
Preek In your Presence

Gods stem horen en Lectio Divina 

Wie is God en waarom Zijn stem kennen? 

1. God is relationeel 

• God is drie in een. Hij heeft geen relatie; Hij IS relatie. 


• God in zichzelf liefde, community, fellowship en onzelfzuchtigheid laat zien.


2. God wil relatie met ons 
• God heeft ons gemaakt voor relatie met Hem

• Alles wat God doet en ooit heeft gedaan, komt voort uit die eeuwige liefdesrelatie. 

• God heeft liefde niet gecreëerd, Hij IS liefde


3. Verschil tussen God kennen en weten wie Hij is 

• Job 42: 5 “Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd” 


Waarom is naar God luisteren belangrijk? 
• Richting ontvangen (Psalm 25:9 en Johannes 10:3-4) De schapen volgen Hem, omdat ze zijn stem 

kennen

• Hem leren kennen (Ef. 1:17-18 en psalm 25:14)

• Jezelf leren kennen, identiteit (1 Joh 2:5-6 en Jeremia 24:7)

• Gehoorzaamheid (Hand. 8:26-40) Filippus en Ethiopiër

• Volharden (hebr. 12:2)


Ontvangen in de stilte en ontzag voor wie Hij is 
• Geen quick fix, zoeken naar God, hopen zijn stem te verstaan en zijn wil te doen. Het vraagt van ons tijd, 

routines en ritmes in onze dag, doorzettingsvermogen en oefening om te groeien in het verstaan van zijn 
stem. 


• “God spreekt in de rust en de stilte” Die diepe ontmoetingen met Hem vinden daar plaats. 

• Lezen met je hart: Gods woord laat soms zien dat we dingen anders kunnen/moeten doen in ons leven 

en spreekt tot ons gevoelsleven om dingen anders te doen. Laat je niet alleen dingen zien over wie God 
is, maar ook over jezelf. 


• Wijst altijd naar Jezus, daagt uit om meer op Hem te gaan lijken. (Gal 2:20). Niet langer ik, maar Christus 
leeft in mij.  

“ Lectio Divina is a school where we learn Christ. Content of what you learn is less important then 
the relationship itself. “  

Niveaus in lezen in lectio divina 

Gebedsvorm Doel Wij 

Lectio Begrijpen van de tekst Kennis 

Meditatio Betekenis plaatsen in de context Geheugen 

Oratio Betekenis uitleven Geweten 

Contemplatio God ontmoeten in de tekst Geest 



1. Letterlijke zin: letterlijke tekst (wat wordt er bedoeld met deze tekst)


2. Christologisch zin: welke diepere betekenis is te vinden in deze tekst? Hoe past deze tekst in het totale 
verhaal van God? Welke verbindingen zie ik met andere delen uit de bijbel? 


3. Gedragsmatige zin: hoe kan ik meer op christus gaan lijken door wat ik gelezen heb? “ Want het is God 
die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt. Ph. 2:13). 

Maria als voorbeeld: verwelkomde het woord in haar geest, voordat het vlees werd in haar lichaam. (Lukas 
1:38)


4. Mystieke zin:

De kracht van Gods woord om een geestelijke werkelijkheid aan ons te openbaren.. wat ons verlangen naar 
God en om met Hem mee te bewegen versterkt. Het leidt ons naar een dieper verlangen om te zijn bij Hem 
en in gebed.


Vragen connectgroepen: 
Ga het samen doen! En eventueel deze verdiepende vragen:


• Hoe spreekt God tot jou?

• Wat spreekt je aan in Lectio Divina?

• Wat heeft het je eventueel al gebracht?

• Welke routines heb jij om in Gods aanwezigheid te zijn?


