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Die Bybel moet ons lewe vorm. Daarvoor is dit
nodig dat ons leer om die Bybel te leef terwyl ons
dit lees. Daardeur hoor ons die stem van God in
die Bybel, leer ons hoe om Jesus prakties te volg,
en skryf die Gees ons in God se verhaal met die
wêreld in. Hierdie Pinkster gaan ons leer hoe om dit
prakties in te oefen.

‘Jesus en die Emmausgangers’ (Lukas 24)
- Alida Bothma

IN GESPREK MET GOD
PINKSTER 2012
1. Om God te beleef – Hand 8:26-40
- Sondagoggend 20 Mei 09:00 – lectio divina

2. Om tot rus te kom – Jesaja 30:8-18
– Sondagaand 20 Mei 18:30 – silencio

3. Om te luister – Openbaring 10
– Maandagaand 21 Mei 18:30 – lectio

4. Om te ontvang – 1 Konings 3:2-15
– Dinsdagaand 22 Mei 18:30 – meditatio

5. Om met God te praat – 1 Konings 19
– Woensdagaand 23 Mei 18:30 – oratio

6. Om God te geniet – Filippense 4:2-9
– Donderdagaand 24 Mei 18:30 – contemplatio

7. Om vir God te leef – Psalm 40
– Sondagoggend 27 Mei 09:00 – incarnatio

Grafika deur Nico Simpson

1. Om God te beleef – Hand 8:26-40
- Sondagoggend 20 Mei 09:00 –
lectio divina

Teksgedeelte
’n Engel van die Here het vir Filippus
gesê: “Maak jou klaar en gaan teen die
middag na die pad wat van Jerusalem af
Gasa toe loop.” Dit is ’n stil pad.
27
Filippus het toe klaargemaak en
gegaan.
’n Ontmande Etiopiër wat ’n hoë pos
beklee het aan die hof van die kandake,
soos die koningin van Etiopië genoem
is, en wat haar geldsake beheer het, het
na Jerusalem toe gekom om te aanbid.
28
Hy was nou op pad terug en het op sy
wa gesit en lees uit die profeet Jesaja.
29
Toe sê die Gees vir Filippus: “Gaan loop
saam met daardie wa.”
30
Filippus het daarheen gehardloop en
gehoor dat die man uit die profeet Jesaja lees.
Hy vra toe vir hom: “Verstaan u wat u lees?”
26

Die Etiopiër antwoord: “Hoe sou ek kon
as niemand dit vir my uitlê nie?”
Hy het Filippus gevra om op te klim en
by hom te kom sit. 32Die Skrifgedeelte
wat hy gelees het, was dit:
“Soos ’n skaap is Hy gelei
om geslag te word;
en soos ’n lam wat stil is
as hy geskeer word,
het Hy nie sy mond oopgemaak nie.
33
In sy vernedering het daar nie reg
aan Hom geskied nie.
Wie sal van sy nageslag kan vertel?
Sy lewe op aarde word beëindig.” v
34Die amptenaar vra toe vir Filippus:
“Sê vir my, asseblief, van wie praat die
profeet hier, van homself of van iemand
anders?”
31

4

Filippus het by hierdie Skrifgedeelte
begin en die evangelie oor Jesus aan
hom verkondig.
36
Onderweg kom hulle toe by water aan,
en die amptenaar sê: “Hier is water. Wat
35

verhinder dat ek gedoop word?” w
38
Toe het hy die wa laat stilhou. Filippus
en die hofdienaar het albei in die water
in gegaan, en Filippus het hom gedoop.
39
Toe hulle uit die water kom, het die
Gees van die Here vir Filippus weggeneem. Die amptenaar het hom nie meer
gesien nie en het sy reis met blydskap
voortgesit.
40
Filippus is later in Asdod aangetref.
Hy het daarvandaan deur al die dorpe
gegaan totdat hy in Sesarea gekom het,
en oral het hy die evangelie verkondig.
Vgl. Jes. 53:7–53:8
Sommige manuskripte voeg by: 8:37
“Niks nie,” antwoord Filippus, “as u met
u hele hart glo.” Die hofdienaar sê toe:
“Ek glo dat Jesus Christus die Seun van
God is.”
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2. Om tot rus te kom – Jesaja 30:8-18
– Sondagaand 20 Mei 18:30 –
silencio

Daarom word hierdie sonde vir julle
’n hoë stuk muur wat oorhang
en dreig om te val
en dan skielik,
onverwags inmekaarstort
14
en in stukke spat soos ’n groot kleipot
wat meedoënloos fyn geslaan word
sodat daar onder al sy skerwe
nie een oor is om mee kole uit ’n
vuurmaakplek te krap of water uit ’n
opgaarput te skep nie.
15
So het die Here my God,
die Heilige van Israel, gesê:
As julle julle bekeer en tot rus kom,
sal julle gered word.
Julle krag lê in stil wees en vertroue hê.
Maar dit wou julle nie; 16julle het gesê:
“Nee, ons sal op perde wegjaag,
ons sal vinnige perde ry.”
Dan sál julle vlug,
maar julle agtervolgers
sal vinniger wees.
17
Duisend van julle sal vlug
as één julle bedreig,
en as vyf julle bedreig,
sal julle aanhou vlug
totdat die paar wat van julle oorbly,
soos ’n eensame vlagpaal op ’n berg,
soos ’n enkele vaandel op ’n heuwel
sal wees.
18
Tog is die Here gretig
om julle genadig te wees
en wil Hy hom oor julle ontferm:
Die Here is ’n God wat reg laat geskied,
en dit gaan goed met elkeen
wat op Hom vertrou.
13

Teksgedeelte
Gaan skryf dit nou op waar Juda by is,
teken dit aan dat dit altyd
teen hulle kan getuig
in die dae wat kom.
9
Hulle is ’n weerbarstige volk,
hulle is mense wat lieg
en wat weier om te luister
na wat die Here wil.
10Hulle sê vir die sieners:
“Moenie gesigte sien nie!”
Hulle sê vir dié wat gesigte sien:
“Moenie gesigte sien
oor wat ons moet doen nie,
vlei ons liewer,
sien liewer dinge wat ons mislei!
8

Gee pad voor ons,
moenie voor ons kom staan nie;
laat die Heilige van Israel
uit ons teenwoordigheid verdwyn!”
12
So sê die Heilige van Israel:
Julle het my waarskuwing verwerp,
julle het julle vertroue gestel
in geweld en bedrog
en daarop gesteun.
11

6

1. Rus

2. Hoor
•

Lees

•

Mediteer

•

Bid

•

Geniet

3. Leef

Bespreek

7

3. Om te luister – Openbaring 10
– Maandagaand 21 Mei 18:30 –
lectio

Teksgedeelte
Toe het ek ’n ander engel, ’n sterke,
uit die hemel uit sien afkom. Hy het
’n wolk om hom gehad en ’n reënboog
bokant sy kop. Sy gesig was soos die
son en sy bene soos vuurpilare. 2In sy
hand het hy ’n oop boekie gehad. Hy
het toe met sy regtervoet op die see
en met sy linkervoet op die land gaan
staan 3en met ’n harde stem uitgeroep
soos ’n leeu wat brul. Toe hy uitroep,
het sewe donderslae geantwoord. 4En
toe die sewe donderslae praat, wou ek
dit opskrywe, maar ek het ’n stem uit
die hemel hoor sê: “Hou geheim wat die
sewe donderslae gesê het; moet dit nie
opskrywe nie.”
5
Die engel wat ek op die see en die land
sien staan het, het toe sy regterhand na
die hemel toe opgelig 6en ’n eed afgelê by
Hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat
die hemel en wat daarin is, die land en
wat daarop is, die see en wat daarin is,
geskep het. Hy het met ’n eed bevestig:
“Daar is geen tyd meer oor nie. 7Op die
1

8

dag wanneer die sewende engel op sy
trompet gaan blaas, sal God se verborge
bedoeling met alles bereik word, soos
Hy die blye tyding aan sy dienaars, die
profete, bekend gemaak het.”
8
Die stem wat ek uit die hemel gehoor
het, het toe weer met my gepraat en vir
my gesê: “Gaan kry die oop boek daar in
die hand van die engel wat op die see en
die land staan.”
9
Ek het na die engel toe gegaan en vir
hom gevra om die boekie vir my te gee.
Hy sê toe vir my: “Neem dit en eet dit op.
Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou
mond sal dit so soet soos heuning wees.”
10
Ek het toe die boekie uit die hand van
die engel gevat en dit opgeëet. In my
mond was dit so soet soos heuning, maar
toe ek dit insluk, het my maag bitter
geword. 11Toe het hulle vir my gesê: “Jy
moet weer God se boodskap aangaande
baie volke, nasies, tale en konings
verkondig.”
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4. Om te ontvang – 1 Konings 3:2-15
– Dinsdagaand 22 Mei 18:30 –
meditatio

Teksgedeelte
In daardie dae het die volk nog
altyddeur op die hoogtes geoffer, omdat
2

daar nog nie ’n tempel vir die Naam van
die Here opgerig was nie. 3Salomo het sy
liefde vir die Here betoon deur alles te
doen wat Dawid, sy pa, hom voorgeskryf
het. Hy het egter nog op die hoogtes
offers gebring.
4
Koning Salomo het na Gibeon toe
gegaan om daar te offer, omdat die
vernaamste hoogte daar was. Salomo het
op daardie altaar duisend brandoffers
gebring.
5
Daar in Gibeon het die Here die nag
in ’n droom aan Salomo verskyn en vir
hom gevra: “Wat wil jy hê moet Ek vir
jou gee?”
6
Toe sê Salomo: “U het groot trou aan
my vader Dawid bewys. Hy was in sy
lewe getrou en gehoorsaam en opreg
teenoor U. U het hierdie groot trou aan
hom bewys en vir hom ’n seun gegee
wat vandag op sy troon sit. 7Here my
God, U het my koning gemaak in my
vader Dawid se plek, maar ek is nog
jonk en onervare 8en ek moet regeer
oor die volk wat deur U uitgekies is, ’n
groot volk, te veel om te tel. 9Gee my die
gehoorsaamheid aan U dat ek u volk reg
sal regeer en in alles insig sal hê, want
wie kan uit homself hierdie groot volk
van U regeer!”
10
Die Here het dit goedgevind dat Salomo
dít gevra het. 11Hy het vir hom gesê:
“Omdat dít jou versoek is en jy nie vir

10

jou ’n lang lewe, of rykdom, of die dood
van jou vyande gevra het nie, maar insig
in wat reg is, 12sal Ek aan jou versoek
voldoen. Ek gee aan jou wysheid en
insig soos niemand vóór jou gehad het
of ná jou sal hê nie. 13Ook wat jy nie
gevra het nie, gee Ek aan jou: rykdom en
aansien, sodat daar onder die konings
niemand soos jy sal wees solank jy leef
nie. 14As jy jou in jou optrede hou aan
my voorskrifte en gebooie soos jou vader
Dawid gedoen het, sal Ek jou ook nog ’n
lang lewe gee.”
15
Toe Salomo wakker word, het hy
besef dat die Here in ’n droom aan hom
verskyn het. Hy is toe terug na Jerusalem
toe, en daar het hy voor die verbondsark
van die Here gaan staan en brandoffers
en maaltydoffers gebring. Hy het ook ’n
feesmaal vir al sy amptenare gegee.
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5. Om met God te praat – 1 Konings 19
Teksgedeelte

– Woensdagaand 23 Mei 18:30 –
oratio

Agab het vir Isebel
vertel wat Elia alles
gedoen het, ook dat
hy al die profete om
die lewe gebring
het. 2Toe het Isebel
’n boodskapper na
Elia toe gestuur om
vir hom te sê: “Mag die gode my om die lewe
bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou
gemaak het soos jy met die profete nie.”
3
Elia het bang geword en ter wille van sy
lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom,
het hy sy slaaf daar agtergelaat. 4Hy self het
egter ’n dagreis ver die woestyn in gegaan.
Daar het hy onder ’n besembos gaan sit en
gewens hy gaan dood. Hy het gesê: “Nou is
dit genoeg, Here! Neem my lewe, want ek is
niks beter as my voorvaders nie.”
5
Toe gaan hy lê en hy het daar onder die
besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom
weer kom kry, skud ’n engel aan hom en sê:
“Word wakker! Eet!”
6
Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek
wat op warm klippe gebak is, en ’n kruik
water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan
lê. 7Die engel het ’n tweede keer aan hom
geskud en gesê: “Word wakker! Eet! Anders
sal die pad vir jou te lank word.”
8
Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag
van die kos kon hy veertig dae en veertig nagte
lank loop tot by Horeb, die berg van God.
9
Hy het in ’n grot ingegaan en die nag daar
deurgebring. Toe het die woord van die Here
tot hom gekom en vir hom gesê: “Wat maak
jy hier, Elia?”
10
Hy antwoord toe: “Ek het my met hart en siel
gewy aan u saak, Here, Almagtige God. Die
Israeliete het die verbond met U verbreek. Hulle
het u altare afgebreek en u profete doodgemaak.
Net ek alleen het oorgebly, en hulle soek my om
my ook om die lewe te bring.”
11
Maar die Here sê vir hom: “Kom uit, en gaan
staan op die berg voor My, die Here, Ek wil
verbygaan.”
19

12

Skielik was daar ’n baie sterk wind wat die
berg stukkend geruk en die rotse gebreek het
voor die Here. Maar in die wind was die Here
nie. Na die wind was daar ’n aardbewing.
Maar in die aardbewing was die Here nie.
12
Na die aardbewing was daar ’n vuur. Maar
in die vuur was die Here nie. En na die vuur
was daar ’n fluistering in die windstilte.
13
Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy
mantel toegemaak en by die bek van die grot
gaan staan. Toe hoor hy ’n stem wat vir hom
sê: “Wat maak jy hier, Elia?”
14
Hy het geantwoord: “Ek het my met hart en
siel gewy aan u saak, Here, Almagtige God.
Die Israeliete het die verbond met u verbreek.
Hulle het u altare afgebreek en u profete
doodgemaak. Net ek het oorgebly, en hulle
soek my om my ook om die lewe te bring.”
15
Maar die Here sê vir hom: “Draai in jou
spore om na die Damaskuswoestyn toe, en as
jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf
tot koning van Aram. 16Jy moet ook vir Jehu
seun van Nimsi salf tot koning van Israel, en
vir Elisa seun van Safat uit Abel-Megola moet
jy salf tot profeet om jou op te volg. 17Dan sal
dit só wees: wie Gasael se swaard vryspring,
Jehu sal hom doodmaak; wie Jehu se swaard
vryspring, Elisa sal hom doodmaak. 18Maar
Ek sal in Israel die sewe duisend laat oorbly
wat nie die Baälbeeld aanbid het nie.”
19
Nadat hy daarvandaan af weggegaan het, kry
hy vir Elisa seun van Safat besig om te ploeg
met twaalf spanne van twee, terwyl hy self by
die agterste span geloop het. Toe Elia by hom
verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom. 20Hy het
sy osse net so gelos en agter Elia aangehardloop
en gesê: “Laat ek tog net my pa en ma gaan
groet. Dan sal ek saam met u gaan.”
Elia antwoord hom toe: “Gaan as jy wil. Ek
hou jou mos nie terug nie.”
21
Toe draai Elisa om en gaan slag twee osse, en
met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy
werksmense gegee om te eet. Daarna het hy
saam met Elia gegaan en sy volgeling geword.
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6. Om God te geniet – Filippense 4:2-9
– Donderdagaand 24 Mei 18:30 –
contemplatio

Teksgedeelte
Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan
vir Sintige om eensgesind te wees in
die Here. 3Ja, ek vra jou ook, getroue
medewerker, wees hierdie vroue
behulpsaam. Hulle het saam met my die
stryd gevoer in diens van die evangelie,
net soos Klemens ook en my ander
medewerkers, wie se name in die boek
van die lewe staan.
4
Wees altyd bly in die Here! Ek herhaal:
Wees bly! 5Wees inskiklik teenoor alle
mense. Die Here is naby. 6Moet oor niks
besorg wees nie, maar maak in alles
julle begeertes deur gebed en smeking
en met danksegging aan God bekend.
2

14

En die vrede van God wat alle verstand
te bowe gaan, sal oor julle harte en
gedagtes die wag hou in Christus Jesus.
8
Verder, broers, alles wat waar is, alles
wat edel is, alles wat reg is, alles wat
rein is, alles wat mooi is, alles wat
prysenswaardig is—watter deug of
lofwaardige saak daar ook mag wees—
daarop moet julle julle gedagtes rig. 9En
wat julle van my geleer en ontvang het,
en gehoor en gesien het, dit moet julle
doen. En God wat vrede gee, sal by julle
wees.
7
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7. Om vir God te leef – Psalm 40
– Sondagoggend 27 Mei 09:00 –
incarnatio

Teksgedeelte
Ek het gesmag
na die hulp van die Here.
Hy het na my toe afgebuig
en my hulpgeroep gehoor.
3
Hy het my uitgetrek
uit die put van die dood,
uit die slymerige modder,
my op ’n rots laat staan
en my weer op vaste grond laat loop.
4
Hy het my ’n nuwe lied
in die mond gelê,
’n loflied vir ons God.
Baie sal daarvan hoor
en Hom die eer toebring,
hulle sal op die Here vertrou!
5
Dit gaan goed met die mens
wat sy vertroue in die Here stel
en hom nie wend tot duister magte
en tot mense wat hulle
met skyngode ophou nie.
6
Here my God, U het baie wonderlike
dinge gedoen;
U dink altyd aan ons;
daar is niemand soos U nie.
Ek sou daarvan wou vertel
en daaroor praat,
maar dit is te veel om op te noem.
7
Dit is nie diereoffers of graanoffers
wat U wil hê nie,
nie brandoffers of sondeoffers
wat U vra nie;
U wil gehoorsaamheid hê.
8
Daarom het ek gesê: “Hier het ek gekom
soos dit in die boekrol
vir my voorgeskrywe is.
9
Om u wil te doen, my God,
is my een begeerte,
u woord is my hele lewe.”
10
Met blydskap het ek
aan die gemeente vertel
U het my verlos.
Ek het nie stilgebly nie,
Here, U weet dit!
11
Dat U verlos, het ek nie
vir myself gehou nie,
ek het gepraat oor u trou en u hulp.
2

16

Oor u goedheid en u trou het ek
in die gemeente nie stilgebly nie.
12
Moet my tog nie uitsluit
van u ontferming nie, Here,
laat u liefde en trou
my voortdurend bewaak,
13
want ramp op ramp het my oorval,
my ongeregtighede het my ingehaal;
ek weet nie meer waarheen nie.
Hulle is meer as die hare op my kop;
ek is moedeloos.
14
Here, red my tog asseblief!
Here, kom my tog gou te hulp!
15
Laat dié wat my lewe wil neem,
self in die ellende beland,
teleurgestel in hulle verwagting;
laat dié wat graag
my ondergang wil sien,
op die vlug slaan
en beskaamd staan.
16
Laat dié wat my spot,
verbysterd staan omdat hulle self
in die ellende beland het.
17
Laat almal wat by U hulp soek,
jubel en bly wees oor U,
laat dié wat op u hulp staat maak,
altyddeur sê: “Die Here is groot!”
18
Ek is hulpeloos en arm,
maar die Here dink aan my.
U is my hulp en my redder; my God,
moet tog nie talm nie!
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VIR DIEPER DELWERS:
Lectio Divina
Die Bybel is die primêre geestelike bronteks vir
Christene regdeur die eeue. Dit word onder andere
uitgedruk deur die term Sola Scriptura van die
Reformasie, die Woord alleen. Ons persoonlike lewe
en gemeenskap met mekaar, sowel as ons publieke
lewe en verhouding met die wêreld word daardeur
gevorm. Dit is dié manier waarop ons God leer ken,
volgelinge van Jesus word, en die werk van die Heilige
Gees ervaar.
Regdeur die eeue het Christene geëksperimenteer
met aanvullende maniere om God te ken, te volg en te
ervaar – deur ekstase en visioene, deur prestasies en
lewensreëls, en deur askese en opoffering – en telkens
het die geloofsgemeenskap teruggekeer na die primêre
bron, die Bybel.
Vandag is ons natuurlik ook nog uitgelewer aan die
impak van die Westerse lewenstyl, waarin die klem op
die gesag van die mens self geplaas word. In geestelike
sin beteken dit dat jou eie ervaring die norm in jou
lewe raak, eerder as die teks van die Bybel.
Maar ook dít sal nie die toets van die tyd kan deurstaan
nie. Die Woord van God, die Bybel, bly die primêre
rigsnoer vir die geestelike lewe.

Om die Bybel te lees
Daar is egter ook verskillende maniere om die Bybel
te hanteer.
Aan die een kant kan ‘n mens die Bybel soos enige
ander boek lees. Jy kan dit wetenskaplik lees, bv deur
dit vergelyk met ander tekste en klem te lê op die
vertaling en woordbetekenisse. Jy kan dit dogmaties
lees, bv deur dit te sistematiseer om ‘n teologiese
raamwerk daaruit te haal. Jy kan dit esteties lees, bv
deur die wonder van die poësie en beelde daarin te
probeer waardeer. En dít het groot waarde. Dit bou
ons kennis en waardering van die teks. Die gevaar
hiervan is natuurlik dat ‘n mens kan dink dat jy in
beheer kom van die teks, dat jy die teks bemeester.
Daarom kan ons die teks nie net so lees nie.
Aan die ander kant kan ‘n mens die Bybel as die
Woord van God lees. Dan lees jy dit nie soseer om dit
wetenskaplik, of teologies of esteties te beoordeel nie,
maar om die Woord van God daarin te hoor. Dan word
die Bybel ‘n poort na God se wêreld, waarin Hy met jou
deur die Bybel besig raak. Dit bou nie aan ons kennis
en waardering van die teks in die eerste plek nie. Dit
verander ons menswees. Ons word op ‘n manier deur
die teks gelees, getransformeer, en gevorm. Die gevaar
hiervan is natuurlik dat ‘n mens die teks só subjektief
lees dat jy buite die betekenis van die taal en beelde
van die Bybel begin beweeg, en jou eie interpretasie
daarvan as die teks begin beskou. Daarom kan ons
natuurlik ook nie die teks net so lees nie.

18

Daarom moet ons telkens probeer om beide te doen.
Ons moet die Bybel wetenskaplik lees, sodat ons nie
teksmoord pleeg nie. En ons moet God toelaat om
deur die Bybel met ons te praat, sodat ons God se
teenwoordigheid deur die teks kan beleef.

Lectio Divina
Omdat ons reeds op soveel maniere geskool is in
die wetenskaplike lees van die Bybel, wil ek egter in
hierdie Pinkster meer konsentreer op die Bybel as die
Woord van God aan ons, sonder om die ander maniere
heeltemal te ignoreer. Een van die maniere waarop
hierdie manier van Bybellees deur die eeue beoefen is,
is Lectio Divina.
Lectio Divina beteken letterlik goddelike lees of
geestelike lees. Dit is om God toe te laat om deur die
Bybel jou lewe te infiltreer, jou lewe op te eis, jou lewe
deur die lees van Sy Woord te verander. Dit is iets
anders as om die Bybel krities te lees, of om ‘n tesis
daaroor te skryf. Die fokus is nie op wat jy met die
Bybel doen nie, maar op wat God deur die Bybel met
jou doen ... en deur jou met die wêreld wil doen.
Met Lectio Divina lees jy die Bybel soos ‘n jong leeu oor
sy prooi grom (Jes 31:4). Die Hebreeuse woord hagah
wat hier vir grom gebruik word, word in die meeste
ander kontekste vir nadenke of mediteer gebruik!
Dit gee ‘n mens ‘n idee van wat dit kan beteken om
die Bybel te hagah, nadenkend te lees of daaroor te
mediteer. Dit beteken dat jy deur die Bybel in beslag
geneem moet word, soos ‘n leeu by sy prooi. Dit
beteken dat jy in vervoering moet raak oor die Bybel,
dat alles anders moet vervaag en jou hele wese gefokus
moet raak op wat die Here daarin vir jou wil sê. Só
maak die Bybel jou hele menswees vol met sy krag.

Deelnemende lees
Lectio Divina is daarom deelnemende leeswerk. Dit is
om oorrompel te word deur die krag van die woorde
van die teks, om daardeur in God se teenwoordigheid
te kom, en die ewigheid te proe in die nuanses en
perspektiewe daarvan. Dit is om van die krag van die
impak daarvan op jou hele lewe bewus te raak, om
God se gedagtes daarin te hoor en te vertroetel, om
Sy wil daarin te hoor, sodat jou hele lewe daardeur
verander word. Soos Peterson sê, Lectio Divina se
uitwerking is: “receiving the words in such a way that
they become interior to our lives, the rhythms and
images becoming practices of prayer, acts of obedience,
ways of love” (Eat this Book, 10).
Dit is immers wat taal aan ons doen. Dit sluit vir ons
wêrelde oop. Dit steek ons verbeelding aan. Dit bring
ons in beroering. Dit bring ons in beweging. Dit
stuur ons oor grense. Dit neem ons oor ons bestaande
horisonne. Die Bybelse taal vervul ons dus met die
asem van God self, die vuur van die Gees wat Hy in ons
deur sy Woord aansteek.

Vormende lees
Die Bybel vorm en verander ons op 3 maniere:
1. As teks – ons leer daardeur vir God die Vader ken
– taal, beelde en betekenisse is dan vir ons belangrik –
informasie en begrip.
2. As vorm – ons word daardeur verander as
Jesus se dissipels – lewenstyl, karaktervorming en
geloofsvorming is dan vir ons belangrik – intensie en
bedoeling.
3. As draaiboek – ons leer daardeur leef as agente van
die Gees – roeping, netwerke en vennootskappe is dan
vir ons belangrik – invloed en betekenis.
Met Lectio Divina word ‘n komplekse netwerk van
verbintenisse met God in jou geskep, sodat jou
menswees ingetrek, verander en vernuwe word
deur die impak van Sy Woord in en deur jou. Jou
geestelike binnekant word deur Lectio Divina gevoed
en getransformeer soos wat kos met jou liggaamlike
binnekant doen. God werk immers deur taal, soos
Genesis 1 al onomwonde op die tafel sit. Dit is ook een
van die primêre maniere waarop Jesus beskryf word,
as die Logos, die Woord, die Stem van God.
Jy lees die Bybel nie om God in jou lewe in te trek
nie. Jy lees die Bybel sodat God jou in Sy lewe intrek
(Peterson, Eat this Book, 6), sodat jy Sy stem kan hoor.
Hierdie manier van lees, is iets wat die OT profeet
Esegiël (3:1) letterlik beleef en beskryf het, en ook die
geliefde dissipel Johannes in Openbaring (10:9-10) in
die NT. Dit is ‘n manier van lees waar jou leeswerk
jou lewe word: “Readers become what they read”
(Peterson, Eat this Book, 20).
Daarom is ons leeswerk intens persoonlik. Dit raak jou
hele menswees. Die Woord raak vir jou ‘n huis om in
te woon, ‘n pad om op te loop, ‘n bron om uit te leef.
Ons leeswerk is ook intens relasioneel. Dit vind plaas
in ‘n verhouding, waarin in ons God die Vader as die
Voorsiener ervaar, Jesus, die Seun, en die Christus, as
die Verlosser midde in die werklikheid van elke dag
ervaar, en die Heilige Gees as die Vertrooster, die Een
wat ons Vernuwe, ervaar.

Gevaar van subjektiwiteit
Daar is natuurlik die gevaar dat jy die Bybel vanuit jou
Westerse wêreldbeeld in terme van jou eie behoeftes,
jou eie begeertes en jou eie gevoelens kan lees.
Peterson noem dit die Replacement Trinity, “my Holy
Wants, my Holy Needs, and my Holy Feelings.” (Eat this
Book, 31).
Dit is waarom ‘n mens die Bybel nie net alleen lees
nie, maar ook saam met ander gelowiges. Ook nie net
saam met gelowiges wat net soos jy dink nie, maar

saam met gelowiges uit verskillende tradisies. Ook
nie net op die Lectio Divina manier nie, maar ook as
teks saam met wetenskaplikes, wat aandag gee aan die
vertaling, die literêre beelde, die historiese konteks, die
eksegese van wat regtig daar staan, sowel as ‘n groei
in die bewussyn van die ideologieë wat ‘n invloed het
op jou lees van die teks, asook die sosiologiese konteks
vanwaar af jy die teks lees.
Eksegese en interpretasie van die teks raak dus al hoe
belangriker hoe dieper ‘n mens met die teks besig
is. En die konteks van die perikoop, die hoofstuk, die
Bybelboek, en die hele Bybel speel die hele tyd in op
ons verstaan van ‘n spesifieke woord, frase, verhaal
of idee in die teks. Dit help ons om die impak van ons
eie verstaan, ons eie subjektiwiteit, ons eie behoeftes,
begeertes, en gevoelens in die lees van die Bybel aan te
pas, en in te pas by die groter storie van die Byebl.
Maar, die gevaar van subjektiwiteit kan ons nie
keer om die Bybel deelnemend, persoonlik, en in
verhouding met God en mekaar te lees nie. Die teks
moet nie net geëksegetiseer word om daaruit betekenis
en bedoelings te haal nie. Ons lewens moet ook deur
die teks geëksegetiseer word, sodat ons die betekenis
en bedoeling van ons lewe kan agterkom.
• Die Bybel moet uiteindelik ons vorm sodat ons die
intensie en bedoeling daarvan vir die lewe kan snap.
Ons moet as’t ware daarin begin leef. Dit moet ons
storie word. Ons moet onsself vind binne die storie
wat die Bybel vir ons vertel van wie God is en wat Hy
in hierdie wêreld doen.
• Die Bybel moet uiteindelik ook vir ons ‘n draaiboek
word, waardeur ons die invloed en betekenis daarvan
op allerlei praktiese wyses in hierdie wêreld navolg
en uitvoer. God praat deur die teks. Die Gees roer ons
binnekant deur die teks, sodat ons in beweging kom
agter God aan die wêreld in.

Hermeneutiek
Ons het groot geword met ‘n heremeneutiek van
suspisie. Ons geleer om ons onsinverklikkers aan te
sit. En dit is ‘n goeie manier van leef. Dit keer dat jy
ore aangesit word. Dat jy mislei word. Ons wil tog
nie graag uitgevang word deur iemand wat ons dinge
anders voorstel as wat dit regtig is nie.
Maar, as jy die Bybel só lees, eindig jy met ‘n baie klein
Bybel.
Ricouer se raad is: Behou jou suspisie, maar lees
dan die Bybel weer ‘n keer met ‘n tweede naïewiteit,
waarin jy bv nie die historiese probleme met die
verhaal van Adam en Eva en die slang wat praat, en die
Ark van Noag en die reënboog, ontken nie, maar tog op
‘n nuwe wyse deur die krag van die verhale daarvan
ingetrek word in God se storie met die wêreld.
Ricouer noem dit ‘n hermeneutiek van waardering,
van bewondering. Só word jy ‘n deelnemer, binne ‘n
verhouding, raak dit jou persoonlik.
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1. Om God te beleef – Hand 8:26-40
- Sondagoggend 20 Mei 09:00 – lectio divina

2. Om tot rus te kom – Jesaja 30:8-18
– Sondagaand 20 Mei 18:30 – silencio

3. Om te luister – Openbaring 10
– Maandagaand 21 Mei 18:30 – lectio

4. Om te ontvang – 1 Konings 3:2-15
– Dinsdagaand 22 Mei 18:30 – meditatio

5. Om met God te praat – 1 Konings 19
– Woensdagaand 23 Mei 18:30 – oratio

6. Om God te geniet – Filippense 4:2-9
– Donderdagaand 24 Mei 18:30 – contemplatio

7. Om vir God te leef – Psalm 40
– Sondagoggend 27 Mei 09:00 – incarnatio

