AGENDA
•
•
•
•

Welkom en doel
Persoonlijk
Introductie ‘Heilig Vuur’ en Gods stem
Concreet: Gods stem in het dagelijks leven
– Hoe begin je en hoe groei je?

• Tips + verder aanbevolen + cadeautje
• gebed
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Hoe hoor ik Gods stem
1. geloof
2. Verwacht Zijn spreken
3. Verzamel je input
4. Toets je verzameling
5. Doe het goede
6. Effect: je relatie versterkt met meer geloof
en verwachting, Danken en terug naar -3
en stop nooit
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1. Ik geloof
•
•
•
•
•
•
•
•
•

God heeft een stem
God spreekt hier vandaag extra sterk
de Bijbel is waar
God bedriegt me nooit
de Heilige Geest Zelf woont in mij
God is dichtbij
God kent mij en bereikte mij
God spreekt op talloze creatieve manieren
God spreekt door openbaring
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voorbeelden van spreken van God die
voor jou en mij bereikbaar zijn:
 Bijbeltekst die eruit springt. sterke link
Geest en Woord en mens;
 Hebr 3:7 vergelijken met 4:7.
 Jesaja 11, zacharia 4, opb 1,3,4.
Altijd Jezus en kandelaren
 Vooraf maakt Hij bekend. Werd vorige
keer genoemd. Voorspellende droom.
begrafenis.
 God horen tijdens emotionele stress.
Vb collega/gevangenis. vb sjaloom.
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voorbeelden van spreken van God die voor
jou en mij bereikbaar zijn:





vaak: lied of woord bij wakker worden.
Zondag ochtend 2x Psalm 9 en
geschiedenis Samuel. psalmen en liederen
horen vooraf.
dinsdag. Gebeden om een pc voor iemand.
vrijdag gekregen. geld terug.
Bijbeltekst licht op. woensdag. Bijbeltekst
psalm 51. ondersteun mij met een geest
van vrijmoedigheid. lunch: geloofsgesprek
met collega.
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voorbeelden van spreken van God die voor jou en
mij bereikbaar zijn:










God horen in traditionele kerk. voorbeeld
huwelijksdienst vorige maand.
Traditionele kerk en lang wachten met acteren.
voorbeeld vergeving toezeggen aan iemand.
God horen op een pioniersplek. voorbeeld
bijbel-> genezing. God horen maar niet kunnen
opvolgen; samenwerking parfum.
God horen in een Geestesgave/pinksterkerk. Te
gast in dienst. begon met tongentaal uiting van
een ander. Jesaja 26.
God horen in een andere kerkdienst; jonge
vrouw scheiding, gebed.
God horen in een vliegtuig.
God horen nav een rol in de kerk. catechisant.
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Tips

Luisterhouding
–Stilte
–Gehoorzaamheid (horen om te doen)
–Verwachten=>kracht Jesaja 40:31
–Aanbidding/nederigheid
–"vreze des Heren"
Tijdens het horen
–vragen stellen
In een dagboek opschrijven. Hab.2
–voor later toetsen
–maakt luisteren makkelijker
–Het houdt jou eerlijk en alert
–Om God eraan te her-inneren; Jes 62:6,7
Muziek
Afleiding ‘weg organiseren’
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tips -2
Danken
Dagboek: nooit onder nul meer
EW cursus volgen
boekjes aanleggen met index
autoritten gebruiken
triggers aanleggen
Doen
de wegen van God; 4 groepen WWAV
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Handige hulpvragen bij horen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vervul mij met Uw Geest en spreek woorden van leven alstublieft.
Welk bijbelgedeelte of persoon lijkt hierop?
Is er een lied van toepassing? Welke?
Ik voel me onrustig maar dat zal U niet tegenhouden.
Er is veel te doen nog maar U bent belangrijker nu en altijd. Mijn aandacht is op U. Spreek en ik zal
doen.
Ik weet wat ik vind, maar hoe ziet U dit? Wat heb ik nog niet gezien of bedacht en U wel?
Wat is hier aan de hand? Laat me zien met Uw ogen en voelen met Uw hart naar uw lieve kind
tegenover me!
Waarom houdt U van hem/haar? Wat is aantrekkelijk voor u? Openbaar mij uw liefde
Hoe grijpt U in deze situatie in?
Wat gebeurt er hierna voor hem/haar? Wilt U dat? Hoe kan hij of zij dat versnellen of vertragen?
Wilt U dat ik spreek met hem/haar? Hoe en waarover?
Wat is er mis met mij?
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2. Zijn spreken
Bijbel

-lezen –spreken tekst in gedachten
preek
lied
gesprek
weten
gebed
met je geest horen

woord
beeld

-voorbeeld –droom
-visioen
gebeurtenis(sen)
teken
media
een opmerking van
iemand
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3. verzamelen
houding
Stilte
gehoorzaamheid
verwachting
aanbidding
muziek
"vreze des Heren"
horen
vragen stellen
opschrijven
voor later toetsen

maakt luisteren makkelijker
blokkades weghalen
zonden belijden en nalaten
relaties. goed maken
alle mensen altijd vergeven
ontspannen
vertrouwen
tijd
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4. toetsen
•
•
•
•
•
•
•

Bijbel
gezond verstand
vrede in geweten
raadgevers
gelovigen
je man of je vrouw
past bij eerdere
openbaringen
– dagboek

• gebed
• vragen om bevestiging
• vergelijken met wat
anderen horen
• verwerpen wat niet
juist was
• danken voor wat van
Hem was
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5. Goed doen
• horen maar niet doen is
incompleet(ongehoorzaam)
• doen maar zonder te horen is
incompleet(ongehoorzaam)
• gehoorzamen is én én : zowel horen als
doen
• bij twijfel alleen handelen wat de ander
of mijzelf niet schaadt
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6. onze relatie
• souverein: God stem is van Hem
• almachtig: Hij is machtig genoeg om mij te
bereiken
• Hij is Hoofd: Hij wil leiden
• ik hoor ten dele, weet ten dele, doe ten dele
• Gods evangelie heeft mij ook bereikt via Zijn stem
• ik heb Zijn stem gehoord, geloofd en gehoorzaamd:
het evangelie heeft mij bereikt
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