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Wat jy gaan nodig hê vir hierdie refleksie is van daardie lekker, sagte, Kidough klei. Jy kan dit by meeste groot 
kettingwinkels kry. 

Indien julle hierdie in groepsverband doen maak seker dat daar genoeg klei vir almal is. 

 

Jy het 5 min om ’n mannetjie/vroutjie met die klei te maak wat jou verteenwoordig. 

M.a.w. maak jouself, maar maak jouself in ’n posisie wat iets sê van hoe jy tans voel. 

As almal klaar is, sit die klei figuurtjies waar almal dit kan sien. 

 

Gesels oor die volgende paar vrae: 

 Hoekom het jy daardie posisie gekies? 

 Wat het jy nodig om te acknowledge van jou eie presence voordat jy voortgaan met hierdie refleksie? 

 

Gee 2min vir elkeen in die groep om te deel. Niemand anders mag praat as die persoon wie se beur dit is. 

Gee vir elkeen wat praat julle volledige aandag en maak dit ’n sacred space deur regtig te luister. 

As die 2min nog nie verby is maar die persoon het klaar gepraat, hou die stilte tot die tyd verstreke is. 

 

Lees nou die skeppingsverhaal in Gen 1. 

Die heel eerste ding wat ons van God leer in die Bybel is dat Hy die Skepper is.  

 Wat is jou gunsteling deel van die skeppingsverhaal? 

 Is dit dalk die persoon wat langs jou sit? 

 As jy na jouself kyk as skepsel, wat sê dit van jou en wat sê dit van God? 

Koning Dawid doen iets wat Huisgenoot se aandag sou trek, dis ’n absolute skande… 

 

Bottomline is:  Dawid vermoor Uria om vir Batseba te kry en die buite-egtelike swangerskap weg te steek. 

Natan kom vertel vir Dawid dat God  presies weet wat aangaan. Lees gerus die hele storie in 2 Sameul 11 & 12 na die 
refleksie. 

Dawid is verpletter. Hy is tot in sy siel teleurgesteld in wie hy geword het. 



Hy kan nie glo dat daar van die eens Godvresende man niks oor is nie. 

In hierdie toestand skryf hy Ps 51.  

 

Lees Psalm 51 

Dawid besef daar is niks oor van hom, net God kan weer in hierdie woeste leë plek skep. 

“Skep in my…” smeek Dawid. 

 Is daar ’n plek in jou lewe waar jy ook voel daar is niks oor nie? 

 Het jy dalk nodig om vir God te vra om in jou lewe iets te kom herskep? 

 

Lees 2 Kor 3:18 

Ons word gedurig herskep, maar ons raak ook ’n verlengstuk van hierdie skeppingsverhaal. 

 Wat kan jy doen om hierdie plek te help herskep? 

 

Kyk na die volgende bewegings van die Gees: 

 Waar het jy dalk een van hierdie bewegings gemaak die afgelope 6 maande? 

 

Van vrees na vertroue 

Skaamte na bevestiging 

Isolasie na community 

Moedeloosheid na hoop 

Verwyt na vergifnis 

Twyfel na geloof 

Leuens na waarheid 

Opstandigheid na aanvaarding 

Veroordeling na genade 

Passiwiteit na deelname 

 

As enige van hierdie bewegings in jou lewe gebeur het is dit God se Gees wat beweeg het. 

Hy gaan nie moed opgee nie. God kan nie die noodkreet van Sy kinders ignoreer nie. 

 

“Kom skep iets nuut hier binne my, Skepper God” 

 

Deel asseblief jou stories waar jy hierdie bewegings van die Gees raaksien met ons op die website by SHIFT. 



 

 


