
LYFTAAL 
 
Beliggaam ’n nuwe taal 
 
BeLIGgaam: Proe 
1 Maart 2015 
 
Hierdie week se refleksie is ’n ‘treat’  in homself. Gaan kry voor die tyd ’n lekker vars 
gebakte broodjie of enige geurige snack of gereg wat vir jou ’n bederf is. 
Ek verkies ’n kossoort wat my lyf kan voed soos ek ook my gees wil voed maar daar is niks 
fout met jou gunsteling sjokolade of snack nie.  
 
Die enigste voorwaarde is dat: 
...dit jou mond moet laat water 
…met die eerste hap moet jy in jou stoel terugsak en tevrede sug terwyl 
...jou oë onwillekeurig in hul kaste omdop 
…jy voel hoe smelt die wêreld se sorge uit jou lyf en 
…sommige van julle mag selfs ’n twitch in die linkeroog ontwikkel. 
Jy kry die prentjie. 
 
Terwyl jy smul, wees intens bewus van die smake, reuke en nuanses wat oopbreek. 
Geniet elke happie voordat jy die volgende lees: 
 
Jesaja 6:3  
Die serafs het mekaar telkens toegeroep: 

“Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! 

Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid.” 
 
Is dit moontlik om God se liefde te proe? 
 
Luk 5:30; 7:39; 15:1-2 beskryf die tipe mense wie Jesus saam met Hom om die tafel gehad 
het. Die Fariseërs het, a.g.v. die gaste waarmee Hy hom vereenselwig, tot die gevolgtrekking 
gekom dat Hy nie van God kan wees nie.  

 Is dit moontlik dat God se genade genoeg is om jou toe te laat om te eet saam met 
die wat anders as jy is? 

 Is dit moontlik dat jy iets van God se liefde en genade vir hulle kan wys deur saam 
met hulle te eet en te kuier? 

 Wie moet jy dalk om jou tafel kry? 
 
Dink na oor die volgende quote: 
 
“We cannot love God unless we love each other,  
and to love we must know each other. 



We know Him in the breaking of the bread, 
and we know each other in the breaking of bread, 
and we are not alone anymore” 
      - Dorothy Day 
 
Luk 22:13-19 

 Wat het etes vir jou geword? Hoe eet jy en saam met wie? 
 Watter gewoontes het jy rondom etes? 
 Skep jy die ruimte/spasie waarin jy bewus kan raak dat saam eet meer as net ’n 

funksionele aksie is? 
 Op watter maniere kan jy die space redeem as ’n celebration van dankbaarheid vir 

God se sorg en community waarbinne jy dit gebruik? 

Maak ’n punt daarvan om iemand oor te nooi vir ete. Maak ’n fantastiese maaltyd en geniet 
dit saam! 
 
Wees deurentyd bewus hoe die aard van die gesprekke anders is as ’n gesprek in die 
verbygaan. 
 
 
Wees kreatief hiermee en deel gerus jou ervaring met ons by info@sg.org.za 
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