
 
 

Dis so maklik vir my om maar net rondom my te kyk en al die oorvloed en seëninge 

in my lewe raak te sien. Ek is dankbaar dat ek so deur God geseën word. 

 

Ek word oorweldig deur vreugde as ek dink aan alles wat ek het en wat aan my gegee 

word elke dag. Ek sien die kleure van die blare raak en besef dat dit ‘n simbool is wat 

my altyd herinner aan soveel wat ek het. Ek is werklik so bevoorreg. 

 

Ek ruik die wonderlike reuk van kos elke dag terwyl my gedagtes oorstroom van 

dankbaarheid teenoor God vir kos, familie en vriende. Die klanke en geluide van 

mensestemme wat saamkoer, lag, glimlag en gesprekke met mekaar aanknoop, ruk-

ruk aan die herinneringe van my hart. 

 

Ek is so dankbaar en word opnuut gevul met vreugde. Wat ‘n lewe van oorvloed het ek 

nie? 

 

Ek staan in bewondering as ek sien watter bronne tot my beskikking is. Ek het mense 

wat my kan raad gee in my lewe, ware vriende en kennisse. Ek is omring deur 



ondersteunende familielede. Ek is deel van ‘n groter gemeenskap van mense wat soos 

ek dink. 

 

Al wonder ek somtyds, het ek genoeg klere om aan trek, genoeg kos om te eet, ‘n dak 

oor my kop, ‘n warm bed waarop my kop en liggaam kan rus elke aand as ek stil-stil 

wegraak na die dag se gewoel. Ek het soveel wat ek met ander kan deel.  

 

Ek tel al my seëninge elke dag en deel dit met ander. 

 

Terwyl ek elke dag so dankbaar leef, word my oorvloed meer en meer. My hart is vol 

passie en omgee vir ander as ek besef hoe oorvloedig my lewe eintlik is. 

 

Vandag, en elke dag, is ek so opreg dankbaar vir hulle en dit wat my omring. 

 

Self-Refleksie Vrae: 
1. Watter tien dinge kan ek neerskryf waarvoor ek baie dankbaar is vandag? 

2. Watter dire mense of persone is ek dankbaar voor in my lewe? 

3. Hoe kan ek vandag / heirdie week / hierdie maand ‘n seën wees vir ander? 

 

 

Maak ‘n lys by elkeen van hierdie vrae. Identifiseer aksiestappe wat 

jy gaan volg en uitvoer in toepassing van die items op jou lys. Moenie 

vergeet om datums en tye by te voeg oor wanneer jy dit gaan doen 

nie. Meet jouself gedurende jou stiltetyd in gebed. 
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