
Hoe kun je Gods stem verstaan ? / Hoe kun je weten wat Gods wil is voor jou? 

 

1. Heb jij wel eens Gods stem verstaan?  Hoe ging dat / wat gebeurde er ? 

 

2. Heb jij wel eens een keuze moeten maken waarbij je je afvroeg wat Gods wil is ? Hoe 

ben je toen op zoek gegaan naar Gods wil ? Ben je er achter gekomen wat Gods wil was? 

 

3. Heb je wel eens een beslissing genomen, waarvan je achteraf zei dat die niet goed 

was? Heb je jezelf achteraf wel eens gerealiseerd:  Ik wist dat het niet goed was? 

 

4. Maak je wel eens gebruik van het "ervaren van vrede in je hart" zoals dat wel eens 

wordt uitgedrukt om een beslissing te nemen? Psalm 37:4 zou in dit verband kunnen 

worden toegepast. Wat kun je doen volgens deze Psalm om de wensen van je hart in 

overeenstemming te brengen met Gods wil? 

 

5. In de Bijbel vroeg Gideon om een teken - zie Richteren gelov6:36 - 40. Heb jij wel 

eens om een teken gevraagd ? En heb je dat gekregen ? 

 

6. Als je wilt weten wat Gods wil voor jou is, wat zou je dan kunnen leren uit Psalm 

119:105 ? 

 

7. De Bijbel gebruikt voor gelovigen de uitdrukkingen kinderen en zonen. De zonen zijn 

dan de "volwassen" gelovigen. Kinderen worden vaak bij de hand genomen. Wat is een 

kenmerk van zonen volgens Romeinen 8:14 ? Heb je daar ervaring mee? 

 

8. Paulus verkondigde het evangelie tijdens zijn zendingsreizen. Blijkbaar vroeg hij zich 

niet elke dag af naar welke plaats hij moest, maar hij voerde zijn opdracht uit en plande 

zijn reis "gewoon" zoals hij dacht dat het goed was. Als dat niet overeenkwam met Gods 

bedoeling, greep de Heilige Geest in - Handelingen 16:6. Hoe zou de Heilige Geest dat 

hebben gedaan? 

 

9. God sprak tot Zijn volk door middel van profeten. Spreekt God ook nu nog tot 

gelovigen door middel van profeten – zie Efeze 4 : 11 – 12 en 1 Corinthiers 12: 4 – 11 ? 

Heb je hier ervaring mee ? Heb je op deze manier wel eens een boodschap van God 

ontvangen ? 

 

10. Zou je net als Elisa profetie kunnen bevorderen door middel van bijvoorbeeld 

gitaarspel - 2 Koningen 3 : 15 – 16?  

 

11. Als je Gods wil zoekt bij het nemen van een beslissing, wat kun je dan met Jacobus 

1:5? 

 


