
7. EK SAL STILTE OPSOEK.

 
Swyg alle vlees voor die Here! Want Hy verhef Hom uit sy heilige woning.  

(Sag 2:13)
 

Maar die Here is in sy heilige tempel—swyg voor Hom, o ganse aarde!  
(Hab 2:20)

 
In the morning You hear my voice, O Lord; in the morning I prepare [a prayer, a

sacrifice] for You and watch and wait [for You to speak to my heart].  (
Ps 5:3 Amp)

 
Die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees.  

(Ex 14:14)
 

Sidder, en moenie sondig nie; spreek in julle hart op julle bed, en wees stil. Sela.  
(Psalm 4:5)

 
 Ja, my siel is stil tot God; van Hom is my heil.  Hy alleen is my rots en my heil, my

rotsvesting; ek sal nie grootliks wankel nie.   Hoe lank sal julle aanstorm op ’n man, julle
almal hom verbrysel soos ’n muur wat oorhang, ’n omgestote klipmuur?  

(Psalm 62:2-4)
 

The sole cause of man’s unhappiness is that he does not know how to stay quietly in his
room.  

(Blaise Pascal)
 

Few can withdraw themselves from things created and perishing.  
(Thomas à Kempis)

 
Our sin is that we passively rebel against God, filling our lives with so much noise and

busyness that God’s voice cannot, or will not, penetrate…  We who have been drugged
by diversions cannot expect to enter the quiet without a struggle.  Our souls will roar for

diversion, the (drug) that saves us from God’s presence.  
(Gary Thomas)

 
Toewyding het met stilword te doen.
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Hulle wat sê hulle volg Christus sal begeer om sy stem te hoor.
 
Stilte is nie 'n doel nie. Leegword is nie 'n doel nie. Volword is wel.
 
Maar hoe sal 'n mens vol kan word van God se Gees en God se gedagtes as ander
stemme en woorde jou binneste besig hou?
 
Dikwels is gebed 'n eenrigting-gesprek. Die psalmis hierbo in Psalm 5 sê hy neem
sy versoeke na die Here toe, maar na hy gepraat het, word hy stil. Hy wag. As hy sy
binneste leeggemaak het, sy hart uitgestort het, wil hy hoor. Wil hy bewus raak van
die Here se stem en teenwoordigheid.
 
Sy stilword is 'n poging om alles wat raas, alles wat dit moeilik maak om van God
bewus te word, nie verder toe te laat om sy gedagtes en emosies te oorheers nie.
Jy leef in 'n wêreld vol geluide. Natuurlik kan jy daardie geluide stilmaak. Jy kan
radio’s en TV’s afskakel. Maar die groter kuns is om die geluide wat binne raas stil
te maak.
 
As stilte alleen die doel is, is dit maar net 'n nuwe geraas, die geraas van niksheid.
Maar as ontmoeting, nuwe rigting, nuwe oorgawe, die doel is, dan raak stilte 'n
heilige geskenk. Mag jy hierdie heilige geskenk waardevol ag.

 
 

Watter geluide van buite dink jy kan jy minder toelaat in jou lewe?
Is daar in jou gebedslewe 'n balans tussen versoeke en wag om bewus te word van

die Here se stem?
 

Hoe dikwels luister jy doelbewus na die geluide in die natuur?
 

Kan jy regtig luister as ander praat?
 
 

Doen hierdie week luister-oefeninge. Luister na die geluide in jou omgewing.
Besluit doelbewus om niemand in die rede te val nie. Dink lank voor jy iemand

antwoord.
 
 

Here, help my om nie te veel geluide en stemme in my lewe toe te laat nie.
Amen


