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Ritme
God het ’n bepaalde ritme in die skepping geplaas, ’n ritme waarin daar orde is en waardeur lewensruimte geskep 
word. Daar is ritme in die beweging van sterrestelsels soos die wentelbaan van planete om die son; die ritme van 
die draaiing in die aarde en die kanteling van die maan bring lig en donker, dag en nag, winter en somer. By dié 
ritme in die natuur moet ons in pas bly. Ons lewe het ’n ritme van werk en rus, plant en oes. Ook ons liggame is met 
’n bepaalde biologiese klok geskape, waarna ons fyn moet leer luister – die ritme van ons asemhaling, die ritme 
van ons hartklop. Ons leef ritmies, binne ’n roetine van eet en drink, werk en rus, speel en kuier, feesvier en vas, 
sosiaal verkeer en afsondering. 

In kort, lewensritme is die bekendheid met die beweging deur die gang van ons dae, weke en maande; daarin 
beleef ons ’n soort vertroulikheid, ’n stuk vrede, dit orden en vergemaklik ons lewe en skep ruimte vir gulde 
geleenthede, lewensgeluk en vervulling. 

Ons word meestal spontaan ingetrek in so ’n lewensritme, selfs sonder dat ons daarvan bewus is. Maar as ons 
lewensritme versteur word deur traumatiese gebeure of langdurige stres, reageer ons liggaamlik, emosioneel 
en geestelik daarop en dit kan negatiewe en destruktiewe lewenspatrone vestig wat ons geestesgesondheid in 
gedrang bring. Om weer ’n gesonde en gebalanseerde lewensritme terug te vind (veerkragtigheid), is ’n belangrike 
faset van ons geestesgesondheid.

Wat gooi ons lewe uit ritme? 
Al hoe meer mense sukkel deesdae om hul lewensritme te vind en daarmee vol te hou. Ons dagbeplanning werk 
nie, dinge loop skeef, raak deurmekaar. Ons word al hoe meer deur onverwagse gebeure in ons vier spore gestuit: 
verpligtinge, siekte, ’n nuwe vlaag van die pandemie, verlies van allerlei aard. En met die toenemende praktyk om 
van die huis af te werk, verg dit nogal dissipline om by die ritme van etenstyd, werktyd, oefentyd, kuiertyd en rustyd 
te probeer hou. 

Dis nie net in die onlangse jare wat ons lewensritme so versteur is nie. Die mens probeer lankal om die Godgegewe 
ritme met ’n nuwe te vervang, ’n ritme gedrewe deur produksie en verbruik – al hoe vinniger, 24 uur per dag, 
sewe dae per week, sonder rus of duurte. So was dit ook in die slawetyd in Egipte en die ballingskap in Babilon – 
jou waarde lê in jou produktiwiteit. Mense word doen-masjiene – ’n meedoënlose mensgemaakte ritme 
wat God se ritme van werk en rus vervang. En saam met dié nuwe ritme kom geraas, 
al hoe harder, al hoe meer. Uit alle oorde kom dit, deur ons ore en oë, 
ons neuse en monde. Want juis dié stimuli dryf die 
nuwe ritme. 



Probeer altyd weer om in ritme te kom
Daar is ’n verskeidenheid praktiese manier om ons lewensritme weer te herstel en te verhoed dat ons in slegte 
gewoontes en negatiewe patrone verval. Ons kan begin deur doelbewus op enkele van goeie praktyke of gewoontes 
te fokus – ons kan dit ook dissiplines noem. 
• In die uitwerk en doelbewuste inleef in ’n lewensritme, moet daar balans wees tussen fi siese behoeftes, 

emosionele behoeftes, sosiale en geestelike behoeftes.
• Werk doelbewus aan ’n sinvolle dagroetine, wat op gebalanseerde wyse ruimte skep vir genoeg slaaptyd, vaste 

tye vir werk, rustige etenstye, tyd saam met vriende, tyd vir sport en fi siese oefening, tyd vir huis-takies, tyd vir 
ontspan en niksdoen, tyd vir stil word en refl eksie. Dit kan help om dit te skeduleer, “te-doen lysies” op te stel 
en af te merk. 

• Ons dagroetine kan ook verryk word en nuwe betekenis kry deur sinvolle rituele. Rituele is doelbewuste en 
herhalende gebruike en handelinge waaraan jy dieper betekenis heg en wat jou lewe verryk. Voorbeelde 
hiervan is om iets spesiaal te maak van koffi e- of teedrink, in ’n mooi tuin te gaan stap of die sonsopkoms of 
sonsondergang bewustelik te beleef, met ’n troeteldier te speel, musiek te luister, kuns te waardeer, gereelde 
afsprake met of besoeke aan vriende of familie, doelbewus te mediteer, of jouself tyd te gun om sommer net 
niks te doen nie en net maar te ervaar dat jy lewe en in die oomblik teenwoordig is. 

• ’n Gesonde lewensritme beteken dat aktiwiteit en rus mekaar afwissel, maar ook balans tussen ’n fokus op 
jouself en goed doen aan ander. 

• ’n Gebalanseerde lewensritme beteken nie dat mens jou lewe rigied inrig en angstig raak as alles nie presies op 
tyd gebeur nie. Daar sal altyd die nodigheid vir aanpassings wees. Wat nodig is, is ’n bepaalde veerkragtigheid, 
die vermoë om altyd weer te oriënteer na ’n tyd van disoriëntasie. 

Geestelike dissiplines en ons lewensritme
Spiritualiteit, en hoe ons dit uitleef in geloofspraktyke en rituele, kan ons baie help om ’n gesonde en veerkragtige 
lewensritme te handhaaf. Godsdienstige rituele help ons om die teenwoordigheid van God te beleef. Die belewing 
van God se teenwoordigheid hou in dat Hy ons met genade omhels, met liefde vul en aan ons hoop skenk. Hierdie 
geloogsritmes, -dissiplines of -gewoontes behels onder andere die volgende. 
• Ons leer ken God se goedheid en skoonheid in sy skepping, die natuur en mense rondom ons. Deur dit doel-

bewus te ervaar, oop te wees daarvoor, sien ons die weerkaatsing van God, word ons deel van ritme en heling. 
• Ons leer God veral ook ken deur sy Woord en die sakramente. Ons kan gerus geloofsgewoontes of rituele skep 

waarin ons gereeld luister na sy Woord, alleen en saam met ander, en ons ons doop vier of aansit aan die tafel 
waar God ons met brood en wyn bedien – sy genademiddele. 

• Ons ervaar God se teenwoordigheid veral ook in stilte. Reeds in 1851 het Kierkegaard, ’n invloedryke Deense 
teoloog-fi losoof, ’n belangrike boek oor dié vraag geskryf: For Self-Examination. As kuur vir al die geraas en 
gejaag, die dolle ritme wat ons wêreld so siek maak, skryf hy voor: “Skep stilte!” Want sonder stilte kan ons nie 
God se Woord hoor en ons self daarin spieël of vind nie. As daar eers al hoe harder geskree en lawaai moet 
word om God se Woord bo die geroesemoes hoorbaar te maak, dan is dit nie meer God se Woord nie. Daarom: 
“Skep stilte!”, kom tot rus, verpoos langs die pad, haal diep asem, adem die Gees en leer luister. Daar is baie 
leesstof wat raad gee oor hoe om stilte te skep en fyn te leer luister.

• Wat ons dagroetine betref, kan ons gerus gedissiplineerd tye skep (al is dit elke keer net ’n paar minute) 
waarin ons net stilword en God se aangesig soek, na God luister. Dis wat Daniël in die stad Babilon gedoen 
het. As belangrike, besige jongman het hy hom nie laat meesleur in die dodelike ritme wat die stad voorskryf 
nie (Daniël 6:11). 

• Die tweede is die week-roetine van ses dae werk en die sewende rus. Die rusdag was bedoel as ’n geskenk aan 
die slawe uit Egipte. Want na sy skeppingswerk het God self ook gerus, Hom op die sewende dag verlustig in sy 
handewerk ... en aan die skepping self ook ’n ruskansie gegun (Deuteronomium 5:12-15.) Vanuit die rusdag, 
wat beslag op ons lewensritme lê, kan ons dan die week se gewoel en werk aanpak. 
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