
Januarie

Oor ritme, vreugde en om  
die wêreld te verander

Doen soveel jy kan in die tyd wat jy het, met dít wat jy 
het, net daar waar jy is.

– Nkosi Johnson, vigs-aktivis, geb. 1989, oorl. 2001
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Jesus, ek gee hierdie jaar en al my vrees vir U.  
Maak asseblief iets pragtigs daarvan. Amen

’n Vreeslose nuwe jaar
Moenie bang of mismoedig wees nie, want die Here  
is die Een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees.  

Hy sal jou nie in die steek laat nie en jou nie verlaat nie. 
Deuteronomium 31:8

Moses het moedig voor die hele Israel gesê dat Josua nie bang of 
mismoedig moet wees nie, want Moses het geweet wat dit beteken 
om op die vooraand van ’n nuwe môre te staan. En hy het die God 
geken wat reeds bekend was met al die onbekende dae wat nog 
voorgelê het. 

Vandag betree jy die skoon bladsye van ’n nuwe jaar. Jy was nog 
nooit hier nie, en dit kan nogal vreesaanjaend wees om die toe
koms te begin vaslê. Nes Josua en nes Moses vóór hom, weet jy nie 
wat op jou wag wanneer jy omblaai nie. 

Hierdie splinternuwe jaar kan egter jou jaar van vreeslose aan bid
ding wees. Jou geskenk van 365 klein treetjies van gehoorsaamheid. 
Jou lewende verklaring dat geloof en vrees nie saam in jou hart kan 
bestaan nie. Hierdie jaar kan moeilik en verpletterend en op win
dend en diep bevredigend wees. Maar wanneer jy elke nuwe môre 
opstaan en jou oomblikke en treë, jou gedagtes en woorde, jou 
wéés verweef met die ritme van ware aanbidding, dank die Here 
vir die potensiaal wat Hy ingebou het in die maande wat voorlê. 
Onthou ook dat Hy jou 365 tree vooruit is – en nog baie meer.

Watter groot of klein vrees oor die jaar wat voorlê kan jy vandag aan 
die Here oorgee?
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Jesus, help my om vandag karakterbesluite te neem wat 
in pas is met dít waarvoor ek U in die toekoms wil loof. Amen

Sien daarna uit om terug te kyk
Noudat julle Christus Jesus as Here aangeneem het,  

moet julle lewe soos mense wat aan Hom verbonde is.  
Bly in Christus geanker en bou op Hom, standvastig in die  
geloof soos julle geleer is, en loop oor van dankbaarheid. 

Kolossense 2:6-7

Terwyl jy jou doelwitte vir hierdie jaar bepaal, dink na oor waaroor 
jy oor 12 maande die dankbaarste wil wees. Kies ’n tema vir die 
jaar wat jou sal help om op koers te bly – iets soos sagmoedigheid, 
wysheid of standvastigheid. Om die gewoonte aan te leer om van
uit ’n spesifieke idee te leef, sal jou prioriteite en besluite rig. Ek 
sal byvoorbeeld bly wees as ek aan die einde van die jaar kan sê: 
“Ek’s dankbaar dat ek geduldig was met my kinders!” Daarom kies 
ek geduld as my tema. 

Die temas van hierdie oordenkings is waarheid, moed, uitne-
mend heid en skoonheid. Jy kan dalk by hulle begin. Hoe lyk dié 
temas in jou lewe? Hoe kan jy binne jou huidige konteks dap  per 
genoeg wees om die waarheid te erken, om te streef na uit ne
mend heid in jou lewe, om skoonheid te skep – tot God se eer? 

Wat lê die Here op jou hart oor hierdie jaar wat voorlê, en 
oor dít waaraan jy jou tyd, geld, energie en emosionele energie 
moet bestee? Luister. Wees gehoorsaam. Jy sal bly wees dat jy dit 
gedoen het. 

Waaroor wil jy God oor ’n jaar dank?
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Here, ek sukkel om U te vertrou. Ek wil my eie roete volg.  
Tog weet ek U kan dinge sien wat ek nie kan sien nie.  

Kies asseblief vir my die regte pad. Amen

Stop en vra
Vertrou op die Here met alles wat jy het.  

Moenie staatmaak op jou eie insigte nie. Vra na die wil van  
God in alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir jou wys.

Spreuke 3:5-6

Wat ’n drastiese opdrag: om jou totaal aan die Here te onderwerp 
in absoluut elke faset van jou lewe. Tog is ’n lewensveranderende 
belofte hieraan gekoppel: Hy sal vir jou die pad wys. 

Ons kan dit nie bekostig om hierdie belofte mis te loop nie. 
Moenie nog ’n jaar se doolhof van snelweë en aankomende verkeer 
trotseer sonder dat jy jou aan God onderwerp het nie. Besluit 
vandag om alles vir Jesus te waag – jou innerlike en uiterlike lewe. 
Moet jouself ook nie probeer oortuig dat jy presies weet waarheen 
jy op pad is nie, dat dit nie nodig is om stil te hou en aanwysings te 
vra nie. Niemand het ’n morele kompas wat heeltemal betroubaar 
is nie. Nee, hou aan om die Here altyd te vra om vir jou sy wil, sy 
weg te wys, in sy krag en tot sy eer. 

Adem dan die vrede in by dié wete: Ons Here Jesus Christus 
sal vir jou – ten minste vir die volgende tree – die regte koördinate 
gee. 

As jy weet dat jy bang is, of as dit voel asof jy al spartelend en 
sukkelend die nuwe jaar binnestrompel, neem vandag ’n oomblik 
om stil te word en jou aan die Here oor te gee.
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Jesus, gee dat die waarste, mooiste ding  
omtrent my sal wees dat ek U eenvoudig volg. Amen

Vereenvoudig
Nie dat ek dit alles al bereik het, of al klaar volmaak is nie.  

Maar ek hou aan jaag om dit myne te maak omdat  
Christus Jesus my Sýne gemaak het! Nee, broers en susters,  

ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie, maar  
een ding is seker: ek vergeet dit wat agter my lê, en strek  

my uit na dit wat voorlê. Ek jaag wenpaal toe, na die  
hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gee. 

Filippense 3:12-14

Paulus kon suiwer waarheid uit die lewe haal. Hy het verstaan dat 
hy nie sy verlede kon verander nie. Maar hy het die moed gehad 
om sy verlede te sit waar dit hoort: ágter hom. Hy het begryp dat 
sy hoogste, eenvoudigste prioriteit was om al hoe meer soos Jesus 
te word. 

Om te onthou wat op die ou end regtig saak maak, sal jou help 
om jou lewe vandag te vereenvoudig en te verfraai. Dit maak die  
la waai van die hede en die stemme van die verlede stil. Dit bring 
hel derheid en perspektief en vernietig die afleidings wat jou in 
dood loopstrate wil laat beland. ’n Nuwe jaar is ’n geskenk; ’n kans 
om van tierlantyntjies ontslae te raak en dinge op ’n wyse manier 
op te weeg: jou verhoudings, werk, bediening en ander dinge 
waar aan jy jou energie en tyd bestee. 

Kanaliseer hierdie jaar elke besluit, elke interaksie, só dat jy jou 
hoop eenvoudig op Jesus vestig. 

Kan jy vandag een ding doen om jou lewe eenvoudiger te maak? 

4 Januarie

9781432116361_9781431616657_test.indd   13 9/28/2016   9:12:10 AM



Here, help my om vir almal in my lewe  
warm woorde wat lewe gee aan te bied. Amen

“Aspris”-mense 
Moenie veins dat jy ander liefhet nie; doen dit uit jou hart.

Romeine 12:9

Liefde is nie vals of flou nie. Jesus het gesê dis ons opregte liefde 
wat ons sal laat uitstaan tussen ander (Joh. 13:35). Wêreldse liefde 
steun op die onvastheid van uiterlike voorkoms en selfsugtigheid. 
Christus se liefde is swaar en seker. Solied en standvastig. Sy lief
de dring ons om die mense wat oor ons pad kom, of wat in ons 
in mandjies en voor ons voordeure beland as “aspris”mense te be
skou. Met ander woorde, dis nie per toeval dat hulle ons dae vol 
maak nie.

Jou hemelse Vader weet alreeds watter mense hierdie jaar in jou 
storie ingeskryf sal word. Bid vir onderskeidingsvermoë, wysheid 
en insig om hulle reg te kan lees. Kry ’n aanvoeling vir waar hulle 
vandaan kom, waarheen hulle op pad is en hoe hulle daar sal kom – 
prakties, emosioneel en geestelik. Bid dat God vir jou sý hart vir 
hulle sal gee sodat jy hulle regtig sal sien en regtig sal liefhê. Of 
jy met ’n president of ’n skoonmaker in die kleedkamer te doen 
het, leer om elke oomblik – bepland en doelbewus of toevallig en 
skynbaar onbenullig – ewe ernstig op te neem. 

Wees jy vir ander die voorbeeld om minder energie daaraan te 
bestee om interessant te wees en eerder geïnteresseerd te wees in 
ander.

Is daar mense in jou lewe wat jy geneig is om nie raak te sien nie? 
Hoe kan jy begin om hulle doelbewus te sien en lief te hê?

5
 J

an
ua

ri
e

9781432116361_9781431616657_test.indd   14 9/28/2016   9:12:10 AM



Jesus, hierdie is al wat ek in my hand het. Ek gee dit 
aan U en vertrou dat U dit tot u eer sal kan gebruik. Amen

Maak jou hand oop
Toe vra die Here vir hom: “Wat het jy daar in jou hand?” 

Eksodus 4:2

Moses dink nie hy het veel om by te dra tot God se meesterplan vir 
sy mense nie. Hy is maar net ’n herder met ’n staf. Tog is dit presies 
hoe God hom gebruik. Hy daag Moses uit om net dít wat hy het te 
neem en God te vertrou om dit op maniere te gebruik wat Moses 
hom nie kan voorstel nie. God verander die staf in Moses se hand in 
’n slang, en dít is die teken wat die farao se aandag kry. Uiteindelik 
laat die farao God se mense gaan. En die res is geskiedenis. 

Jy het ook iets in jou hand. Iets om aan te bied. Dit is dalk nie 
veel nie, maar dis juis die wonder daarvan. God kan iets wat aan 
Hom oorgegee word in iets verstommends verander  – iets wat 
prag tig en effektief is. Maak dit vanjaar jou eenvoudige daad van 
ge hoorsaamheid om jou hand oop te maak en wat jy ook al daarin 
vasklou, te saai. Saai waarheid. Saai uitnemendheid. 

En as jou hand leeg is? Wanneer jy dink jy het niks meer oor om 
te saai nie? Jy word dalk verras deur ’n sak vol saad by jou voete. 
Steek jou hande diep in daardie sak en haal nog hande vol saad uit. 
Laat val hulle in die grond waarop jy staan. Vertrou God vir die oes. 
Doen dit dan weer. 

Wat klem jy toe in jou hand? Sal jy dit vir God gee sodat Hy dit kan 
gebruik?
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Jesus, U is die hoop vir die wêreld. Gebruik my. Amen

Dit begin by jou 
Die pad van die regverdiges is soos die lig met dagbreek.  

Dit word al helderder totdat die volle dag aanbreek. 
Spreuke 4:18

Wat ’n wonderlike paradoks dat ons al hoe effektiewer en mooier 
word hoe ouer ons word omdat ons groei in die volwassenheid en 
volheid van Christus. Dit gebeur nooit dat ons minder het as wat dit 
verg om die wêreld te verander nie.

Jy wil mos die wêreld verander, of hoe? Jy wil eerlike politici hê. 
Voortreflike opvoeding. Natuurbewaring. Bekostigbare mediese 
sorg. ’n Einde aan huishoudelike geweld en kindermishandeling. 
En tog word elke gemeenskap se boosheid al hoe meer sinister, 
ten sy die mense in daardie gemeenskap verander. Voordat dit dus 
moont lik is om die verkeerde dinge reg te stel, is dit nodig dat 
Christus se lig in mense se harte sal skyn. Veranderde harte ver an
der gedrag, en dít verander die gemeenskap.

Dit begin by jou. As net jy kan verander, sal die wêreld anders 
wees. En as net één ander persoon wat oor jou pad kom, kan ver
ander, verdubbel die verandering en is jy skielik nie maar net ’n 
dromer nie, maar iemand wat die planeet beter daaraan toe laat as 
wat jy dit gevind het.

Spits jy jou doelbewus daarop toe om elke dag helderder te skyn – 
om ander te inspireer om na Jesus te kyk as die bron van positiewe 
verandering?
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Here, laat ek dít wees en doen waarvoor U my gemaak het. Amen

Wat keer jou om jouself te wees?
Ons is God se handewerk. Hy het ons in ons eenheidsband  

met Christus Jesus só gemaak dat ons die goeie  
werke wat Hy vir ons bestem het, kan uitlewe. 

Efesiërs 2:10

God het jou wonderlik gemaak. Wat keer jou dus om alles wat God 
lank gelede vir jou beplan het, te doen en te wees? 

As dít wat vir my waar is ook vir jou waar is, dan het jy al dinge 
ervaar wat jou daarna laat smag dat die wêreld anders moet wees. 
Jy dra dinge in jou hart wat jy wens nie nodig was nie. Jy raak 
ontmoedig, en mense neem jou nie ernstig op nie. Party dae droom 
jy drome en beklink transaksies, en ander dae moet jy skoonmaak 
waar jou kinders naar geword het. Jy kyk met spyt terug. Jy kyk met 
vrees vorentoe. En jy leef ’n middelmatige hede. Jy laat toe dat 
die vrees dat jy nie veel beteken nie jou weerhou van dít wat die 
belangrikste is.

Jy kan vandag besluit om op te hou om jou tyd en potensiaal 
te verkwis. Jy kan die Goddrome wat in jou DNS verweef is, begin 
ontsyfer, want Hy het ’n passie vir sy heerlikheid in jou geplant en jy 
is sy handewerk. Jy word nuut gemaak vir koninkryksopdragte wat 
God lankal reeds vir jou beplan het. Dis nogal wonderlik!

Leef jy die waarheid uit dat jy nuut gemaak is en dat God ’n doel met 
jou het, ten spyte van die eksterne en innerlike uitdagings van die 
lewe? 
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Jesus, dankie dat u offer vir my plekke 
gemaak het om vir U te leef. Amen

Lééf die wonder!
Hy hét vir almal gesterf sodat dié wat lewe, nie meer vir hulself  

moet leef nie, maar vir Hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is.  
Daarom – iemand wat aan Christus verbind is, is ’n nuwe skepping.  

Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier! 
2 Korintiërs 5:15, 17

Dink vir ’n oomblik hieroor na en laat dit insink: Die nuwe dinge is 
hier. 

Jesus het die straf wat jy sou ontvang het op Hom geneem sodat 
jy die toekoms wat Hy vir jou ontwerp het skoon en vry tegemoet 
kan gaan. Die druk om jou toekoms te verdien, is weg. 

Jy – die pragtige, nuwe jy – het unieke talente ontvang. Daar is 
dinge in jou wat jou anders maak as die res van die sewe miljard 
mense op aarde. Jy het unieke geleenthede en ’n unieke roeping. 
Jy kry die geleentheid om hierdie nuwe lewe vir Jesus in ’n unieke 
invloedsfeer te leef. Natuurlik is die wonder wat jou lewe omring, 
daar omdat God met skitterende hoop deur die duisternis gebreek 
het om jou sy verloste te noem. Sy geliefde. Jy skyn slegs wanneer 
jy weet dat jy nie die hoofkarakter van die storie is nie. Wanneer jy 
die wonder van sý heerlikheid uitleef, nie jou eie nie.

As jy terugkyk, kan jy die waarheid sien dat jou ou lewe verby is en 
dat jou nuwe lewe begin het?
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Jesus, dankie dat U my vrymaak. Help my om my 
 vryheid te gebruik om U te verheerlik voor die wêreld. Amen

Mik na uitnemendheid, 
wandel in genade

Toe Jesus weer orent kom, het Hy vir haar gesê: “Vrou, waar is 
hulle heen? Het niemand jou veroordeel nie?” Sy het geantwoord: 
“Niemand nie, Meneer.” Jesus sê toe vir haar: “Ook Ek veroordeel 
jou nie. Gaan maar, en moet van nou af nie meer sonde doen nie.” 

Johannes 8:10-11

Jesus het altyd gewys hoe mense veronderstel is om te leef. Tog 
het Hy nooit dié wat tekortgeskiet het, veroordeel nie. Hy het nooit 
die standaarde verlaag of verskonings gemaak vir sonde nie. Nee, 
Hy het mense geroep om heilig te wees. Hy het hulle gevra om 
weg te draai van sonde sodat hulle die vryheid van verlossende 
genade kon ken. Sy vergifnis van die vrou wat in owerspel betrap 
is, was volkome; tog was sy opdrag dringend: “Gaan maar, en moet 
van nou af nie meer sonde doen nie.”

Jou lewe lyk dalk anders as hare, maar as jy jou dank baarheid 
vir God se genade uitleef deur Hom lief te hê en te eer, sal dit jou 
ook verander – én die wêreld. Die wêreld kan slegs verander word 
as ons ons tot gehoorsaamheid verbind, en dit vereis waarheid en 
moed. Dít wat gedoen moet word (waarheid), moet gedoen word 
(moed), en die uitvoering daarvan is pragtige gehoorsaamheid. Die 
verandering be gin by jou wat ten volle, vry en vergewe leef. 

Het jy God se geskenk van totale vergifnis aanvaar?
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Vader, ek kan nie myself verander nie. Verander my! 
Gee asseblief vir my ’n nuwe hart en ’n nuwe gees. Amen

Jy kán – sodra jy besef jy kan nie
Ek gee julle ’n nuwe hart met die regte begeertes  

en ’n nuwe gees. Ek vat die ou hart van sonde  
weg en gee julle ’n nuwe, gehoorsame hart. 

Esegiël 36:26

Om jou eie hart te probeer verander, is soos om ’n motorboot te 
probeer bestuur waarvan die stuuroutomaat aan is. Jy kan vir ’n ruk
kie jou eie krag gebruik en die boot in die rigting dwing waarin jy 
wil gaan, maar uiteindelik sal jou arms moeg word. Jy sal moet laat 
los. En die boot sal dan dadelik terugkeer na die rigting waarvoor 
dit ge programmeer is. 

Het jy ’n hartsverandering op jou eie probeer teweegbring, jou 
hart se stuuroutomaat probeer teenwerk, maar moeg ge raak en 
dit laat vaar? Die waarheid is, jy kan nooit jouself verander nie. Jy 
kan nooit self ’n “nuwe, gehoorsame hart” in jou skep nie. Maar jy 
kan wel kanale bou waardeur genade kan vloei, en so ver an de ring 
teweegbring. 

’n Ware en blywende hartsverandering sal slegs gebeur wanneer 
jy jou innerlike skoonheid en gebrokenheid vir God gee. Jy moet 
Hom vertrou om jou te verander sodat die po tensiaal wat jy het om 
’n invloed te hê vir die koninkryk ’n be te kenisvolle werklikheid kan 
word. 

Probeer jy te hard om dele van jouself te verander – om “goed genoeg” 
te wees – in plaas daarvan om God te vertrou om jou te verander?
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Jesus, ek wil saam met U wandel, saam met U werk, by U leer. Kies 
my ritme en my roetine. Verander my lewe in ’n pragtige maatslag 

wat mense nie kan ignoreer nie, en wat hulle nader aan U trek. 

Amen

Die onweerstaanbare  
ritme van soete roetine 

Neem my juk op julle skouers. Kom leer van My, want Ek is sag en 
nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry.

Matteus 11:29

Roetine het ’n slegte naam. Dit word geassosieer met vervelige, 
doodgewone dinge. Dit word beskou as oninteressant en verve
lend. As jy dit egter waag om dieper te delf, sal jy die waarheid 
ont dek dat roetine noodsaaklik is om ritme te skep, en daar is niks 
verveligs omtrent ritme nie. Dis reëlmatige ritme wat mense na die 
dansvloer lok. Dit raak die siel, lig die gemoed en laat jou lig voel. 
Jy kan nie spontaan dans tensy jy ’n vaste maatslag hoor nie. 

Jesus het boonop gesê as ons saam met Hom wandel – die al
ledaagse eenvoetvoordieanderroetine van Hom volg – sal dit 
nie swaar of vervelig of alledaags wees nie. Hy het ge sê Hy sal ritme 
gee aan ons treë en dit sal iets moois wees. Die uit ne mendheid en 
skoonheid van ons roetine bepaal immers die uit ne mendheid en 
skoonheid van ons vryheid. 

Hoe lyk jou roetine (indien jy een het)? Beskou jy dit as iets wat jou 
bind tot die alledaagse, of as iets wat jou vrymaak om die bui ten
gewone te geniet? 
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Here, help my om nie moeg te raak daarvoor om dagin en  
daguit goed te doen nie. Ek vertrou dat ek wel mettertyd  

die vryheidsvrugte van momentum sal oes. Amen

Momentum 
Moet dus nie moeg word om goed te doen nie,  

want as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. 
Galasiërs 6:9

Roetine skep momentum. As jy in die gewoonte is om elke dag iets 
te doen, is dit maklik om dit aan te hou doen, want die gewoonte  
– die roetine – laat jou ’n golf ry wat jy self gemaak het, bloot deur
dat jy aanhou kies het om die golf te ry. 

Momentum red jou ook daarvan om ’n klomp besluite te moet 
neem wat eintlik maar na hulself omsien. Jy kies byvoorbeeld nie 
regtig elke oggend om tande te borsel of koffie te maak nie. Hierdie 
takies is maar net deel van jou roetine; daarom vermors jy nie tyd 
en energie deur daaroor te tob nie. Die tyd en energie wat jy spaar 
deur goeie gewoontes en ’n gesonde roetine te hê, maak jou vry 
om besig te raak daarmee om die wêreld te verander. 

Moet nooit die krag en belangrikheid van jou roetine onderskat 
nie, selfs terwyl jy nou wonder of hierdie jaar se roetine dieselfde  
– en dalk net so neerdrukkend – as verlede jaar s’n gaan lyk. Waar
deer liewer die feit dat die stabiliteit, voorspelbaarheid en mo men
tum wat roetine meebring, jou kan vrymaak om die uitdagings en 
avon ture van die lewe aan te pak, en jou potensiaal op meer sti mu
lerende maniere ontsluit. 

Is jy dapper genoeg om hierdie jaar uitnemendheid te skep deur te 
hou by ’n roetine? 
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Here, ek is so bly dat U in my huidige omstandighede is.  
Gee my die moed om ’n pragtige “nou” te skep.  
Dankie dat U reeds in my toekoms is. Amen

Bly in pas met die tyd
Moenie bang wees nie, want Ek is by jou. Moenie ontsteld  

word nie, want Ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help.  
Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. 

Jesaja 41:10

Ons lees dikwels Skrifgedeeltes soos hierdie een; tog lyk dit nie 
of ons hulle glo nie. Ons leef nie régtig asof ons niks het om voor 
bang te wees nie. Jy is dalk in ’n seisoen waar jy gretig op die 
toe koms wag en die hede met ingehoue asem en afwagting ver
by wens. Maar daar sal amper sekerlik ’n tyd kom wanneer die toe
koms onheilspellend voor jou opdoem en tot in jou hede reik om 
jou vreugde te steel. Wanneer dít gebeur, moet jy styf aan die waar
heid vashou dat God jou in sy hand hou. Hy versterk en help jou. 

Hou vandag jou gedagtes by vandag. Die toekoms sal wel aan
breek. Dit kan nie en sal nie ’n oomblik vroeër aanbreek as wat dit 
moet nie. Jy kan net nou leef, in hierdie oomblik. Dit sal nooit ver
ander nie. Bly in pas met die lewe. Moenie in die verlede vas steek 
nie, en moet ook nie dinge vooruit loop nie.

Is jy geneig om verlammende vrees oor die toekoms te ervaar? Hoe 
kan jy jouself daaraan herinner dat vandag al is waarvan jy seker kan 
wees, en dat God met jou is?
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Skepper-God, help my om te doen wat U wil hê ek  
moet doen. Help my om dit uitstekend en mooi te doen. Amen

Bepaal jou eie ritme
Laat dit vir julle ’n saak van eer wees om rustig te lewe,  
met julle eie sake besig te wees en met julle eie hande 

te werk. Hierdie riglyne het ons al vroeër aan julle gegee. 
1 Tessalonisense 4:11

Gewoonlik is daar ’n bietjie aggressie te bespeur as iemand vir 
jou sê om jou met jou eie sake te bemoei. Dis ’n waarskuwing om 
iemand met rus te laat. Tog is hierdie opdrag van Paulus aan die 
kerk van Tessalonika heerlik bevrydend. Hy doen ’n beroep op hulle 
om hul gawes uit te leef en te geniet, sonder om rond te kyk om te 
sien wié wát doen en wat nog alles aangaan. 

Jou vermoë en prioriteite sal wissel, afhangende van die fase 
van jou lewe. Of jy ongetroud of ’n ma van drie kleuters is en of jy 
’n ma is wie se nes leeg is, kan byvoorbeeld die manier beïnvloed 
waarop jy ’n ete by jou huis hou. (En óf jy enigsins ’n ete by jou huis 
hou.) Moenie jouself kasty omdat jou vriendin of skoonma of baas 
heeltemal georganiseerd is en jy voel asof jy nie grondvat nie. Hou 
op om jou voet op die maat van ’n ritme te probeer tik wat nie reg 
is vir jou lewe nie. 

Wees dapper en vind die tempo  – en die vrede  – wat in jou 
huidige seisoen vir jou werk. Jy is nie op jou mooiste of beste wan
neer jy volgens iemand anders se ritme probeer dans nie. Bepaal 
jou eie ritme. 

Probeer jy die ritme van jou lewe by iemand anders se skedule, gawes, 
lewensomstandighede of skynbare vermoë aanpas?
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God van tyd, help my om te onthou dat verandering  
nie net waarskynlik is nie; dit is onafwendbaar.  

Gee my die genade om gereed te wees daarvoor. Amen

Voorspelling: Verandering,  
met ’n kans op onverwagse gebeure 

Daar is ’n vaste tyd vir alles, elke ding onder die son het sy tyd. 
Prediker 3:1

Verandering moet eintlik nie vir ons so ’n verrassing wees nie, want 
dis sinoniem met tyd. Anders gestel: Verandering is hoe ons weet 
dat tyd gebeur het. Dink aan dié voorbeeld: Die mikrogolf “pieng” 
en iets is warm. Skielik is die wêreld effens anders as wat dit ’n paar 
sekondes tevore was, want iets wat gevries was, is nou ontvries. 
Daar het verandering plaasgevind, wat op tydsverloop dui. 

Die rede waarom verandering ons van balans gooi, is omdat ons 
ons vertroue in ons omstandighede stel en ons naïef genoeg is om 
te glo dat ons omstandighede nié sal verander met die verloop 
van tyd nie. Wanneer ons omstandighede dan wel verander, is ons 
verskrik en geskok. Hoewel ons ons omstandighede kan en behoort 
te waardeer, moet ons die gesonde besef hê dat hulle nie vir ewig 
sal hou nie. Hulle is onderworpe aan die veranderende invloede 
van tyd. 

Dis baie veiliger om ons vertroue volkome in Jesus te stel en 
dan met afwagting – en sonder vrees – te wag dat omstandighede 
verander. 

Watter veranderinge gaan in jou wêreld plaasvind? Watter moed 
verg dit van jou?
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Here, dankie dat U die konstante in my lewe is. Amen

Vlug, veg of vries
Jesus Christus bly steeds dieselfde – gister, vandag en vir altyd! 

Hebreërs 13:8

Al wil ons almal graag doen wat ons kan om toe te sien dat die 
wêreld ’n beter plek is, kan negatiewe verandering – nadelige ver
andering wat buite ons beheer is en ons werklikheid verander  – 
ons verlam en ons keer om positiewe veranderinge te maak. Ne
ga tiewe verandering veroorsaak ’n veranderende, on voor spel bare 
werklikheid. Dinge waarop ons gedink het ons kan staatmaak, kan 
verdwyn of in onherkenbare afgryslikhede verander. Ne ga tiewe 
ver andering – soos ’n afdanking of ’n siekte – kan veroorsaak dat 
jy jou onttrek en jou ener gie op woede vermors. Of dat jy enigiets 
doen om aan hierdie oom blik te ontsnap. Of dat jy stagneer in die 
gewone. Jy veg, slaan op die vlug of vries. 

As jy verandering kiés – soos om jou gangsitplek vir een langs 
die venster te verruil – dan is dit goed en wel. Maar verandering 
wat jy nié kies nie, hou ’n bedreiging in. Dis ’n krag van buite wat 
jou voorneme uitwis om jou beste vir die wêreld te gee, want skielik 
is die wêreld nie meer wat dit was nie. Skielik is die kalm vertroue 
wat jy rondom bepaalde omstandighede gehad het skoonveld. Jy 
ge bruik emosionele, intellektuele en geestelike hulpbronne om te 
her kalibreer. Dit kos jou tyd om aan te pas.

Wanneer die wêreld om jou verander, hou dapper vas aan die 
waarheid dat jy geanker is in die Een wat nooit verander nie.

Staan jy voor moeilike uitdagings wat jou laat veg, vlug of vries?
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Jesus, ek bid vir vrede te midde  
van verandering, en ek vertrou dat U al hierdie  

verandering gebruik om my te verander. Amen

Verandering van spyse gee  
(nie altyd) nuwe eetlus (nie) 

Josua het die leiers van die volk beveel: “Gaan deur die  
kamp en sê vir die mense om padkos reg te kry. Oor drie dae  

gaan julle deur die Jordaan trek om die land wat die Here  
julle God vir julle gee, in ontvangs te neem.” 

Josua 1:10-11

Die Israeliete het nie deur die Jordaan ge trek om op ’n nuwe plek 
te gaan piekniek hou nie. Hulle kon nie raai wat die omvang sou 
wees van die veranderinge wat vir hul le gewag het nie. Hulle was 
op pad om oorlog op oorlog in on be kende, vyandelike gebied 
te voer. Nogtans sou God dié seisoen van vyandige verandering 
gebruik om hulle har te te verander en te herstel. 

Die veranderinge wat oor jou lewenspad kom, sal nie altyd aan
genaam of gerieflik wees nie. Hulle sal jou waarskynlik seergemaak, 
verward, kwaad of verbluf laat. Jy kan egter seker wees dat God 
die veranderinge sal gebruik om jou geloof ’n krag en elastisiteit te 
gee wat dit andersins nooit sou kry nie. Jy kan ook weet al ervaar jy 
jou lewe as ’n verrassende, uitputtende avontuur, word God nooit 
verras nie en sy planne bestaan al van altyd af. 

As jy nie op die oomblik deur ’n seisoen van geweldige verandering 
gaan nie, ken jy iemand wat wel daardeur gaan? Hoe kan jy haar 
vandag aanspoor sodat sy bemoedig sal wees om dapper te bly? 
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God van krag en vrede, ek stel al my hoop op U. Amen

Waar lê jou hoop?
Dan sal jy weet dat Ek die Here is. Wie sy  

hoop op My stel, sal nie teleurgestel word nie. 
Jesaja 49:23

As jy al deur die skokgolwe van verandering getref is, het jy waar
skynlik al woedende vrae gevra en opstandigkwaad geword. Mis
kien het jy dit oorweeg om van die verandering weg te hardloop. 
Mis kien het jy selfs probeer om jou oor te gee aan ’n tipe koue 
on ver skilligheid. 

As jy al mooi gedink het oor veg, vlug of vries, sou jy be sef het 
dat hulle almal donker doodloopstrate is. Nie een van hul le ver
ander jou of die wêreld ten goede nie. As jy by die bron daarvan 
ge kom het, waar vrees warm en irrasioneel bruis, en nóg dieper in 
jou hart gaan soek het, daar waar dinge seermaak en waar herstel 
plaas vind, sou jy gehoor het dat God se fluisterstem altyd dieselfde 
vra: Waar lê jou hoop?

Om te hoop dat die dinge van hierdie wêreld dieselfde sal bly, of 
dat verandering vir jou gerieflik sal wees, sal jou altyd teleurgesteld 
laat. Die vrees sal dalk effens afneem, maar dit sal waarskynlik 
verwoestend terugkeer. As jy jou hoop op enigiets of enigiemand 
buiten die Skepper van kalmte en stabiliteit stel, sal jy teleurgesteld 
wees. Hoe ongelooflik is dit nie om daardie Skepper te ken en te 
weet jy hoef nooit sonder ’n doel of sonder hoop te leef nie. 

Is jy vandag dapper genoeg om die Here te vra om sy lig in jou hart 
te skyn en vir jou te wys of jy jou hoop op iets anders as Hom stel? 
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Jesus, ek wil hê u onveranderlike karakter moet  
my verander – sodat ek verandering in die wêreld  

kan teweegbring wat U sal verheerlik. Amen

Hoe die onveranderlike  
God alles verander

Hierdie volk wat U gered het, lei U met liefde.  
U sal hulle lei met u krag na die plek waar u Naam heers. 

Eksodus 15:13

Aan die ander kant van die Rietsee, die slawerny iets van die 
verlede, het Moses God geloof omdat Hy sy volk gered het. Wat ter 
soete ironie lê in die feit dat die massiewe verandering wat Hy vir 
hulle teweeggebring het, in ooreenstemming was met sy on ver an
derlike liefde en trou, met sy onveranderlike karakter van heilige 
integriteit. Want slegs die onveranderlike God is by magte om 
blywende verandering teweeg te bring.

Wanneer jy dus jou eie see het waardeur jy moet gaan, vertrou 
die soewereine God wat nooit verander nie. As jou vrede en jou pas 
van Hom af kom, as jy glo Hy is wie Hy sê Hy is, en as jy Hom vertrou 
om jou roeping en jou lewe te vorm, hoef jy nie bang te wees nie. 
God spreek lig, vermenigvuldig selle en laat die fetus se hartjie 
klop. Hy is groter as die politiek, groter as fisiese beskerming of 
gevaar, groter as dít wat vandag soos ’n veldbrand versprei en môre 
vergete is, groter as die landskap en die spoed van verandering. Hy 
is veel, veel groter as vrees. En Hy kan die waters skei. 

Hoe het die onveranderlike liefde van God jou eie hart verander? 
Maak dit jou dapper sodat jy verandering kan aanvaar?
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Here, maak iets moois van die verandering rondom my. Amen

Katalisator
Omdat hy geglo het, het Abraham, toe God hom geroep het, 

gehoorsaam weggetrek na die land wat God vir hom as ’n erfdeel  
sou gee. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou beland. 

Hebreërs 11:8

As verandering jou oorbluf, onseker en oneffektief laat, dink na oor 
die mense wat deur die geskiedenis met verandering te kampe 
gehad het en revolusioniste geword het.

Abraham en sy vrou het hul vaderland verlaat sonder om te weet 
waarheen God hulle neem. Hulle het ’n volk gebou. Moses het 
daardie volk in die woestyn ingelei. God het vir hom ’n verbond ge
gee wat kulture vir millennia gevorm het. Rut het haar man en haar 
huis verloor en haar skoonma na ’n vreemde land gevolg. God het 
vir haar ’n nuwe liefde en ’n plek in Christus se stamboom gegee. 
’n Groepie vriende het toegekyk hoe hul enigste Hoop aan ’n kruis 
bloei. God het daardie Hoop opgewek. Hy het daardie vriende met 
die Gees ver vul en hulle uitgestuur. En hulle het die wêreld ver ander.

Miskien is verandering dus die katalisator. Miskien bring onge
vraagde verandering vir jou ongekende geleenthede om die ver
andering waarop jy hoop teweeg te bring. Vreemd genoeg kan die 
chaos van verandering jou tot in die oog van die storm suig, waar 
dinge stil is. Jy kry perspektief. Die waarheid word duidelik. Soek na 
dít wat God in jou geplaas het. Veranderde omstandighede vereis 
immers van jou om die moed en oortuiging te vind om op te tree. 

Hoe het ingrypende verandering jou al ten goede gemobiliseer?
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Here, ek is so bly dat U alles in u hand hou. Amen

Geen verrassings nie
“Ek weet wat Ek vir julle beplan het,” sê die Here.

Jeremia 29:11

Watter vrede is daar in die wete dat niks – nie eers die rampspoedige 
of vernietigende omkering van jou lewensplan en lewensprentjie – 
vir God ’n verrassing is nie. Ons noem sommige omstandighede 
“verandering” omdat dinge anders uitwerk as wat ons gehoop of 
beplan of verwag het hulle sou. Ons vergeet so vinnig dat hulle, 
met God op die troon, presies uitgewerk het soos wat Hy geweet 
het hulle sou.

Jy kan seker wees dat jy, solank jy deel is van die lewe op hierdie 
planeet, ook deel sal wees van nog verandering. Negatiewe ver
anderinge wat jou onkant vang en jou beroof van jou bereidheid om 
’n paar positiewe, mooi veranderinge te maak. Weet egter: Jesus 
is in elke deel van die wêreld teenwoordig. Daar waar lande en 
lewens vernietig word, plant Hy hoop. Waar verandering afbreek, 
bou Hy op. En Hy weet wat Hy vir jou beplan.

Wonder jy soms of God regtig die beste vir jou wil hê? Worstel jy 
met die wete dat Hy jou huidige omstandighede sien kom het en niks 
gedoen het om hulle te keer nie? Miskien moet jy jou liewer afvra: 
Sou dit die moeite werd gewees het om op ’n God te vertrou wat nie 
die toekoms ten volle geken en vasgehou het nie?
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Jesus, help my om te onthou dat U altyd  
by my is – of dit vir my so “voel” of nie. Amen

Jy sal nooit alleen wees nie
Onthou dat God die versekering gegee het:  

“Ek sal jou nie los nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie.” 
Hebreërs 13:5

As verandering jou ontstel, hou op om alleen teen die vrees te 
pro beer baklei. Hou op weghardloop. Hou op wegkruip. Herinner 
jouself daaraan dat God altyd binne én buite tyd staan. 

God roep elke nuwe geslag van die begin van tyd af (Jes. 41:4). 
Hy het vooraf die koninkryksgrond voorberei wat Hy wil hê jy moet 
omploeg (Ef. 2:10). Hy het lank voordat Hy jou daar geplaas het, 
die kontinent geken waarop jy geplaas is. Hy weet hoe die terrein 
van jou lewensreis sal verander terwyl jy daarop loop. Hy belowe 
om jou in sy genade altyd te bly vashou.

Toe Israel se troepe hul vyande moes tegemoetgaan, het die 
pries ter hulle voor die veldslag toegespreek en gesê: “Luister na 
my, manskappe van Israel! Moenie bang wees as julle vandag uit
trek om te gaan veg nie! Moenie bang of verskrik wees nie, want 
die Here julle God gaan saam met julle! Hy sal vir julle teen julle 
vy ande veg en Hy sal aan julle die oorwinning gee!” (Deut. 20:34).

Jy kan vandag nog elke oomblik op God se teenwoordigheid 
staatmaak.

Hoe sou dit jou stresvlakke verander as jy voortdurend sou onthou 
van God se blywende teenwoordigheid?
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Here, maak my dapper. Ek wil ’n heldin wees; iemand  
wat ’n verskil maak en aan U al die eer daarvoor gee. Amen

Heldin
Sy het op die muur gewoon. Haar huis was daar gebou. Sy het  
hulle met ’n tou deur die venster laat afsak. Haar raad vir hulle  
was: “Vlug na die berge toe sodat julle agtervolgers julle nie  
in die hande kan kry nie. Kruip drie dae lank daar weg totdat  

die agtervolging verby is. Julle kan daarna weer julle koers kry.” 
Josua 2:15-16

Net soos ek en jy was Ragab nie perfek nie. Tog was sy ’n heldin. In 
’n desperate situasie, deurspek met onvoorsiene veranderinge en 
die waarskynlikheid van rampspoed, het sy dinge duidelik gesien. 
En sy het die moed gehad om die regte ding op die regte tyd en 
op die regte manier te doen. 

Jy sal uit eie ervaring weet dat middelmatigheid nie in bete ke nis
volheid omskep word wanneer die pad gelyk is nie. Dis juis wanneer 
die modderstortings van verandering rampspoed meebring, dat 
die heldin binnein jou – die persoon wat die wêreld wil verander 
en wat nie vir mense se applous leef nie – dapper genoeg raak om 
aan die wapens van die waarheid vas te klou in die wete dat daar 
Iemand is wat saam met jou en vír jou veg. Die tyd en energie wat 
jy voorheen afgestaan het aan angstigheid word nou gebruik vir 
uitnemendheid, om ’n verskil in die wêreld te maak – en die wêreld 
se verskil te maak.

In watter areas roep die Here jou om heldhaftig op te staan, in plaas 
daarvan om bang weg te deins?
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Almagtige God, laat die veranderinge maar kom. Maak my  
pragtig anders – buitengewoon voortreflik – tot u eer. Amen

Ja vir verandering!
My geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam toe ek by  

julle was. Noudat ek weg is, moet julle nog meer gehoorsaam wees.  
Vol ontsag en eerbied vir God moet julle voortgaan om aan julle 

 verlossing gestalte te gee. Dis mos God wat die gewilligheid en die  
vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat Hy graag wil hê! 

Filippense 2:12-13

Hoe moeilik ongunstige verandering ook kan wees, dit is uiters 
belangrik om te onthou dat verandering God se wil vir jou is. Hy 
het jou verlos om jou te verander. Hy wil jou verander in die beste, 
mooiste weergawe van jouself: die jy wat soos Jesus lyk. Dis een van 
die verbluffendste geheimenisse van die geloof: dat God binnein 
jou werk, jou neigings en begeertes verander, sodat jy soos Jesus 
wíl wees.

Hy gee ook nie net vir jou die wil nie, maar ook die hoe. Hy rus 
jou toe met die krag van die Heilige Gees en wysheid uit die Woord 
en mense in jou gemeenskap wat vir jou omgee en jou aanmoedig. 
Jy het soveel rede om met opgewondenheid na jou toekoms uit te 
sien. 

Hoe kan jy vandag die resultate van jou verlossing wys, met die wete 
dat jou gewilligheid en jou vermoë om dit te doen, geskenke van 
God is?
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Jesus, dankie dat ek nie bang hoef te wees  
vir al die onbekende dinge wat nodig is om vorentoe 

te beweeg nie, want ek weet U is by my. Amen

Beweeg vorentoe
Jesus kom toe nader en sê vir sy dissipels: “God het die volle  
mag oor hemel en aarde aan My toevertrou. Gaan dan, maak  

al die nasies my dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader  
en die Seun en die Heilige Gees. Leer hulle om alles te gehoorsaam  

wat Ek aan julle opgedra het. En weet vir seker: Ek is vir altyd  
by julle, tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis.” 

Matteus 28:18-20

Jesus se dissipels moes oorweldigende verandering hanteer. Jesus 
het gesterf, is begrawe en het opgestaan uit die dood. Nou het Hy 
hulle met ’n nuwe stel opdragte gelaat wat swaar op hulle skouers 
gerus het: Gaan verander die wêreld met die waarheid omtrent My. 
Tog het Jesus hulle duidelik tot hierdie seisoen van verandering 
geroep. Hy het hulle geroep om in gehoorsaamheid vorentoe te 
beweeg toe dit vir hulle baie makliker sou wees om passief aan hul 
hartseer of verwarring te bly vasklou. En Hy het hulle weer van sy 
teenwoordigheid verseker.

Jesus roep jou ook om te verander. Hy het koninkryksplanne 
vir jou. As jy sy roepstem gehoorsaam, sal dit beteken dat jy moet 
beweeg, moet volg, moet verander, terwyl jy na sy stem luister.

Hoe lyk gehoorsaamheid vandag in jou lewe? Hoe beweeg jy in 
geloof vorentoe?
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Here, as U nie ingryp nie, is daar vir my geen ander  
hoop nie. Dankie dat U my tot totale afhanklikheid  

van U gebring het. U is my hoop en my redding. Amen

Leef voluit 
Ons leef deur te glo en nie deur te sien nie. 

2 Korintiërs 5:7

Mense sê maklik: “Live on the edge!” Daarmee bedoel hulle: Ge-
niet jouself, waag ’n bietjie!

Die horison van verandering verskuif voortdurend. Jy is heeltyd 
op die rand van die toekoms. As ’n gelowige beteken dit egter iets 
baie meer opwindends as om net ’n bietjie waaghalsig te wees. Dit 
beteken om al jou drome aan die groot Ek Is oor te laat. Jy laat jou 
saak in sy hande oor net soos wat Jesus gedoen het (1 Pet. 2:23). 
Dit beteken om die oorvloedige lewe te lei wat Jesus belowe het 
(Joh. 10:10). Dis die geloofsavontuur wat op jou wag as jy God se 
beste vir jou aangryp.

Wanneer die aarde dus onder jou padgee, die voetpaadjies 
verdwyn en verandering reg rondom jou uitbars, moet jy jubel. Hou 
net jou voete op die Rots wat nie deur aardbewings geraak word 
nie, want Ek Is is steeds.

Voel dit vir jou asof God jou op die rand van jou vermoë het in 
sekere – of al die – areas van jou lewe? Is jy opgewonde daaroor? 
Vreesbevange? Uitgeput? Al drie?
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Here, help my om die behoeftes van die mense om my raak te sien en 
daarin te voorsien sodat hulle weer die ritme kan vind wat vir hulle 
momentum gee om ’n pragtige, uitnemende lewe te kan leef. Amen

Aansteeklik vreugdevol 
Kom ons hou ook styf vas aan die hoop wat ons bely, want  
ons kan op God staatmaak; Hy sal doen wat Hy beloof het.  

Laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar – oor hoe  
ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. 

Hebreërs 10:23-24

Een manier om jou eie ritme en vreugde te vind, is om dit vir ander 
te skep. 

As jy jou kinders, jou eggenoot, ’n vriendin of kollega help om 
hul eie ritme te vind, kan dit hulle rustig maak, vir hulle energie gee 
en perspektief bring. Al wat nodig is, is om hulle reg te lees sodat 
jy kan doen wat jy kan om hulle lief te hê. Iemand na aan jou het 
dalk die polsende ritme van aanmoediging nodig. Iemand anders 
moet rustigheid vind voordat sy uitbrand. Boonop is dit ’n wen
wensituasie om iemand aan te spoor. 

Vir jou is die byvoordeel dat jy op jou mooiste is wanneer jy van 
jouself vergeet het omdat jy jou dan vir iemand anders uitgiet.

Hoe kan jy vandag, in net een klein opsig, iemand anders help om 
haar ritme te vind?
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Jesus, help my om heel eerste my naastes  
en geliefdes se goedkeuring te kry voordat ek  
ander se goedkeuring probeer wen. Amen

Doen dít wat slegs jy kan doen, goed 
Ek en my huisgesin sal die Here aanbid. 

Josua 24:15

As jy ’n loopbaan het of as vrywilliger by jou kind se skool of by 
die kerk werk, is daar sekere dinge wat jy moet doen sodat jy nie 
af gedank word of gevra word om op te hou werk by die koek
verkoping nie.

Uitnemendheid in die werkplek verheerlik God. Maar soms 
probeer ons só hard om ’n derde party tevrede te stel dat ons 
keuses maak wat die mense wat regtig tel, benadeel: ons familie 
en vriende. Miskien is jy so desperaat dat niemand ’n slegte opinie 
van jou moet hê nie dat jy uit jou pad gaan om almal rondom jou 
tevrede te stel – en die mense in jou lewe afskeep wat eintlik saak 
maak. Dis dalk ’n vreemde gedagte, maar die mense wat jy so hard 
probeer beïndruk, sal waarskynlik nie eers by jou begrafnis wees 
nie. Die mense wat tans jou oorskiettydjies en pogings kry – húlle 
sal wel daar wees.

Daar is sekere dinge wat enigiemand kan doen, soos om ’n 
prokureur te wees of om warmbrakke aan tienjariges te verkoop. 
Maar dan is daar dinge wat slegs jý kan doen – soos om ’n vrou vir 
jou man te wees, ’n ma vir jou kinders, ’n kind vir jou ouers of ’n 
beste vriendin. Doen hierdie dinge wat slegs jý kan doen, goed. 

Kan jy jou tyd vandag anders bestuur om dié mense wat God in jou 
lewe geplaas het te seën en aan te moedig?
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Here, ek wil regtig mooi wees, van binne  
af buitentoe. Verander my sodat ek die wêreld  

rondom my kan verander, tot u eer. Amen

Die krag van skoonheid 
Die Here is God, net Hy is God. Hy praat en roep die hele  
aarde op van waar die son opkom tot waar dit ondergaan.  
Vanuit Sion, in volmaakte prag, skyn God in heerlikheid. 

Psalm 50:1-2

Volgens die Griekse mitologie het Helena van Troje se skoonheid 
die verloop van die geskiedenis verander. Toe sy gevange geneem 
is, het dit gelei tot die mobilisering van ’n volk, en oorlog. Dis ’n 
uiterste voorbeeld, maar dit illustreer dat daar krag in skoonheid is. 

Jy, gelowige vrou en dogter van die Koning, is pragtig. Hy het 
vir jou die mantel van regverdigheid aangetrek (Jes. 61:10). God se 
heerlikheid woon nou in jou en jy maak geskiedenis. Net jy kan die 
spesifieke sending voltooi wat God vir jou het. Geniet dit. Geniet 
jou potensiaal. Geniet jou skoonheid. Gebruik dit oordeelkundig, 
want ware skoonheid – die soort wat nie anders kan as om uit jou te 
vloei as jy dit het nie – is kragtig genoeg om blywende verandering 
teweeg te bring. 

As jy nie seker is wat jy met jou unieke skoonheid moet doen 
nie – waar en hoe jy dit moet uitleef nie – vra jou af: Teen die ag
ter grond van waar ek vandaan kom, waar ek nou is en waarheen 
ek wil gaan, wat is die wyse, uitnemende, pragtige ding vir my om 
van dag te doen? 

Kan jy aan iemand dink wie se onmiskenbare innerlike skoonheid 
die mense rondom haar beïnvloed het, en positiewe, blywende ver
andering teweeggebring het?
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Jesus, dankie dat U in elke besonderheid  
van vandag en al my môres is. Amen

Om tevrede te wees
Die Here bepaal die rigting van ’n  

mens met wie se lewe Hy tevrede is. 
Psalm 37:23

Hierdie Skrifgedeelte is die geheime wapen wat jy nodig het om 
rustelose ontevredenheid te demp en vrede te vind. 

As jy werklik glo dat God in elke besonderheid van jou lewe is, 
dwing dit jou om te ontspan. Niks ontgaan Hom nie. Maar méér as 
dit – Hy vind plesier in die besonderhede. Moenie die leuen glo 
dat God te besig is om die heelal te bestuur om te weet van – wat 
nog te sê om te gee vir – die uitslae van jou kind se toetse, jou 
gebreekte wasmasjien of gebroke huwelik nie. Hy sien en gee om 
oor daardie knaap wat nie opgedaag het vir jul afspraak nie of die 
feit dat iemand die kriteria in jou loopbaan, jou gemeenskap of jou 
gemaksone verander het. Al weer.

Een maand is nou verby; daar bly nog elf oor. Dra hierdie kosbare 
waarheid saam met jou terwyl die jaar spoed kry, die geraasvlakke 
styg, en verantwoordelikhede en onsekerhede, veranderinge en 
uit dagings oorneem in jou hart en gedagtes. God is in die klein 
dingetjies. Wees rustig. 

Wat steel jou tevredenheid? Maak ’n lysie. Hoekom gee jy nie die 
klein, skynbaar onbenullige goedjies aan God oor nie, Hy wat vreug
de vind in elke tree wat jy gee? 
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