lyk, is 

contemplatio nie uitsluitlik ’n 

passiewe aksie nie. Dit is ’n rus 

waartydens ons dít wat ons 

gelees, bepeins en gebid het in 

stilte in ons gees oorweeg. God 

kom maak ons hier bewus van 

sy bedoeling met ons. Dit is hier 

waar God sy wil op ons harte lê, 

waar ons van binne verander 

word deur sy Woord en Gees. 

Hierdie verandering binne 

ons vra om gelééf te word. Dit 

vra vir aksie en ’n verandering 

in gedrag.

Die ervaring dat God se Woord 

so deel van ons lewe word, 

is ’n geskenk van God; dis ’n 

geskenk van genade. Daar is 

nie ’n metode of tegniek wat 

dit kan waarborg of bewerk 

nie. Elke keer wanneer ons tyd 

met God se Woord deurbring is 

hierdie genade ’n moontlikheid. 

Ons kan dit nie bewerk nie, 

maar ons kan dit verhinder 

wanneer ons hart nie daarop 

ingestel is om God te hoor praat 

nie, of indien ons nie bereid is 

om verander te word nie. Ons 

kan, en behoort, mee te werk 

met God se genade en onsself 

oopstel vir sy werking, sodat 

ons so kan gaan leef.

“Contemplation is not another 
thing added on to our reading 
and meditating and praying, but 
the coming together of God’s 
revelation and our response, 
and unself-conscious following 
of Jesus, a Jesus-coherent life. 
…And that means that most 
contemplation is unnoticed, 
unremarked, unself-conscious. 
…Having read and meditated 
and prayed, and continuing to 
read and meditate and pray, we 
will step back and bless, love and 
obey, and breathe ‘let it be to me 
according to your word’. Relax 
and receive.” - Eugene Petersen

CONTEMPLATIO - Rus / Leef

bl. 8  
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Dit behoort nou duidelik te 

wees waarom dit nodig is om 

die vier stappe van Lectio Divina 

afsonderlik te bespreek en te 

verstaan. Elke stap het sy eie 

en belangrike plek; geen van 

die stappe behoort uitgelaat 

te word nie; geen stap kan in 

isolasie van die ander beoefen 

word nie. Alhoewel daar ’n 

mate van voortgang van een 

stap na ’n volgende is, is Lectio 

Divina nie ’n tree-vir-tree 

resep nie. Dit is eerder soos ’n 

spiraal waarbinne enige van die 

elemente op ’n gegewe tyd na 

vore kan tree, en telkens weer 

herhaal kan word. 

Die fases van Lectio Divina is 

dus nie vaste of rigiede reëls 

of prosedures wat nagevolg 

móét word nie. Dit behoort 

’n natuurlike proses te word 

van lees, meditasie, gebed en 

stilte. Beweeg dus spontaan 

van lees na mediteer en weer 

terug na lees. Voel vry om 

tydens enige fase terug te gaan 

na ’n vorige fase en die stappe 

weer te herhaal. Moet ook nie 

vir jouself ’n ‘doel’ stel t.o.v 

hoe ’n groot deel van die teks 

jy wil afhandel, oor hoeveel 

woorde jy wil mediteer of hoe 

lank jy wil bid nie. Gebruik die 

tegniek as ’n basis en maak jou 

enigste doel die begeerte om 

tyd in God se teenwoordigheid 

te spandeer.

“Reading, as it were, puts the solid food into our mouths; meditation chews 
it and breaks it down; prayer obtains the flavor of it and contemplation is 
the very sweetness which makes us glad and refreshes us.”   
                       - Guigo II in die 12de eeu

OM SAAM TE VAT

NOTAS:

bl. 9  
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Kort saamgevat is die 4 stappe dus die volgende  

1. LECTIO – LEES: Kies ’n teksgedeelte om te lees – verkieslik nie te lank nie. Lees dit stadig en met 

verwagting twee of drie keer deur. Probeer woorde of frases identifiseer wat jou aanraak, jou hart tref, 

jou ontstel, ens.

2. MEDITATIO – MEDITEER (NADINK): Mediteer nou oor die woorde of frases wat jou geraak het. 

Staan daarby stil so lank as wat jy die behoefte het en dit jou aandag behou. Daarna kan jy eenvoudig 

aanbeweeg na ’n volgende woord of frase of teruggaan na die lees van die teks.

3. ORATIO – BID: In hierdie fase reageer jy eenvoudig, vanuit jou refleksie oor die Woord, met jou hart 

op God. Dis ’n spontane respons waardeur jy openlik met God praat oor die dinge wat jou geraak het in 

die teks, oor emosies, gedagtes en gewaarwordinge waarvan jy bewus geword het.

4. CONTEMPLATIO – RUS (LEEF): Word nou eenvoudig stil in God se teenwoordigheid en luister. Laat 

God toe om in jou te werk en jou bewus te maak van sy bedoeling met jou, sy roeping. Hoe wil Hy hê moet 

hierdie teks lewe kry in jou? Waar die behoefte ontstaan, reageer in gebed en kom weer terug na rus.

bl. 10  
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VOORBEREIDING VIR STILWORD MET LECTIO DIVINA  

Om te luister na God se stem beteken om soms stil te word. In ons kultuur is ons gewoond aan 

“geraas”.  Dit neem soms tyd om die oorgang te maak van die dag se “geraas” na ’n innerlike 

stilte waar ons diep kan luister na God en na onsself.

Wat kan ons help? 

Maak ’n keuse vir ’n bepaalde tyd in jou dag om stil te word met Lectio Divina. Merk 

dit in jou dagboek soos enige ander afspraak. 20-30 minute is genoeg tyd.

Dit help ’n mens indien jy elke keer op dieselfde plek en dieselfde tyd stil word. Dit 

help jou met die oorgang van besig en gejaagd wees na stilword en luister. Kry dus 

vir jou ’n stil plek waar jy nie sommer gepla sal word nie – sit jou selfoon af, ens.  

Kry vir jou ’n oorgangsritueel wat jou help om stil te word: dit kan byvoorbeeld 

wees om elke keer ’n kers aan te steek, deur musiek wat jou rustig maak, ens.  

Gebruik die metode wat die beste vir jou werk.  

Sit gemaklik, sodat jou liggaam ontspanne en oop kan voel. Wees bewus van jou 

spanning, vrae, vreugdes, ens.  Neem soveel tyd as nodig om stil te word.  

Dit help soms om bewus te word van jou asemhaling. Soos jy inasem, raak bewus 

van God se Gees in jou en soos jy uitblaas, laat gaan alles wat jou bekommer en gee 

dit vir God.

Probeer om jou gedagtes vir ’n oomblik “eenkant te sit” en jou verwagting en fokus 

op ’n ontmoeting met God te plaas.

Neem soveel tyd as wat nodig is totdat jy voel dat jy rustig is en gereed is om te 

begin met die lees van en luister na God se Woord (Lectio Divina).

Dit mag aanvanklik vir jou moeilik wees om stil te word en dit mag selfs kunsmatig 

voel. Gebruik tyd en oefen dit in om so stil te word. 

bl. 11  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   11 2017/12/11   13:52



Ek wil stil wees, Here
en op U wag.

Ek wil stil wees
dat ek kan verstaan

wat in U wêreld gebeur.
Ek wil stil wees

om na aan die dinge te kom,
aan al u skepsels,

en hul stemme te hoor.
Ek wil stil wees

dat ek onder die baie stemme
u stem kan herken.

“Toe alle dinge
in diepe swye gewag het”,

sê die Woord,
“het van die goddelike troon,

o Here, u almagtige woord gekom.”
Ek wil stil wees

en my daaroor verwonder
dat U vir my ’n woord het.

Here, ek is nie werd
dat U na my toe kom nie,

maar spreek net een woord,
dan word my siel gesond. 

- Jorg Zink

’n Gebed om daagliks en tydens 
groepsbyeenkomste mee stil te word 

tydens Lectio Divina:
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DIE BYBEL...as Spieël

29 JANUARIE – 4 FEBRUARIE

WEEK 1

Ek wil stil wees, Here
en op U wag.

Ek wil stil wees
dat ek kan verstaan

wat in U wêreld gebeur.
Ek wil stil wees

om na aan die dinge te kom,
aan al u skepsels,

en hul stemme te hoor.
Ek wil stil wees

dat ek onder die baie stemme
u stem kan herken.

“Toe alle dinge
in diepe swye gewag het”,

sê die Woord,
“het van die goddelike troon,

o Here, u almagtige woord gekom.”
Ek wil stil wees

en my daaroor verwonder
dat U vir my ’n woord het.

Here, ek is nie werd
dat U na my toe kom nie,

maar spreek net een woord,
dan word my siel gesond. 

- Jorg Zink

WEEK 1bl. 13  
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Ons dink hierdie week na oor die Bybel as spieël. In al drie die gedeeltes wat ons 
dié week lees en oor nadink word hierdie merkwaardige beeld gebruik van die 
Bybel – en die boodskap van die Bybel – as ’n spieël.  Die beeld word baie berekend 
en doelbewus gebruik, alhoewel elke keer met ’n ander betekenis, met ’n eie punt 
en toepassing.

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Jak 1:21-25; 1 Kor 13:8-13; 2 Kor 3:12-18

WEEK 1bl. 14  
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Jakobus 1:21-25

21 Daarom moet julle al die sedelike vuilheid 

en ongeregtigheid opruim wat so welig tier, 

en ootmoedig die woord aanneem wat God in 

julle geplant het, want dié woord kan julle red. 
22 Julle moet doen wat die woord sê en dit nie 

net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. 
23 Iemand wat altyd net die woord aanhoor en 

nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy 

gesig in ‘n spieël kyk: 24 hy bekyk homself, gaan 

van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe 

hy gelyk het. 25 Maar iemand wat hom verdiep 

in die volmaakte wet wat ‘n mens vry maak, en 

hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor 

nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat 

hy doen. 

1 Korintiërs 13:8-13

8 Die liefde vergaan nooit nie, maar die 

gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om 

ongewone tale en klanke te gebruik, sal ophou, 

en dié van kennis sal uitgedien raak. 9 Want ons 

ken maar gedeeltelik, en ons profeteer maar 

gedeeltelik, 10 maar wanneer die volledige kom, 

sal wat gedeeltelik is, uitgedien wees. 11 Toe ek 

‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink 

soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind. Maar 

noudat ek ‘n man is, is ek klaar met die dinge 

van ‘n kind. 12 Nou kyk ons nog in ‘n dowwe 

spieël en sien ‘n raaiselagtige beeld, maar eendag 

sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek 

net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken 

soos God my ten volle ken. 13 En nou: geloof, hoop 

en liefde bly, hierdie drie. En die grootste hiervan 

is die liefde! 

2 Korintiërs 3:12-18

12 Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met 

groot vrymoedigheid op. 13 Ons is nie soos Moses 

wat sy gesig met ‘n sluier toegemaak het nie. Dit 

moes hy doen om te verhinder dat die volk van 

Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn 

was. 14 Hulle verstand was ook toe, en vandag nog 

bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak 

as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier 

word deur Christus weggeneem vir iemand wat 

in Hom glo.  15 Maar vandag nog, elke keer as die 

wet van Moses voorgelees word, is daar ‘n sluier 

oor hulle verstand. 16 Van Moses sê die Skrif egter: 

“Elke keer as hy hom na die Here wend, word die 

sluier weggeneem.” (Vgl. Eks. 34:34) 17 “Die Here” 

beteken hier “die Gees”, en waar die Gees van die 

Here is, is daar vryheid. 18 Ons almal weerspieël 

die heerlikheid van die Here, want die sluier is 

van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer 

verander om aan die beeld van Christus gelyk te 

word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem 

steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.

NOTAS:

WEEK 1bl. 15  
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 1bl. 16  
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 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 1bl. 17  
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Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

Ons ontmoet mekaar

• Laat die groeplede hulleself aan mekaar voorstel. Wat moet die groep van jou weet in dié tyd om 

jou die beste te verstaan? 

• Ons gaan in dié Sewe Weke saam op ’n reis met die Bybel en leer hoe ons vandag God se stem daarin 

hoor vir ons lewens. Lees die verhaal van Augustinus in die inleidende deel van die boekie in die groep.  

• Dink na oor jou eie storie en ervaringe (positief en negatief) met die Bybel. Watter rol of plek het 

die Bybel gehad in jou familie van oorsprong en grootwordjare?  Is daar bepaalde tekste of Bybelse 

verhale wat ’n invloed op jou lewe gehad het (positief of negatief)? Hoe beleef jy die plek en invloed 

van die Bybel vandag in ons wêreld?

• “Ons gaan in die Sewe Weke nie alleen probeer verstaan wat in die Bybelse tekste staan nie, maar 

saam probeer luister na God se stem daarin vir ons lewens vandag.” 

Bespreek as groep saam hoe julle hierdie sin hoor en hoe julle daaroor voel.

• Ons gaan tydens die Sewe Weke die geloofsgewoonte van Bybellees d.m.v. Lectio Divina saam 

inoefen. Deel met mekaar hoe jou eie gewoonte van Bybellees is en lyk. Kyk na die inleidende 

deel oor Lectio Divina en veral die maniere van stilword voor ons met die Bybel stilword. Hoe 

dink julle kan dit ons juis help om die Bybel nie alleen net te lees as informasie nie, maar juis as 

transformerend in ons lewens.

• Richard Rohr verwoord dit as volg: “Wisdom is not the gathering of more facts and information, as if 
that would eventually coalesce into truth. Wisdom is a way of seeing and knowing the same things but in 
a new way. It is not about knowing more, but knowing with more of you.”  Bespreek die aanhaling van 

Rohr in die groep.

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Jak 1:21-25, 1 Kor 13:8-13 en 2 Kor 3:12-18, terwyl 

almal in hulle Bybels saam volg.

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 1bl. 18  
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• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie. 

 - Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 - Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik 

die reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 - Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 - Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 - Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

•  Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Deel met mekaar hoe elkeen van die skrifgedeeltes oor die Bybel as spieël praat.  Ontdek saam wat 

elkeen se spesifieke betekenis en eie punt en toepassing is.

• Deel in die groep hoe julle dink die Bybel vir ons ’n spieël wil wees om God, onsself, mekaar en die 

wêreld daagliks beter te kan sien.

• Hoe wil die Bybel as spieël my daagliks vorm en beïnvloed?  Praat saam in die groep hieroor.

Ons bid saam

• Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se 

stem vir hulle lewens gehoor het.

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel.  Bid in pare 

saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se 

behoeftes te bid.

WEEK 1bl. 19  
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Fokus op mekaar

• Laat elke familielid vertel wat hulle gunsteling verhaal in die Bybel is en hoekom.

• Vertel vir die gesinslede die verhaal van Augustinus in die inleidende deel van die boekie.  

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 

WEEK 1bl. 20  
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Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God 

se teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Ons dink dié week na oor hoe die Bybel vir ons ’n spieël is. Sorg dat daar ’n spieël op 

die tafel is. Maak ’n lysie van die eienskappe van ’n spieël. 

• Laat elkeen in die gesin noem hoe hulle dink die Bybel vir ons ’n spieël kan wees 

waarin ons God kan sien, onsself kan sien en ook ander mense en die wêreld 

beter kan sien.   

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 1bl. 21  
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Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 1bl. 22  
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DIE BYBEL
5 FEBRUARIE – 11 FEBRUARIE

...as S tem

WEEK 2

WEEK 2bl. 23  
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Hierdie week dink ons daaroor na dat die lewende, heilige, grote, ewige, drie-enige 
God, met ons praat. Dat God ’n sprekende God is. Dat God sê. Dat God ’n stem 
het, kan ’n mens sê. Dat God tot ons spreek, ons roep, meedeel, onderrig, met ons 
kommunikeer, woorde gebruik, boodskappers stuur, skryf en laat skryf, waarsku, 
verkondig, leer, belowe, aankondig, beveel, vertroos, noem.  Dit is die oortuiging 
dat God se woorde, God se stem met ons praat. “Toe het God gesê…” – so begin 
Genesis.  En “Jy wat dit alles getuig, sê…” – so eindig Openbaring. En daartussen 
hoor ons dit op elke bladsy. “God sê…”

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Heb 1:1-4; Heb 3:7,12-15; Rom 10:8-17

WEEK 2bl. 24  
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Hebreërs 1:1-4

1 In die verlede het God baiekeer en op baie 

maniere met ons voorvaders gepraat deur die 

profete, 2 maar nou, in hierdie laaste dae, het 

Hy met ons gepraat deur die Seun. God het 

Hom deur wie Hy die wêreld geskep het, ook 

erfgenaam van alles gemaak. 3 Uit Hom straal 

die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld 

van die wese van God. Hy hou alle dinge deur 

sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging 

van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit 

aan die regterhand van die Majesteit in die hoë 

hemel. 4 Hy is net so verhewe bo die engele 

as wat die Naam wat God Hom gegee het, 

voortrefliker is as hulle naam. 

Hebreërs 3:7,12-15

7 Luister daarom na wat die Heilige Gees sê: 

“Vandag, as julle sy stem hoor.”

12 Broers, julle moet toesien dat daar nooit 

by een van julle ‘n verkeerde gesindheid van 

ongeloof ontstaan en hy van die lewende 

God afvallig word nie. 13 Maar solank daar 

nog ‘n “vandag” is, moet julle mekaar elke dag 

aanspoor sodat niemand van julle deur die 

misleiding van die sonde verhard word nie. 14 

Ons behou deel aan Christus as ons end-uit 

volhard in die vertroue waarmee ons begin het. 
15 Daarom word daar gesê: “Vandag as julle sy 

stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos 

julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het.”

Romeine 10: 8-17

8 Nee, die Skrif sê: “Naby jou is die woord, in 

jou mond en in jou hart.” En hierdie woord is 

die boodskap van die geloof, en dit is wat ons 

verkondig: (Vgl. Deut. 30:12-14) 9 As jy met jou 

mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart 

glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy 

gered word. 10 Met die hart glo ons, en ons word 

vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons 

word gered. 11 Die Skrif sê tog: “Niemand wat 

in Hom glo, sal teleurgestel word nie.” (Vgl. Jes. 

28:16) 12 “Niemand nie!” Dit maak dus geen verskil 

of ‘n mens ‘n Jood of ‘n Griek is nie, want dieselfde 

Here is Here van almal, en Hy seën almal wat Hom 

aanroep, ryklik, 13 want elkeen wat die Naam van 

die Here aanroep, sal gered word. 14 Maar hoe kan 

‘n mens Hom aanroep as jy nie in Hom glo nie? En 

hoe kan jy in Hom glo as jy nie van Hom gehoor het 

nie? En hoe kan jy van Hom hoor sonder iemand 

wat preek? 15 En hoe kan iemand preek as hy nie 

gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe: “Hoe 

wonderlik klink die voetstappe van dié wat die 

goeie boodskap bring.” (Jes. 52:7) 16 Die Israeliete 

het egter nie almal aan die goeie boodskap gehoor 

gegee nie. Jesaja sê immers: “Here, wie het die 

prediking geglo wat ons gehoor het?” (Vgl. Jes. 

53:1) 17 Die geloof kom dus deur die prediking wat 

‘n mens hoor, en die prediking wat ons hoor, is die 

verkondiging van Christus.

NOTAS:

WEEK 2bl. 25  
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 2bl. 26  
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 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 2bl. 27  
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Ons ontmoet mekaar

• Wat uit die vorige week se teksgedeeltes, gesprekke, nadenke of die erediens het by jou gebly?  

• Dink na oor al die gebeure van die afgelope week.  Deel met mekaar positiewe en negatiewe ervarings 

van die week.  Met die afgelope week se gebeure in gedagte dink na in watter mate was/of sou die 

Bybel en die boodskap van die Bybel vir jou in die afgelope week ‘n spieël gewees het/kon gewees 

het?  Laat die groep saam hieroor nadink en mekaar help om te onderskei vanuit hulle eie ervarings.

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Heb 1:1-4, Heb 3:7,12-15 en Rom 10:8-17, terwyl 

almal in hulle Bybels saam volg.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie.  

 -  Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 -  Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die 

reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 -  Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 -  Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 -  Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 2bl. 28  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   28 2017/12/11   13:52



Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Deel in die groep hoe julle dink die Bybel vir ons wil help om God se stem daagliks in ons lewens te 

hoor en te onderskei, sodat ons gehoorsaam daarop kan reageer.

• Wat maak dat ons vandag sukkel om God se stem te hoor, veral ook uit die Bybel?

• Laat groepslede spontaan deel hoe hulle persoonlik God se stem in hulle lewens en deur die Bybel 

hoor. Watter rol speel die Bybel in jou besluitnemingsprosesse?

Ons bid saam

• Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se 

stem vir hulle lewens gehoor het.

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel.  Bid in pare 

saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se 

behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 2bl. 29  
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Fokus op mekaar

• Speel as familie saam “telefoontjie”.  Die eerste persoon fluister ’n woord/frase vir die tweede persoon 

en so word die woord in elke persoon se oor gefluister, totdat die laaste persoon hardop kan sê wat hy/

sy gehoor het.

• Dink as familie saam oor wat die goed is wat maak dat ons as familie mekaar soms nie goed hoor nie.  

• Hoe kan ons beter luister na mekaar? Wat sal ons help? Dink lekker prakties. Gee elkeen ’n kans 

om te praat.

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 

WEEK 2bl. 30  
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Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 

teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Ons dink dié week na oor hoe die Bybel vir ons help om God se stem in ons lewens te 

hoor. Laat elke familielid deel hoe hulle God se stem in die Bybel hoor. Deel ook wat 

dit moeilik maak om God se stem in die Bybel en andersins te hoor.

• Dink na hoe ons as familie mekaar kan help om God se stem in ons lewens duideliker 

te hoor en te onderskei, sodat ons meer gehoorsaam kan leef. 

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 2bl. 31  
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Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 2bl. 32  
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DIE BYBEL
12 FEBRUARIE – 18 FEBRUARIE

...as Bal sem

WEEK 3

WEEK 3bl. 33  
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Die wonder lê nie net daarin dat God met ons praat nie, maar juis in die inhoud van 
sy woorde – dit is woorde van lewe, van genesing, heling, van nuwe lewe.  Jeremia 
gebruik die beeld van balsem uit Gilead om ons te help om meer te verstaan van 
die genesende krag van die Bybel vir ons lewens.

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Jer 8:18-9:2 en Jes 40:1-11 

WEEK 3bl. 34  
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Jeremia 8:18-9:2

18 My smart oorweldig my, ek is hewig ontsteld. 
19 Hoor hoe benoud roep my volk uit ‘n ver land: 

“Is die Here nie meer in Sion nie?  Is Sion se 

koning nie meer in hom nie?”  Waarom tart hulle 

My met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde 

nikswerd gode? 20 Die oes is af, die somer is 

verby, en ons is nog nie gered nie.” 21 My volk se 

wonde is ook my wonde, ek is in die rou, deur 

angs oorweldig. 22 Is daar nie balsem in Gilead 

nie? Is daar nie ‘n dokter nie? Waarom het my 

volk nie gesond geword nie?  

 
9:1 Ag, was my kop maar vol water en my oë ‘n 

fontein met trane, dan sou ek dag en nag huil 

oor my volksgenote wat gesneuwel het. 2 Ag, 

was daar maar in die woestyn ‘n herberg dat ek 

my volk hier kon agterlaat en van hulle af kon 

weggaan daarnatoe.  Hulle is almal egbrekers, 

‘n klomp ontrou mense.

Jesaja 40:1-11

1 Die uitkoms is hier! Die uitkoms is hier! Dit, sê 

julle God, moet julle vir my volk sê. 2 Bring vir 

Jerusalem die goeie tyding, sê vir hom sy swaarkry 

is verby, hy het geboet vir sy sonde, hy het van 

die Here die volle straf ontvang vir al sy sondes. 
3 Iemand roep: “Maak vir die Here ‘n pad in die 

woestyn, maak in die barre wêreld ‘n grootpad vir 

ons God! 4 Elke laagte moet opgevul word, elke 

berg en rant moet gelykgrond word. Elke bult 

moet ‘n gelykte word en elke koppie ‘n vlakte. 5 

Dan sal die mag van die Here geopenbaar word; 

al wat leef, sal dit sien. Die Here self het dit gesê.” 

6 Iemand sê: “Roep!” En ek vra: “Wat kan ek 

roep? Alle mense is soos gras, alles waarop hulle 

staatmaak, is soos ‘n veldblom: 7 gras verdor en 

blomme verwelk as die Here sy wind daaroor laat 

waai.” Dit ís so, die volk is soos gras. 8 Gras verdor 

en blomme verwelk, maar die woord van ons God 

bly vir ewig. 9 Klim op ‘n hoë berg en roep hard, 

Sion, jy wat die goeie tyding moet bring; roep hard, 

Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring, 

moenie bang wees nie. Sê vir die stede van Juda: 

“Julle God is hier!” 10 Die Here God kom, Hy is die 

Magtige, Hy regeer. Hy bring die volk saam wat Hy 

Syne gemaak het, dié wat aan Hom behoort, is by 

Hom. 11 Soos ‘n herder versorg Hy sy kudde: die 

lammers maak Hy bymekaar in sy arms en Hy dra 

hulle teen sy bors, Hy sorg vir die lammerooie.

NOTAS:

WEEK 3bl. 35  
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 3bl. 36  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   36 2017/12/11   13:52



 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 3bl. 37  
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Ons ontmoet mekaar

• Wat uit die vorige week se teksgedeeltes, gesprekke, nadenke of die erediens het by jou gebly?  

• Dink na oor al die gebeure van die afgelope week.  Deel met mekaar positiewe en negatiewe 

ervarings van die week.  Hoe of waar het jy die afgelope week God se stem gehoor in mense, 

gebeure en die Bybel?  Wat het dit vir jou die afgelope week moeilik gemaak om God se stem te 

hoor? Laat die groep spontaan hieroor met mekaar praat.

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Jer 8:18-9:2 en Jes 40:1-11, terwyl almal in hulle 

Bybels saam volg.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie.  

 -  Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 -  Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die 

reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 -  Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 -  Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 -  Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 3bl. 38  
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Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Dink na oor jou eie lewensverhaal. Hoe was die Bybel al in jou lewe vir jou balsem, wat gesond 

gemaak het, getroos het en heel gemaak het? Deel julle eie stories met mekaar.

• Praat saam oor die verwondheid in ons samelewing en hoe ons as gelowiges geroep word om ook 

balsem te gaan uitdeel en te gaan wees vir ander.

Ons bid saam

• Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se 

stem vir hulle lewens gehoor het. Dink aan iemand spesifiek vir wie jy graag die week wil bid wat jy 

weet die genesende balsem van God in sy/haar lewe nodig het.

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel.  Bid in pare 

saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se 

behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 3bl. 39  
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Fokus op mekaar

• Sorg dat daar ’n noodhulpkissie op die tafel is of iets soortgelyks. Vra vir die kinders wat dit is, wat 

mens daarmee doen, ens.  

• Laat elkeen vertel van ’n keer wat hulle kan onthou wat hulle siek was of seergekry het en hoe hulle 

gehelp is. Laat elkeen tyd kry om hulle storie te deel.  

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 

WEEK 3bl. 40  
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Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 

teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Ons dink hierdie week na oor hoe die Bybel vir ons balsem/medisyne is, wat ons help 

wanneer ons in die lewe seerkry, soos wat die noodhulpkissie met sy inhoud ons ook 

wil help as ons siek is of seerkry. Laat elkeen in die familie deel hoe hulle dit al beleef 

het of gesien het hoe die Bybel se boodskap mense help.

• Dink na oor hoe en waar ons as individue of as familie dié week God se balsem vir ander 

kan gaan wees en uitdeel. 

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 3bl. 41  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   41 2017/12/11   13:52



Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 3bl. 42  
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DIE BYBEL
19 FEBRUARIE – 25 FEBRUARIE

...as Wet

WEEK 4

WEEK 4bl. 43  
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Die Woord van God kom ook na ons as die wet van God. Die is Bybel is nie net 
evangelie nie, maar ook wet. Ook eis, opdrag, voorskrif, bevel, riglyn, norm, 
aanspraak, appel, wil, paranese, vermaning. Kortom: wet.

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Ps 119:1-10; Matt 23:23; Rom 7:12-14,22-25

WEEK 4bl. 44  
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Psalm 119:1-10

1 Dit gaan goed met dié wat onberispelik lewe, 

die wat wandel volgens die woord van die Here. 
2 Dit gaan goed met dié wat sy verordeninge 

gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy 

wil doen, 3 geen onreg pleeg nie en in sy weë 

wandel. 4 U het U bevele gegee, dat dit ten volle 

uitgevoer moet word. 5 As ek tog maar net op ‘n 

vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan 

hou! 6 As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit 

raad-op wees nie. 7 U bepalings is regverdig; 

as ek hulle ter harte neem, sal ek U loof met 

‘n opregte hart. 8 Ek sal my aan u voorskrifte 

hou: moet my tog nooit verlaat nie. 9 Hoe kan 

‘n jongmens sy lewe skoon hou?  Deur hom te 

hou aan U woord! 10 Ek wil aan U gehoorsaam 

wees met my hele hart, laat my nie afwyk van u 

gebooie nie.  

Matteus 23:23 

23 “Ellende wag vir julle, skrifgeleerdes en 

Fariseërs, huigelaars! Julle gee tiendes van 

kruisement, anys en koljander, maar wat 

volgens die wet van God die swaarste weeg, 

laat julle na: geregtigheid, barmhartigheid en 

betroubaarheid. Juis hierdie dinge moet ‘n mens 

doen en die ander nie nalaat nie.

Romeine 7:12,14,22-25

12 Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig 

en reg en goed. 13 Beteken dit dat iets wat goed is, 

vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, 

die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die 

sonde gedoen iets wat goed is, sodat die sonde 

in sy ware aard as sonde bekend sou word en 

dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend 

die sonde werklik is. 14 Ons weet tog die wet is 

geestelik, maar ek is aards en soos ‘n slaaf aan die 

sonde verkoop.

22 Diep in my wese vind ek vreugde in die wet 

van God, 23 maar ek vind in my doen en late ‘n 

ander wet, wat stryd voer teen die wet van my 

gees. Dit maak my ‘n gevangene van die wet van 

die sonde wat in my doen en late aan die werk 

is. 24 Ek, ellendige mens! Wie sal my van hierdie 

doodsbestaan verlos? 25 Aan God die dank! Hy 

doen dit deur Jesus Christus ons Here. 

NOTAS:

WEEK 4bl. 45  
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 4bl. 46  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   46 2017/12/11   13:53



 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 4bl. 47  
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Ons ontmoet mekaar

• Wat uit die vorige week se teksgedeeltes, gesprekke, nadenke of die erediens het by jou gebly?

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Ps 119:1-10, Matt 23:23 en Rom 7:12-14,22-25, terwyl 

almal in hulle Bybels saam volg.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie.  

 -  Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 -  Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die 

reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 -  Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 -  Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 -  Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 4bl. 48  
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Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Gesels oor die stelling: “Die evangelie – die troos, die verlossing, die bevryding, die goeie nuus – 

kom immers na ons ook in die vorm van dié wet waarvan Paulus praat in Romeine 7:12, 14, 22.”

• Wanneer jy hoor die Bybel is ook wet, watter gedagtes of emosies roep dit by jou op?

• Hoe kan en word die Bybel as wet dikwels misbruik en hoe behoort gelowiges dit te gebruik?

• Dink as groep saam na oor watter rol die Bybel en evangelie vandag speel in mense se daaglikse 

besluitneming.  

Ons bid saam

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel.  Bid in pare 

saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se 

behoeftes te bid.

NOTAS:

WEEK 4bl. 49  
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Fokus op mekaar

• Gesels oor die familie reëls wat julle huisgesin of familie het. Wat is die “moets” en “moenies” vir 

julle gesin? Julle kan dalk so lysie maak. Watter waarde het hierdie reëls en hoe sou dit gewees het 

as daar nie sulke reëls was nie? 

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 
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Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 

teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Deel met mekaar in watter mate die Bybel ons wil help om as God se kinders/familie 

in hierdie wêreld vandag te leef.

• Dink as gesin na oor hoe ons die Bybel daagliks kan gebruik in ons lewens 

en besluitneming. 

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid.

NOTAS:
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Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 4bl. 52  
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DIE BYBEL
26 FEBRUARIE – 4 MAART

...as Bril en Lamp

WEEK 5

WEEK 5bl. 53  
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’n Bril help mens om beter te sien en beter te onderskei. In die Bybelse tyd was 
daar natuurlik nog nie brille nie, en daarom kry ons nog nie die term in die Bybel 
nie, maar die saak waaroor dit gaan, dít wat’n bril is en doen, word wel baie presies 
in die Bybel beskryf.  Die Bybel help ons op vele maniere om beter te kan sien en 
daarom word ook die beeld gebruik van die Bybel as lamp. In hierdie week gaan 
ons na die twee metafore kyk van die Bybel as bril en lamp.

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Heb 11:1,23-27, Heb 12:1-3; 2 Tim 3:14-4:5; Rom 12:1-2; Ps 119:105

WEEK 5bl. 54  
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Hebreërs 11:1,23-27

1 Om te glo, is om seker te wees van die dinge 

wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge 

wat ons nie sien nie.

23 Omdat die ouers van Moses geglo het, het 

hulle hom na sy geboorte drie maande lank 

weggesteek toe hulle sien dat hy ‘n mooi 

kindjie is. Hulle was nie bang vir die bevel van 

die koning nie. 24 Omdat Moses geglo het, het 

hy toe hy groot geword het, geweier om die 

seun genoem te word van die farao se dogter. 
25 Hy het verkies om liewer sleg behandel te 

word saam met die volk van God as om die 

kortstondige genieting van sonde te hê. 26 Die 

smaad ter wille van die Christus het hy ‘n groter 

rykdom geag as die skatte van Egipte, omdat hy 

na die beloning uitgesien het. 27 Omdat hy geglo 

het, het hy Egipte verlaat sonder dat hy vir die 

woede van die koning bang was. Hy het volhard 

soos iemand wat die onsienlike God sien.  

Hebreërs 12:1-3

1 Terwyl ons dan so ‘n groot skare 

geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke 

las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so 

maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat 

vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2 die 

oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder 

van die geloof. Ter wille van die vreugde wat 

vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis 

verduur sonder om vir die skande daarvan terug 

te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van 

die troon van God. 3 Hou Hom voor oë wat so 

vyandige optrede van die sondaars teen Hom 

verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg 

word en uitsak nie.  

2 Timoteus 3:14-4:5

14 Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy 

vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was 

15 en jy ken van kleins af die heilige Skrif. Dit kan 

jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur 

die geloof in Christus Jesus. 16 Die hele Skrif is 

deur God geïnspireer en het groot waarde om 

in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, 

verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse 

te kweek, 17 sodat die man wat in diens van God 

staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir 

elke goeie werk. 

1 Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus 

wat die lewendes en die dooies sal oordeel, 

ek beveel jou met die oog op sy koms en sy 

koningskap: 2 verkondig die woord; hou daarmee 

vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig 

deur met alle geduld onderrig te gee, 3 want daar 

sal ‘n tyd kom wanneer die mense die gesonde 

leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle 

eie begeertes volg en vir hulle leermeesters 

bymekaarmaak wat net sal sê wat hulle graag 

wil hoor. 4 Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie 

en hulle tot verdigsels wend. 5 Maar bly jy in alle 

omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou 

werk as verkondiger van die evangelie, voer al die 

pligte van jou bediening uit.  

Romeine 12:1-2

1 En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op 

grond van die groot ontferming van God: Gee 

julleself aan God as lewende en heilige offers 

wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike 

van die godsdiens wat julle moet beoefen. 2 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. 

Ps 119:105

105 U woord is die lamp, wat my die weg wys, die lig 

op my pad.
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 5bl. 56  
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 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 5bl. 57  
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Ons ontmoet mekaar

• Wat uit die vorige week se teksgedeeltes, gesprekke, nadenke of die erediens het by jou gebly?

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Heb 11:1,23-27, Heb 12:1-3, 2 Tim 3:14-4:5, Rom 

12:1-2 en Ps 119:105, terwyl almal in hulle Bybels saam volg.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie.  

 -  Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 -  Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die 

reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 -  Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 -  Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 -  Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 5bl. 58  
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Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Wat het jy uit hierdie ontmoeting gesien of ontdek waarvan jy voorheen nie bewus was nie?

• Hoe help die Bybel jou in die alledaagse lewe om ’n “bril” en ’n “lamp” te wees?

• Gesels oor die dinge wat daar op die oomblik in jou lewe of in die wêreld/gemeenskap is, waarin jy 

dieper insig sou wou kry/beter sou wou sien?

•  Die woorde van Efesiërs 1:18 in die Message-vertaling klink so:  

 

“I ask the God of our Master, Jesus Christ the God of glory, to make you intelligent and discerning in knowing 
Him personally, your eyes focused and clear, so that you can see exactly what it is He is calling you to do.”  

 

Waarvoor moet die Here jou oë oopmaak om beter te kan sien?  Gesels oor vasgeloopte situasies in 

jou lewe of in die wêreld, wat tans mense se moed en vreugde steel. Hoe kan ons as groep mekaar 

help om God se teenwoordigheid te onderskei en beter te kan sien? Hoe kan die Bybel, en ons 

saamlees daarvan, vir ons ’n bril en ’n lamp wees in dié tyd?

Ons bid saam

• Bid vir spesifieke situasies en mense in vasgeloopte situasies, sodat die Here nuwe geleenthede 

sal skep en sodat mense die nuwe moontlikhede wat die Here skep, raak sal sien en daaraan kan 

deelneem.

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel.  Bid in pare 

saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se 

behoeftes te bid.

WEEK 5bl. 59  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   59 2017/12/11   13:53



Fokus op mekaar

• Laat elkeen in die gesin ’n beurt kry om geblinddoek te word. Vertel eers hoe dit jou laat voel 

om niks te kan sien nie. Laat die gesinslid ’n item identifiseer deur al die ander sintuie te gebruik 

(behalwe sy/haar sig).

• Vertel vir mekaar waar jy die afgelope dag vir die Here “raakgesien” het. Dink aan plekke en tye toe 

jy liefde, omgee, geduld, vreugde, vrede, ens. beleef het.

• Hoe en waar het jy al die Here in julle familie se lewe en storie raakgesien? 

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 

WEEK 5bl. 60  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   60 2017/12/11   13:53



Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 

teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Dink saam hoe julle as familie mekaar kan help om die Bybel te gebruik as ’n “bril” 

en ’n “lamp”.

• Dink aan situasies in julle gesin se lewe of in ander mense se lewens waar julle sukkel om 

God se teenwoordigheid raak te sien. Situasies wat donker voel, waar mense rondtas.  

Hoe kan ons mekaar help om God se teenwoordigheid daar raak te sien? 

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid.

NOTAS:
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Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 5bl. 62  
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DIE BYBEL...as Swaard

5 MAART – 11 MAART

WEEK 6

WEEK 6bl. 63  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   63 2017/12/11   13:53



Die Bybel is ook soos ’n swaard.  Dit is die swaard van die Gees waarvan Paulus 
praat. Dis die skerp swaard met twee snykante soos Johannes dit beskryf. Dit is 
die swaard wat indring in ons binneste en ons diepste gedagtes blootlê. Die Bybel 
beoordeel en weeg, meet en evalueer, ontmasker en laat sien – dit wat werklik in 
ons skuil.

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Heb 4:12-13; Ef 6:10-17; Op 1:12-16

WEEK 6bl. 64  
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Hebreërs 4:12-13

12 Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is 

skerper as enige swaard met twee snykante en 

dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees 

en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die 

bedoelings en gedagtes van die hart. 13 Daar is 

ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar 

is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan 

Hom moet ons rekenskap gee.  

Message-vertaling

12-13 God means what he says. What he says 

goes. His powerful Word is sharp as a surgeon’s 

scalpel cutting through everything whether 

doubt or defense, laying us open to listen and 

obey. Nothing and no one is impervious to God’s 

Word. We can’t get away from it – no matter what. 

Efesiërs 6:10-17

10 Verder nog dit: Soek julle krag in die Here en 

in sy groot mag. 11 Trek die volle wapenrusting 

aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos 

kan bly ondanks die listige aanslae van die 

duiwel. 12 Ons stryd is nie teen vlees en bloed 

nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke 

gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, 

teen elke bose gees in die lug. 13 Trek daarom die 

volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat 

julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, 

nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, 

nog op julle pos kan bly staan. 14 Bly dan op julle 

pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle 

heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, 
15 en die bereidheid om die evangelie van vrede 

te verkondig as skoene aan die voete. 16 Daarby 

moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want 

daarmee sal julle al die brandpyle van die Bose 

kan afweer. 17 Sit verlossing as helm op en vat die 

swaard van die Gees, dit is die woord van God.  

Openbaring 1:12-16

12 Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met 

my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe 

goue staanlampe gesien 13 en tussen die lampe 

Iemand soos die Seun van die mens. Hy het ‘n lang 

kleed aangehad en ‘n goue band om sy bors gedra. 
14 Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos 

sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. 15 Sy voete 

was soos geelkoper wat in ‘n smeltoond gloei, en 

sy stem soos die gedruis van ‘n groot watermassa. 
16 In sy regterhand het Hy sewe sterre gehad, en ‘n 

skerp swaard met twee snykante het uit sy mond 

uit gekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat 

op sy helderste skyn. 

NOTAS:
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 6bl. 66  
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 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 6bl. 67  
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Ons ontmoet mekaar

• Wat uit die vorige week se teksgedeeltes, gesprekke, nadenke of die erediens het by jou gebly?

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Heb 4:12-13, Ef 6:10-17 en Op 1:12-16, terwyl almal in 

hulle Bybels saam volg.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie.  

 -  Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 -  Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die 

reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 -  Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 -  Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 -  Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 6bl. 68  
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Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Hoe is die Bybel as Woord van God in jou lewe ’n “swaard” wat jou diepste gedagtes indring 

en blootlê?

• Praat saam oor die gedagte dat “die Woord van God ons onsself laat sien op maniere waarvan ons 

nie bewus was nie”.

• Lees ook Ps 139 in dié verband. Hoe is hierdie werklikheid van God wat sien en blootlê gelyktydig 

konfronterend en vertroostend? 

• Dink na oor jou eie lewe, hoe jy die Woord van God hoor en gebruik. Ons sal eendag voor God 

verantwoording moet doen vir die manier waarop ons die Bybel gebruik het. Hoe laat dit jou voel?

Ons bid saam

• Gee ’n minuut van stilte waar elkeen kan neerskryf hoe hulle in hierdie groepsbyeenkoms God se 

stem vir hulle lewens gehoor het.  

• Laat elke groepslid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met ’n ander groepslid deel.  Bid in pare 

saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die week vir mekaar se 

behoeftes te bid.

NOTAS:
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Fokus op mekaar

• Vertel van ’n keer toe iemand so siek was dat hy/sy vir ’n operasie na die hospitaal moes gaan. Dit is 

soms nodig dat die dokters ’n mens met ’n skalpel (’n baie skerp mes) moet oopsny/opereer, sodat 

hulle ons gesond kan maak. 

 

OF

• Spuit vooraf ink in ’n appel. Sny die appel oop. Dit behoort na ’n vrot appel te lyk. Gesels daaroor dat 

die mes nodig is om ons te wys hoe die appel binne lyk. So help die Bybel ons ook om te sien hoe ons 

lewe lyk en ook hoe dit behoort te lyk.

• Die Bybel is ook soos ’n skerp mes wat in ons lewens insny. Dit help ons om die verkeerde goed wat 

ons doen in ons lewe raak te sien. Die Bybel leer ons alles wat ons nodig het om “gesond” en mooi te 

lewe. Dink hoe die Bybel jou help om ’n mooi en “gesonde” lewe te lei. 

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 

WEEK 6bl. 70  
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Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 

teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Dink hoe die Woord van God soos ’n “swaard” is in jou lewe. Waarvan maak dit jou 

bewus? Hoe verander die Bybel die manier waarop jy lewe?

• Hoe gaan julle die Bybel hierdie week gebruik om julle te help om te lewe soos wat 

die Here wil hê? (Plak dalk iewers ’n teksvers op wat julle elke oggend saam lees om 

julle te inspireer. Memoriseer ’n vers en sê dit elke oggend saam op, of wanneer julle 

saans saam eet.) 

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid.

NOTAS:
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Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 6bl. 72  
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DIE BYBEL...as Anker

12 MAART – 18 MAART

WEEK 7

WEEK 7bl. 73  
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Vasgeanker – dit is wat geloof is, vasgeanker in die Woord. Die Woord is vas en 
betroubaar, seker. Dié hoop verbind ons met die verre verlede en dit open vir ons 
die nog onbekende toekoms. Al vergaan alles om ons, bo alles bly staan God se 
Woord betroubaar en vas.

Agtergrond

ONS LEES DIÉ WEEK
Heb 2:1; 3:6; 4:1-6; 6:17-20

WEEK 7bl. 74  
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Hebreërs 2:1

1 Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger 

vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie 

dalk wegdrywe nie. 

Hebreërs 3:6

6 Christus daarenteen is as Seun getrou oor die 

huis van God. En ons is sy huis as ons maar net 

met moed en oortuiging bly vashou aan wat 

ons hoop. 

Hebreërs 4:1-6

1 Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog 

van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien 

later blyk dat een van julle agtergebly het nie. 
2 Ons het die blye boodskap ontvang net soos 

hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor 

het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle 

nie geglo het wat hulle gehoor het nie. 3 Ons 

wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, 

soos God gesê het: “Toe het Ek in my toorn ‘n 

eed afgelê: In my rus sal hulle beslis nie ingaan 

nie.” En tog was sy werk ná die skepping van 

die wêreld reeds afgehandel, (Vgl. Ps. 95:11) 
4 want êrens in die Skrif word van die sewende 

dag dit gesê: “En God het op die sewende dag 

gerus van al sy werk,” (Vgl. Gen. 2:2) 5 terwyl hier 

weer gesê word: “In my rus sal hulle beslis nie 

ingaan nie.” (Vgl. Ps. 95:11) 6 Dié wat vroeër die 

blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle 

ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar 

vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy 

rus in te gaan. 

Hebreërs 6:17-20

17 En omdat God aan die erfgename van die 

belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit 

onveranderlik is, het Hy dit met ‘n eed gewaarborg. 
18 Die twee onveranderlike dinge, die belofte 

en die eed, waarborg dat God sy woord gestand 

sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom 

geneem het, ‘n kragtige aansporing om vas te hou 

aan die hoop op wat vir ons weggelê is. 19 Hierdie 

hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike 

lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. 
20 Daar het Jesus, ons Voorloper, ter wille van ons 

ingegaan, en Hy is vir ewig Hoëpriester volgens die 

orde van Melgisedek.

NOTAS:
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Persoonlike  
STILTETYD

DAG 6

DAG 5

DAG 4

DAG 3

DAG 2

DAG 1

Lees elke dag die teksgedeelte met behulp 

van die Lectio Divina-metode en maak 

’n paar aantekeninge oor wat jy in die 

gedeelte hoor:

WEEK 7bl. 76  
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 - Neem ’n paar oomblikke om 

stil te word in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Dink na oor jou dag se 

gebeure. Laat die dag soos 

’n film voor jou afspeel… 

 - Waar het jy vandag iets 

gesien/beleef van die 

teenwoordigheid van die 

lewende Here? 

 - In watter gebeure het jy 

vandag gesukkel om die 

teenwoordigheid van God 

as die lewende Here te sien? 

 - Praat met die Here oor jou 

ervarings van die dag. 

 - Rus vir ’n oomblik sonder 

woorde in die Here se 

teenwoordigheid. 

 - Skryf nou ’n paar 

gedagtes neer oor jou 

gebedservaring.

VAN NADENKE  
AAN DIE EINDE  
VAN ELKE DAG

PERSOONLIKE

Vir hierdie oefening elke dag kan dit 

betekenisvol wees om ’n boekie te hê 

waarin jy jou gedagtes kan neerskryf.

GEBED

WEEK 7bl. 77  
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Ons ontmoet mekaar

• Wat uit die vorige week se teksgedeeltes, gesprekke, nadenke of die erediens het by jou gebly?

Ons ontmoet God

• Steek ’n kers aan op die tafel. Word vir ’n oomblik saam stil en laat iemand die gebed van Jorg Zink 

doen in die inleidende hoofstuk van die boekie: “Ek wil stil word Here…”

• Laat iemand die drie gedeeltes hardop lees: Heb 2:1; 3:6; 4:1-6; 6:17-20, terwyl almal in hulle 

Bybels saam volg.

• Lees die gedeeltes ’n tweede keer hardop deur.

• Gee geleentheid dat elkeen ook op hulle eie die gedeelte weer rustig deurlees.

• Laat elke persoon in stilte vir ’n ruk lank stilstaan by die gedeeltes wat hul raak. Dink in stilte 

daaroor na. Gee genoeg tyd hiervoor en moenie haastig raak nie.  

 -  Laat die woord of frase wat in die teks vir jou uitgestaan het, deur jou spoel deur dit telkens 

te herhaal.

 -  Gebruik jou sintuie om jou in die woorde in te leef. Sien die gebeure, hoor die klanke, ruik die 

reuke en word deel van die gebeure in die teks.

 -  Herhaal die woorde in jou gedagtes.

 -  Laat die woorde toe om beelde, gevoelens, gedagtes en stories in jou los te laat.

 -  Gee aandag aan dit wat die woorde, beelde en gedagtes aan jou doen. 

• Dink na oor wat die woorde of frase vir jou in jou lewe wil sê.

Kleingroepe word aangemoedig om tydens die Sewe 
Weke-proses rondom ’n tafel te sit.  Elke persoon moet 

’n eie Bybel, Sewe Weke-boekie en pen saambring. 

KLEINGROEPBYEENKOMS

WEEK 7bl. 78  
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Ons deel met mekaar

• Gee geleentheid dat elkeen in die groep deel wat hulle in die teksgedeeltes hoor.  Moenie mekaar 

onderbreek of korrigeer nie, maar gee geleentheid dat elkeen hulle eie ervarings vanuit die teks 

kan deel.

• Luister so na mekaar dat ons ook God se stem in mekaar kan hoor.

• Dink na oor jou eie lewensverhaal. Hoe was die Bybel en die inhoud daarvan al in jou lewe vir jou ’n 

anker in tye wat dit gevoel het of jy oorweldig word deur die storms van die lewe?

• Deel met mekaar wat hierdie Sewe Weke-reis met die Bybel vir elkeen beteken het. 

• Dink na oor hoe die gewoonte van daaglikse Bybellees en Lectio Divina jou in die tyd gevorm het en 

hoe jy dit in die toekoms sal wil voortsit.   

Ons bid saam

• Dek nou die tafel saam met heerlike eet- en drinkgoed, terwyl julle saam vir die Here dankie sê vir 

die reis met gebed.

NOTAS:
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Fokus op mekaar

• Kry ’n prent van ’n anker. Laat die kinders sê wat dit is en waarvoor dit gebruik word. Help hulle om 

die doel van ’n anker te verstaan.

• Deel met mekaar wat dit is wat julle help wanneer julle lewens op stormwaters beland.  Laat 

elkeen dink aan ’n spesifieke situasie of tyd wat dinge vir jou moeilik was. Wat het jou veral in dié 

tyd gehelp? 

Families word aangemoedig om hierdie byeenkoms weekliks 
net na ete te hê.  Laat almal help om na ete die tafel af te dek 
en skoon te maak en almal bring dan hulle Bybels, Sewe Weke-
boekies en ’n pen na die tafel.

FAMILIEBYEENKOMS TUIS / 
FAMILIEGROEPE 

WEEK 7bl. 80  
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Fokus op die Woord in ons lewens

• Laat een lid van die gesin ’n kers op die tafel aansteek as ’n simbool van God se 

teenwoordigheid.

• Iemand doen ’n gebed waarin ons onsself oopstel om God se Woord te hoor.

• Lees as gesin saam die teksgedeeltes van die week. Laat elke kind wat kan lees met 

’n eie Bybel die gedeeltes saam volg. Lees die gedeeltes 2/3 keer hardop saam deur.

• Gee geleentheid dat elke lid van die familie ook op hulle eie weer die gedeeltes in 

stilte lees en notas maak oor wat hulle in die teksgedeeltes hoor.

• Gee nou geleentheid vir elkeen aan die tafel om te sê wat hulle hoor en opval in 

die gedeeltes.

• Hoe kan die Bybel en God se Woord vir ons ’n anker wees in die lewe? Deel 

met mekaar. 

Bid saam

• Laat elke familielid sy/haar gebedsbehoefte vir die week met die gesin deel. Bid as 

gesin saam vir mekaar op die naam en verbind julle daartoe om ook verder in die 

week vir mekaar se behoeftes te bid. 

• Sluit die Sewe Weke-reis af deur saam roomys te eet en dink na oor hoe julle 

as familie die gewoonte om die Bybel saam te lees kan voortsit na die Sewe 

Weke-proses.

NOTAS:

WEEK 7bl. 81  

7 Weke met die Bybel - gemeente.indd   81 2017/12/11   13:53



Wat het die Here tydens vandag se erediens kom bevestig wat jy die 
afgelope week gehoor het?

Wat het jy nuut gehoor in vandag se erediens?

SONDAG SE EREDIENS

WEEK 7bl. 82  
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NOTAS:

WEEK 7bl. 83  
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Hierdie is ‘n gesamentlike projek van die verenigde Ring van Stellenbosch.  

Gemeentes wat graag hiervan gebruik wil maak, is welkom om ons te kontak by:  

021 883 3458 of kantoor@moederkerk.co.za.

Naam + Van        E-posadres               Telefoon

Groepslede
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