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Tema: Maak tyd om deur Christus stil te word en na te dink oor God, sy Woord en sy 

optrede in en met jou lewe.  

 

Vooraf sang  

Sb 2-5: 1,2 (Ps 18-1, 2 de mel, ou wysie)  

 

Ontmoetingsdiens  

Intreelied en Votum: Ps 19-2: 5 

Seën 

Loflied Ps 145-1: 1,2,4,5 

  

Woorddiens  

Gebed 

Skriflesing: Psalm 1 

                   Markus 1: 35 - 37, 

                   Markus 6: 30 – 32 

                   Lukas 6: 12 - 13  

                  Teksverse: Psalm 1: 2  

Sing Ps 1- 2: 2 

Woordverkondiging  

 

Antwoorddiens  

Gebed 

Liefdegawes 

Gebed vir Bediening na Buite 

Sing Ps 119-2: 4,10,18 

Seën 

Amen Sb 13-2.  
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Geliefde brs en srs en kinders 

 

Ons het vanmore gehoor dat ons in „n verwarrende en deurmekaar wêreld lewe waarin „n 

oormaat inligting baie sterk invloed op ons wil uitoefen. Ons leef egter ook in ‘n baie 

besige wêreld. Ek dink nie daar is „n ouderdomsgroep in die gemeente wat nie vir jou kan 

vertel hoe besig hulle is nie!  

 

Ongetroude jongmense is besig om hulle loopbane te bou en werk baie hard. Studente is 

besig. Ons kinders is van kleins af besig in die skool en skoolprogramme, sport en ander 

aktiwiteite neem hulle hele dag in beslag. Ouers is baie besig met werk en ander 

verpligtinge. Selfs die sg afgetrede lidmate sal vir jou vertel hoe besig hulle lewe is – of 

dalk maar net hoe vinnig vlieg die tyd verby wanneer „n mens ouer word.  

 

Hierdie besige lewe brs en srs, veroorsaak dat – as ons nie stewige beheer daaroor 

neem nie – dat ons nie tyd het vir God nie. Ons lees nog Bybel en bid ja, maar dit 

gebeur teen „n gejaagde agtergrond! Ons maak nie tyd om rustig na te dink oor alles wat 

God ons leer en hoe dit in ons lewens neerslag behoort te vind nie soos ons vanmore 

gehoor het nie.  

 

So vertel iemand my gister dat hulle as gesin die Almanak se dagstukkies volg en dat die 

emeriti baie lang Skrifgedeeltes gee om te lees. As hulle sien dit is „n emeritus predikant 

wat die dagstukkie geskryf het, dan lees hulle net die fokusverse! Sien! Ons het nie tyd 

vir baie lees en lang gebede nie. Ons het nie tyd om as gelowiges rustig by mekaar te 

sit en te praat oor God en ons lewe nie! 

 

Die gevolg is, geliefdes, ons verarm onsself aan noodsaaklike en intense omgang 

met God en nadenke oor God en die lewe! Jy kan nou op hierop reageer deur te sê: 

maar het ons dit nou regtig nodig? Moet ons nou regtig tyd maak hiervoor? My antwoord 

hierop is: Jesus het dit nodig gehad! En as Hy dit nodig gehad het, waarom dink kan ek 

dink dat ek daarsonder kan klaarkom.  

 

Daarom is die boodskap vanaand: : Maak tyd om deur Christus stil te word en na te dink. 

Sonder jou af en rig jou denke doelbewus op God, sy Woord en sy optrede in en met jou 

lewe. Daarmee kom ons nog nader aan die Here. Daardeur word ons verhouding met God 

verinnig en beleef ons ryker geestelike seëninge.  

 

Dit is immers die belofte van psalm 1. Die mens wat tyd maak om oor God se Woord te 

bepeins, om homself of haarself te verdiep in nadenke , word deur die Here geseën met „n 

vrugbare lewe. Die psalm sê ook dat die gelowige wat so tyd maak vir nadenke iemand is 

met stabiliteit en wysheid. So „n mens ervaar God se leiding elke dag in die praktyk van sy 

lewe.  

 

Kyk ‘n mens na die res van die Skrif dan sien jy dat hierdie nadenke en tyd met God 

ook ‘n opdrag van die Here is . Ons lees daarvan in Deut. 6: 6 as die Here vir die volk sê 
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dat die Wet wat Hy hulle gegee het “altyd in hulle gedagtes moet wees”. Dit moet hulle 

denke rig en hulle dade bepaal.  

 

Brs en srs, Ons sal dus in die eerste plek in ons besige lewe tyd moet maak om ons af 

te sonder, stil te word en na te dink oor alles. Tyd waarin my brein nie net met 

funksionele denke besig is nie, maar met insiggewende denke.  

 

Dit is opvallend dat ons Here Jesus uiters getrou was aan hierdie opdrag van ons 

Vader.  

Ons het ook gelees hoe besige lewe Jesus en sy dissipels gehad het. Somtyds was daar 

nie eens tyd om te eet nie, so besig het die mense hulle gehou. En te midde van hierdie 

besig skedule lees ons dat Jesus gereeld baie tyd gemaak het om Hom af te sonder 

en in gebed met God besig te wees. Soms selfs dwarsdeur die nag! Partykeer was dit 

voor Hy moeilike besluit moes neem. Soms na aanleiding van geweldige geestelike en 

fisiese uitputting dat Hy dit nodig geag het om Hom af te sonder en my ons Vader intens 

besig te wees.  

Hy het sy dissipels ook die noodsaak van hierdie afsondering geleer deur hulle 

gereeld met Hom saam te neem daarop en hulle te leer om wakker te bly en te bid!  

 

Want Christus het die waarde van hierdie afsondering en bepeinsing beleef. Hy het 

altyd nuwe krag ontvang na hierdie tyd met ons Vader. Hy is versterk en bemoedig. Hy het 

perspektief en insig gekry deur sy wortelinge, bepeinsing en gebede. Dink maar aan 

Getsamane en wat daarna gevolg het.  

 

Dikwels het Jesus ook homself in die natuur op „n berg gaan afsonder. Daar waar Hy stilte 

kan geniet. Waar die geraas van die wêreld Hom nie kan bereik nie en Hy ongestoord met 

God kan praat, bid en peins.  

Br en sr, wanneer laas was dit so stil in en rondom jou dat jy net met jou gedagtes 

besig kon wees??? 

 

Die tweede saak waaroor ons nadink is die vraag: Waarop is ons nadenke gerig in 

so ‘n tyd van afsondering en bepeinsing?  

Wanneer ons die Skrif hieroor raadpleeg dan sien ons dat hierdie nadenke eerstens gaan 

oor God self, wie Hy is en wat Hy doen. Tweedens dink gelowiges na oor die Woord en 

wat dit beteken. Derdens kom God se dade in ons lewe ook in ons gedagtes na vore. 

Waarmee is die Here met my besig? Wat is sy plan en doel met my lewe en met alles wat 

met my gebeur? Ons lees in die 4 de plek ook in Ps. 48 dat die psalmdigter veral in sy 

gedagtes aangegryp word deur God se liefde.  

 

Gelowige nadenke is dus heeltemal anders as oosterse meditasie. Oosterse 

meditasie probeer om die verstand leeg van denke te kry sodat jy op bonatuurlike wyse 

insig en wysheid kan verkry. Dit is nie wat die Here bedoel nie. Ons denke moet juis gevul 

word met God en alles wat Hy is en doen. Sy Woord en sy dade! Want wanneer ek 

daaroor nadink dan verdiep my kennis en insig en kom ek nader aan God.  

 



4 

 

Die derde saak wat aan die orde kom is die vraag: wat bereik ek deur stille 

afsondering en tydsame nadenk? In die eerste plek kom ons nader aan God. Dit is 

immers wat Christus vir ons bewerk het. Ons wat vanweë ons sonde ver van God af moes 

bly om nie deur God se straf vernietig te word nie, ons kan nou deur Christus intiem naby 

aan God kom.  

 

Hebreërs 10 stel dit mooi: ons het deur Christus vrye toegang tot die Vader. Die 

voorhangsel wat die volk in die Ou Testament van die ark weggehou , is deur Christus 

weggeneem in ons kan intiem naby aan God kom in ons omgang met Hom. Ons kan nou 

self met God praat, bid, sy Woord lees, sy stem hoor en daaroor nadink. Ons kan self met 

ons vrae, ons worstelinge, ons nie-verstaan met ons Vader deurpraat. Christus het ons tot 

by die Vader gebring waar ons sonder vrees met God kan verkeer.  

 

Br en sr, hierdie intieme, gefokusde tyd met God bring werklik „n dieper vlak van omgang 

met God mee. Dit bring ook „n geloofbelewing wat nie met blitstye met God ervaar kan 

word nie.  

 

Filippense 4 leer ons verder dat God aan die gelowige wat tyd met Hom spandeer “‟n 

vrede gee wat alle verstand te bowe gaan”. God gee insig wat vrede bring en jou met God 

versoen en gelukkig laat lewe. „n Vrede wat self in die diepste beproewing jou lewe sinvol 

maak.  

 

Hierdie in Christus – as die lewende water -  by God geplant wees gee volgens Psalm 1 

ook lewenskrag en bring vernuwing. Die gelowige kry krag en word toegerus om vir 

God vrugte te dra. Johannes Calvyn deel in sy kommentaar oor psalm 1 „n hou uit na 

sommige van die Roomse monnike ordes wat hulle juis afgesonder het om te peins. 

Calvyn  beskuldig hulle dan van luiheid omdat hulle bepeinsing en afsondering nie vrug vir 

die koninkryk van God voortgebring het. Wie naby aan God gekom het, kan nie anders as 

om nuwe toewyding en ywer te openbaar nie 

 

Brs en srs, wanneer laas het jy regtig jouself van hierdie besige wêreld afgesonder, 

stil geraak en net in bepeinsing met God en die lewe besig gewees? Is dit nie dalk die 

rede waarom jy so gejaagd en onvergenoegd voel nie. Is dit nie dalk die rede waarom jy 

dalk voel dat jy die Bybel lees en tog niks verstaan nie. Dat jy bid en God nie hoor nie? Dat 

jy smag na innerlike vrede en dit nie vind nie? Dat jou lewe so kragteloos en vrugteloos is?  

 

Jy is dan te besig. Te besig vir God! Onthou jy nog wat het met koning Saul gebeur? Hy 

het ook nie tyd gemaak om op God te wag en te hoor wat die Here se wil is nie en het 

haastig eie besluite gemaak wat hom die koningskap gekos het.  

Ons het almal tyd! Dieselfde tyd as wat Jesus gehad het. As wat Daniël, Moses, Dawid, 

Salomo, Cornelius en Paulus gehad het. Gelowiges net soos ons – maar wat tyd gemaak 

het vir nadenke oor God.  

Maak tyd om in Christus jouself af te sonder, stil te word en na te dink....!  

 

Amen 


