Checklist van “Hoe je Gods stem kunt horen”
Hoe God tot ons spreekt
In de inleiding worden veel manieren genoemd, waarop God tot ons spreekt.
De onderstaande manieren worden in dit boek besproken. Waarschijnlijk zijn
er wel meer, omdat God persoonlijk tot ons spreekt.
Je kunt hier aankruisen op welke manieren God al met je spreekt.
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Zijn Woord
De Natuur
Mensen
Omstandigheden
Vrede
Wijsheid
Wonderen
Dromen

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Visioenen
Zeker weten, diep vanbinnen
Zachte stille stem
Hoorbare stem
Geweten
Verlangens

De volgende lijst gaat over leren luisteren in het algemeen. En wat
daar allemaal bij komt kijken. Dat is de basis voor het krijgen van een goede
relatie met God. Spreken met God is niet alleen wachten tot hij wat zegt.
Het is belangrijk de juiste voorwaarden te scheppen voor het gesprek met hem.
Als je de checklist leest, kun je aankruisen wat je al doet of hebt gedaan.
Van wat je overhoudt, kun je stap voor stap iets kiezen, wat je dan wilt doen.
God beloont iemand vaak snel als er een nieuwe stap genomen is. Dat heb ik
wel gemerkt.
God wil ook graag met ons praten over zijn plan met ons. Dat lopen we mis
als we niet luisteren of niet gehoorzamen. De Heilige Geest is onze raadsman
en helper. Hij leidt ons altijd in de waarheid. Dit boek leert je genieten van
een leven dat door de Heilige Geest geleid wordt.
☐

Beginvraag:
God wilt u mijn gehoor op u afstemmen, zodat ik niet word afgeleid
door andere dingen?
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Deel 1 LEREN LUISTEREN
Hoofdstuk 1
Elke dag spreekt God tot zijn kinderen. Ieder mens kan weten wie God is,
omdat hij zich heeft kenbaar gemaakt door het innerlijk besef (het geweten)
van de mens.
A

Zelf initiatief nemen
☐ We moeten zelf beslissen naar God te willen luisteren en hem dat zeggen.
Hij dringt zich niet op, maar moedigt ons graag aan. Betrek hem bij alles
wat je doet. Dan zal hij de weg voor je banen naar het doel. Een plaats van
vrede en voldoening.
☐ Je mag alles vragen!
☐

B

C

☐

Jeremia 29:13. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste
met hart en ziel zoeken.

De Heilige Geest spreekt namens de Vader en Jezus
Verwacht dat hij zal spreken!
Hoe hij spreekt?
De Heilige Geest onderwijst ons alles wat God heeft gezegd en zal het ons
in herinnering brengen. Persoonlijk. Hij heeft altijd wel iets te zeggen over
nieuwe situaties waarin we terecht komen. En hij zal ons bekend maken
wat komen gaat.
Heb je echt je best gedaan hem te vinden?
Als we Gods stem horen, zullen we weten wanneer we uit de koers raken.
De Vader geeft de Heilige Geest aan allen die hem daarom vragen!

D

☐
E

Mis het niet!
Als je op een bepaald moment niet wilt horen, loop je kans dat je hem
daarna niet meer horen kunt. Als je daarna toch doet wat je eerst niet
wilde komt het goed. Ga niet alleen naar God om met hem te praten
als je iets wilt of nodig hebt.
☐ Breng gewoon tijd met hem door, waarin je alleen maar luistert tijdens
je stille tijd. De Bijbel is Gods Woord. Alle manieren waarop hij spreekt
zullen hier mee overeenkomen.
☐ Zo kun je dus toetsen, of het klopt wat je ziet of hoort.
☐ Het is belangrijk te doen wat God zegt. Uit gehoorzaamheid volgt
vertrouwen.
☐ Er is oefening voor nodig om te komen tot volledige overgave aan Gods
leiding. Het is nooit te laat om een nieuwe richting in te slaan.

Lucas 11:9. “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden.
Klop en er zal worden opengedaan.”

☐ Heb je wel echt gevraagd, gezocht en geklopt? Wij kunnen allemaal van God
horen en elke dag door hem geleid worden.

God biedt zich aan als een partner voor het leven
God biedt zich aan als een gids in ons leven, die ons voor eeuwig leidt.
Hij heeft voor ieder een persoonlijk plan. Dus het heeft geen zin na te
volgen wat iemand anders doet, hoe hij leeft. Daarom is het niet nodig,
voortdurend anderen om leiding te vragen. Ontdek wat hij jou
persoonlijk zegt.
Wandelen met God doe je door telkens een stap in gehoorzaamheid te
nemen!

☐

Oefening in luisteren:
God is er iemand die ik mag bemoedigen of zegenen?
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Deel 1 LEREN LUISTEREN
Hoofdstuk 2
Schep een atmosfeer waarin je God kunt horen. Wees bereid te veranderen
en schep een goede sfeer, stemming om je heen. Die wordt door je houding
bepaald. Daarom: leef in vrede met iedereen.
We moeten onze houding onder de heerschappij van Jezus brengen,
(Opwekking 648: Levend offer) en leren door zijn Geest geleid te worden
in al onze wegen
A

☐
☐
☐

☐

B
☐

C
☐
☐

Een luisterende houding
Altijd voor hem openstaan.
Ook echt stil leren zijn.
Openbaring komt van de Heilige Geest door onze geest. Niet door ons
verstand.
Als we Gods karakter kennen, weten we, wat wel en wat niet van God is.
Hij is zachtmoedig en niet scherp, streng of hard. Hij oefent geen druk op
ons uit.
Als we stil en verwachtingsvol zijn zullen wij hem horen.
“Ik luister naar u God, wanneer ik iets doe wat u niet wilt dat ik doe, laat het
mij dan weten.”
Als God zijn boodschap aan meer mensen bevestigt, bouwt dat ons geloof.
Ontwikkel een houding waardoor God wordt geëerd
“God als ik u duidelijk iets hoor zeggen en zeker weet dat het van u komt,
zal ik u eren en doen wat u zegt.”
God onderwijst ons persoonlijk. Voor het nemen van beslissingen hebben
we geen andere mensen nodig.
Een houding van geloof
Geloof wat God zegt ook al sta je daarin alleen.
Als God je een roeping geeft, praat er nog niet met anderen over. Wacht
tot God je de volgende stap laat zien.

D

Ontwikkel een houding van geduld
☐ We horen God veel duidelijker, als we vastbesloten zijn niet te handelen
op basis van onze natuurlijke verlangens of emoties.
We worden gezegend, als we wachten tot we van God hebben gehoord.
Niet impulsief handelen, maar verstandig en met het besef dat God ons
leidt. Gods wijsheid volgen.
Spreuken 8:34-36. Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in
dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. Want wie
mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER. Wie
aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, wie mij haat, bemint
de dood.

☐ Als je de neiging hebt direct iets aan te pakken, wacht een dag, dan zie
je het anders.
E
☐

Ontwikkel een houding van gehoorzaamheid
Bid en luister naar God en doe wat hij heeft gezegd.
Het boek “Hoe je Gods stem kunt horen”
is voor € 18,95 verkrijgbaar op de website:
www.joyce-meyer.nl
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