
3. Gods stem verstaan.        Maart 2023 
 
 
 
Belang van Gods stem verstaan. 
• Nodig om de relatie te onderhouden. 
• God bereid ons voor op dingen die Hij wil doen (Mozes, eten Petrus, Cornelius & Saulus, 

Filippus etc) 
• God wil door ons niet gelovigen, gelovigen bereiken die Hem nodig hebben. 
• We leven in een wereld waar alles draait om ons, om zelfverwerkelijking, maar in het 

Koninkrijk van God, draait alles om God. Zijn we ons nog bewust dat Hij ons wil betrekken in 
Zijn plan, dat we als Zijn kinderen ook Zijn (ver)bondgenoten zijn geworden. 

• God wil ons vormen naar Zijn beeld, ons transformeren tot nieuwe mensen die Christus 
weerspiegelen. Hij wil ons helen en vrijmaken. Daarvoor is het nodig dat we Hem horen en 
gehoor geven. Hij wil ons Zijn weg wijzen. 
 

 
Mijn schapen herkennen Mijn stem. Joh 10: 1-21, Ps 23, Ex 34 

• God vergelijkt ons met schapen. 
Ø Heb je weleens een kudde schapen gezien? 
o Schots en scheef door elkaar heen, allemaal andere richting, stoten tegen elkaar, een 

bekend beeld, van hoe wij met elkaar om kunnen gaan 😉"#$ 
o Dat beeld veranderd zodra de Herder spreekt; ineens draaien ze allemaal de richting van 

de Herder op en éénsgezind lopen ze naar Hem toe. Ze vertrouwen Hem volkomen. 
o Dat vertrouwen ontstaat doordat ze dichtbij de herder blijven. Bij hem zijn. 
o Doordat ze de herder kennen, ze weten dat hij voor hen zorgt: 

§ Hij leidt ze naar grazige weiden, waar ze kunnen liggen (voorziet in voedsel) 
§ Hij leidt ze zachtjes aan stille wateren (rust & verkwikken ziel) 
§ Hij leidt ze op het rechte spoor omwille van Zijn naam (richting) 
§ Hij is bij ze ook als het donker is en gevaarlijk  
§ Hij beschermd ze met zijn eigen leven (veiligheid) 
§ Hij zoekt de schapen die afgedwaald zijn  
§ Hij verzorgt schapen die verwond zijn 

• Jezus zegt dat Hij de Goede Herder is: 
Ø Hij is de Eigenaar van de schapen 
Ø De Herder heeft geen lievelingetjes of zwarte schapen. Het enige onderscheid is ben je 

voor of tegen Hem. Luc 11: 23, Mc 12:30 
Ø De schapen herkennen (intieme relatie) Zijn stem en negeren de stem vd vreemde, de dief 
o Dieven/rovers komen bij voorkeur ’s nachts (als het donker/ moeilijk is). 
o De dief (rover) wil stelen en doden, terwijl de Herder Leven en richting geeft. 
o De dief wil zichzelf verrijken, is gericht op zichzelf i.p.v. het belang van de schapen Ez 34,  

Ø De schapen vertrouwen de Herder volkomen 
Ø Je hoort Zijn stem het beste als je bij Hem in de buurt bent 
Ø Als je afgedwaald bent verstrik je uiteindelijk en heb je Zijn hulp nodig om eruit te komen. 
Ø In de stilte, in de rust hoor je Zijn stem. 
Ø Zijn woorden verkwikken je, geven je nieuw leven en nieuwe richting. 

• God spreekt tot ieder op Zijn eigen manier, Hij weet wat bij jou past. 
• Wat God zegt is nooit in strijd met Zijn Woord, dat is een middel om te toetsen. 



• God is specifiek, Hij overtuigt en moedigt aan. Wat Hij zegt is er op gericht dat je meer op Hem 
gaat lijken. Satan beschuldigt en is vaag en gericht om je van God weg te houden. 

• Gods stem is vaak in jou zelf, in jouw gedachten. 
• Gods stem is leidend en niet vrijblijvend. Horen is gehoor geven! Deut 28:1,2, Heb 3: 15 
 
 
Hoe spreekt God? 
• Door de Bijbel 
• Door Zijn Geest die in je woont. 

Ø Met een hoorbare stem: Mozes, Samuel, Jesaja, Saulus etc 
Ø Met een stille stem, door jouw gedachten heen 
Ø Door dromen of visioenen: dromen van God komen terug en laten je niet meer los. 
Ø Door gezichten, beelden die je ‘ziet’. 

• Door profetie, een boodschap van God die door een ander tot je gesproken wordt.  
Profetie is bedoeld om anderen te bemoedigen, op te bouwen of te sturen. Profetie kan 
gebruikt worden om anderen te manipuleren. Wees voorzichtig, maar wees niet bang! Toets 
woorden die je ontvangen hebt. 1 Kor 13: 9-13 
Ø Is dit van God, satan of van een mens (een ander of je eigen verlangen? 
Ø Als het van God is: 
o Bevestigd het iets dat je al wist, waar God je op voorbereidt heeft. 
o Als het nieuw is, wacht, vraag bevestiging, ‘bewaar het’ (schrijf het op). 
o God overtuigd en is specifiek! 

Ø Van satan: een beschuldiging of aanklacht (is niet van God) 
Ø Van een mens: 
o Een boom herken je aan zijn vruchten 
o Toets! 

§ Is het in lijn met Gods Woord? 
§ Is het in lijn met wie jij bent (gaven en talenten), hoe God jou heeft voorbereidt? 
§ Vraag God om een bevestiging. 

o Mijn ervaring is dat God grote richtinggevende dingen eerst tot mij spreekt en dat een 
ander bevestigend is en niet andersom. M.a.w. God heeft mij al voorbereidt! 

• Door je aandacht ergens op te vestigen (tafel Baak) 
• Door je iets in herinnering te brengen (preek, lied & tekst etc.) 
 
 
Hoe luister je naar Gods stem: 
• Zorg allereerst voor rust!, een Bijbel, pen en papier.  
• Bid: 

1. Geef deze tijd bewust aan God, erken Hem als je Heer, jouw Herder 
2. Maak God groot om wie Hij is en wat Hij doet. 
3. Vraag God je hart te doorgronden en dat naar boven te brengen dat tussen Hem en jou in 

staat (verdriet, boosheid, pijn, zonden etc.), vertel het Hem, vraag Hem z.n. om vergeving. 
4. Gebiedt satan, in de naam van Jezus Christus, stil te zijn.  
5. Spreek uit dat je je eigen gedachten, gevoelens en verlangens onderwerpt aan God.  
6. Vraag de Heilige Geest te spreken tot je. 
7. Wacht en luister en schrijf alles op. 

 
 

 



Hoe toets je? 
1. Klopt de boodschap die je gehoord hebt, met Gods Woord, de bijbel? 
2. Klopt de boodschap met Gods karakter? 
3. God is specifiek, Hij overtuigt en moedigt aan, Zijn woord is gericht op groeien in Hem.  

Satan beschuldigt en is vaag en gericht om je van God weg te houden.  
4. God spreekt vaak eerst tot jou en gebruikt anderen ter bevestiging 
 
 

 
 
 
 
 


