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GODS STEM VERSTAAN
Levens principes voor het horen, kennen en gehoorzamen van Gods stem.

1.1  Het verhaal van Samuel

1 Sam. 3:4-7, 1 Sam. 8:7-10, 1 Sam. 12:11-18 •	

Welke verandering maakt Samuel door?•	

1.2  Waarom Gods stem verstaan

Wat is de reden dat we naar Gods stem willen of moeten luisteren. •	

Wat zeggen de volgende Bijbel gedeeltes over Gods stem. •	

Hand 8:26-40, Ps. 25:9, Joz. 3:4-10, Ef. 1:17-18, Ps. 25:14, 1 Joh. 2:5-6,  •	
Hebr. 12:2, Math. 10:27 
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1.3 Welke stemmen kunnen er spreken

Gods stem •	

Eigen stem •	

Stem van anderen •	

Stem van de vijand•	

1.4  Voorwaarden om Gods stem te verstaan

Gods heerschappij accepteren •	

Vertrouwen •	

Leiding van de Heilige Geest •	

Belemmeringen opheffen/voorkomen•	
Het gebrek aan liefde voor God of anderen1. 
Negeren van Gods Woord2. 
Leven in zonde3. 
Ongeloof4. 
Occultisme5. 
Immoraliteit6. 
Gelimiteerdheid die we God opleggen 7. 
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1.5 Stappenplan

Prijs God voor wie Hij is; •	

Ben je rein van zonde. Vraag God voor een rein hart. Vergeving van zonde; •	

We erkennen dat we niet weten wat we moeten bidden; •	

Onze eigen stem stil laten zijn; •	

Het gebieden dat de stem van de boze stil zal zijn; •	

Het vragen voor de leiding van de Heilige Geest om het laten zien van Gods •	
hart; 

Bedank God voor wat Hij wil doen en dat Hij onze gebeden verhoord •	

Wacht in stilte •	

Deel wat je hebt ontvangen •	
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HOE SPREEKT GOD

2.1  Hoe spreekt God (deel 1)

Het Woord van God  •	
- Heb. 4:12 
- Rom. 15:4 

Overtuiging van de Heilige Geest •	
- Joh. 14:16 
- Gal. 5:16 

Omstandigheden •	

Visioenen  •	
- Hand. 9:10 

In een droom  •	
- 1 Kon. 3:5-15 
- Mat. 2:13-19 

Spontane eenvoudige plaatjes / beelden •	

Werkelijke hoorbare stem•	
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WAT DOE IK MET 
WAT GOD ZEGT

3.1  Hoe spreekt God (deel 2)

Engelen •	

In onze onbewustheid  •	
2 Tim. 3:16 

Zijn aanwezigheid •	

Door de natuur •	
- Ps. 96:11-13 
- Openb. 5:13 
- Gen. 9:13-14 

Overige •	
- Psalmen en liederen 
- Kunst 
- Zintuigen 
- Bovennatuurlijke tekenen 
- Door anderen 
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3.2 Richtlijnen

Wat is de basis van Gods stem horen •	
Elke vorm of stem moet de glorie aan God geven. 

Wat doe je met de dingen die God gesproken heeft  •	
(practische handvatten) 

Verhaal van Jozef •	
- Voorkomt trots 
- Vooringenomenheid 
- Je mist God’s timing en methode 
- Anders breng je verwarring 

Richtlijnen voor leiding van de Heilige Geest •	
- Is het Bijbels 
- Komt het overeen met Gods karakter 
- Het moet God verhogen 
- Is het zichtbaar dat je dichter met God leeft.  
- Het moet hoop en bemoediging brengen





bouw je leven op Gods Woord


