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Een discipelschaptraining om christenen toe te rusten te dienen tot opbouw van het lichaam van Christus (Efe 4:11-16)

studie

GODS LEIDING ZOEKEN
Christenen zijn verantwoordelijk om Gods wil te
ontdekken en Gods leiding te zoeken (Efeziërs 5:10,17).
God belooft hen te leiden (Psalm 32:8-9). God heeft de
Bijbel gegeven als de openbaring van zijn wil en als een
wegenkaart en kompas voor je leven (Psalm 119:105).
“Hoe kun je Gods goede plan voor je leven ervaren?”
“Welk verband bestaat er tussen Gods karakter en zijn
plan voor jouw leven?” “Wat zijn de principes om Gods wil
te ontdekken wanneer je beslissingen of keuzes moet
maken?” “Geeft God vrijheid om bepaalde keuzes te
maken of niet?” Daar gaat deze studie over.
A. GODS WIL OF PLAN HOUDT VERBAND MET GODS
KARAKTER
1. Gods wil of plan.
In Jesaja 14:24,27 zegt God dat hij alle dingen, die hij bedacht en
besloten heeft, zal uitvoeren en dat niemand en niets hem en zijn
plan kan verijdelen. Efeziërs 1:11 zegt dat God in Jezus Christus
alle dingen doet overeenkomstig de raad van zijn wil. Romeinen
8:28-30 zegt dat God alle dingen, die er gebeuren in de
wereldgeschiedenis en in jouw individuele leven, doet meewerken
ten goede voor jou en alle mensen, die hij geroepen heeft en die
hem liefhebben.
Gods eeuwige plan voor de hele schepping en de hele
wereldgeschiedenis sluit ook zijn plan voor jouw persoonlijke leven
in. Gods eeuwige plan sluit volkomen aan bij jouw persoonlijkheid
en zal jouw karakter ontwikkelen als je volgens zijn plan blijft
leven. Gods eeuwige plan sluit precies aan bij de specifieke
levenstaak en bijdrage, die hij voor jou in gedachte heeft. Gods
eeuwige plan sluit alle omstandigheden, die hij in jouw leven
toelaat, in. Gods eeuwige plan sluit de persoonlijke leiding, die hij
je geeft, in. Gods eeuwige plan, die hij in gedachte heeft voor
ieder mens, past precies bij die mens, omdat God elk mens en zijn
plan voor dat mens tegelijk bedacht heeft.

die God liefheeft, zijn bedoeld om Gods goede plan te realiseren!
God is niet alleen almachtig in wat hij weet en doet, maar ook
almachtig in zijn genade en liefde voor je (Romeinen 8:37-39)!

b. Het doel van Gods geopenbaarde wil.
Lees Johannes 14:21,23. Het doel van Gods geopenbaarde wil is
dat je het gehoorzaamt en dus een vertrouwelijke persoonlijke
relatie met God door Jezus Christus krijgt. Dus streef ernaar om
Gods geopenbaarde wil te begrijpen. Houd daarom elke dag stille
tijd. Doe elke week van je leven mee met een kleine groep
mensen, die de Bijbel bestuderen en willen groeien. Zo leer je
Gods geopenbaarde wil begrijpen.
c. Voorbeelden van Gods bijzondere instructies.
Lees Exodus 20:3-4,12-17; Marcus 1:15, Lucas 6:27-28,
Kolossenzen 2:6-7. Gods bijzondere instructies zijn zijn geboden
(bevelen), verboden en specifiek onderricht in de Bijbel, die je
moet gehoorzamen. Bijvoorbeeld. God vereist dat mensen hun
ouders eren (Exodus 20:12), verbiedt dat mensen betrokken raken
bij seksuele immoraliteit (Exodus 20:14) en leert dat mensen
elkaar moeten vergeven (Matteüs 6:14-15).
d. Voorbeelden van Gods algemene instructies.
Lees Efeziërs 5:10,15-16; Romeinen 14:19; 1 Korintiërs 10:23.
Gods algemene instructies in de Bijbel hebben betrekking op zaken
die je eerst moet overwegen alvorens je een wijs besluit op grond
van deze overwegingen kunt nemen. Bijvoorbeeld. Je moet eerst
overwegen welke dingen de Here welbehagelijk zijn – (“What
would Jesus do?”) (Efeziërs 5:10). Je moet overwegen hoe je
moet leven als een wijs persoon (Efeziërs 5:15-16). En je moet
overwegen welk gedrag nuttig en opbouwend is (1 Korintiërs
10:23).
Natuurlijk, moet je zowel de bijzondere als de algemene instructies
in de Bijbel op de juiste manier uitleggen.

SPECIFIEKE INSTRUCTIES OM
GODS WIL TE ZOEKEN

2. Gods karakter.
Hoe belangrijk is het dat je God en zijn karakter kent om zijn plan
voor jouw leven uit te voeren?
God is genadig, barmhartig, rijk aan liefde en goedheid en
langzaam om toornig te worden op zijn schepselen. Dus, hoe beter
je God kent, des te beter zul je hem, zijn plannen voor je leven en
zijn beloften aan jou vertrouwen (Psalm 145:8-9; 23:1-6).
God heeft de waarheid lief en doet altijd wat hij zegt (Numeri
23:19). Daarom, des te beter je Gods waarheid kent (weet wat
God in de Bijbel zegt), des te beter zul je Gods wil en plan
begrijpen. God openbaart zijn waarheid in de Bijbel. Door de
Heilige Geest zal hij je steeds aan de woorden van de Bijbel
herinneren en het volbrachte werk van Jezus Christus in je leven
toepassen (Johannes 14:16-17,26; 16:8,13-14; 17:17).
3. Gods openbaring.
God is oneindig groter dan zijn schepping en schepselen. God
heeft niet zijn hele wil of plan aan de mensen geopenbaard! Gods
wil en plan bestaat enerzijds uit wat hij in de wereldgeschiedenis
geopenbaard heeft en anderzijds uit wat hij voor ons verborgen
houdt. Maar wat God aan mensen geopenbaard heeft, bestaat
enerzijds uit een aantal bijzondere instructies en anderzijds uit een
aantal algemene instructies met betrekking tot hoe hij leidt.

a. Het doel van Gods verborgen wil.
Lees Deuteronomium 29:29; Jesaja 55:8-11; Romeinen 8:28. Het
doel van Gods verborgen wil is altijd ten goede voor mensen, die
hij roept en die hem liefhebben. Als gelovige, hoef je nooit bang te
zijn voor Gods verborgen wil, b.v. voor zijn redenen om bepaalde
moeilijke omstandigheden in je leven toe te laten. Vergeet nooit
Gods karakter wanneer je over zijn wil of plan nadenkt! Alle
gebeurtenissen en omstandigheden in het leven van een christen,
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God heeft de Bijbel aan ons gegeven als de openbaring van zijn
wil en als een wegenkaart en kompas voor de weg waarop wij
moeten gaan. Een deel van Gods openbaring in de Bijbel bestaat
uit specifieke instructies. Wanneer er specifieke instructies
(bevelen, verboden, specifieke onderricht) met betrekking tot het
onderwerp in de Bijbel staan, dan is de enige juiste weg voor jou
om God te gehoorzamen. Ongehoorzaamheid is geen optie!
‘Het onderwerp’ = de zaak waarin je Gods leiding zoekt.
SPECIFIEKE INSTRUCTIES
 WAT ZEGT GOD
IN DE BIJBEL OVER DIT ONDERWERP?
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Kennis. Wat zegt God specifiek betreffende deze zaak in de
Bijbel? (Psalm 119:105; Lucas 10:25-26; Romeinen 15:4-5; 1
Korintiërs 10:6,11; 2 Timoteüs 3:16-17).
Welke geboden (bevelen), verboden, vermaningen, onderricht en
principes van de Bijbel zijn hierbij van toepassing? Bestudeer de
Bijbel en verzamel wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. Leg de
Bijbel correct en in verband uit (2 Timotheus 2:15).
Aangesproken. In welke richting heeft God me de laatste tijd
gemotiveerd? Welke bijbelpassage of belofte heeft me
aangesproken?(Psalm 119:130;Psalm 143:6-10;Jesaja 50:4-5).
Verwacht dat God je aanspreekt wanneer je de Bijbel leest of stille
tijd houdt. Zorg ervoor dat je persoonlijke (subjectieve)
toepassingen helemaal in lijn blijven met wat God in de Bijbel
bedoeld te zeggen.
Houding. In welke mate ben ik bereid en van plan om Gods
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wil, wat het ook mag zijn, te gehoorzamen? (Matteüs 21:2832; Lucas 6:46-49)
God verwacht van je dat je niet alleen naar hem luistert, maar ook
zal doen wat hij zegt.
Gehoorzaamheid. In welke mate ben ik gehoorzaam aan
wat ik reeds weet over Gods wil? (Spreuken 1:22-33)
Zolang je verwerpt wat God al eerder tegen je gezegd heeft, moet
je niet verwachten dat hij je nu nieuwe dingen zal leren.
Je kunt niet met God onderhandelen met betrekking tot zijn wil
voor je leven.

ALGEMENE INSTRUCTIES OM
GODS WIL TE ZOEKEN

‘Het onderwerp’ is ‘de zaak waarin je Gods leiding zoekt’. De 7
algemene instructies om een wijze beslissing of keus te maken
zijn:



1

God geeft aan jou veel vrijheid om te kiezen of een beslissing te
nemen binnen de grenzen van zijn geopenbaarde wil. In
vergelijking tot gehele leven zijn er maar weinig specifieke
geboden, verboden en instructies in de Bijbel.
Om een wijze beslissing of keus te maken, behoor je jezelf de
volgende vragen te stellen:
M.b.t. het onderwerp: wat is alleen maar goed en wat is echt
beter? (1 Korintiërs 7:1,9).
M.b.t. het onderwerp: wat doet kwaad en wat maakt gelukkig?
(1 Korintiërs 7:28,40).
M.b.t. het onderwerp: wat is alleen maar geoorloofd en wat is
echt nuttig of opbouwend? (1 Korintiërs 10:23).
M.b.t. het onderwerp: wat is alleen maar raadzaam en van
belang en wat is echt noodzakelijk? (1 Korintiërs 16:4; 2
Korintiërs 9:5).
Al is een bepaalde zaak goed, geoorloofd en zelfs raadzaam,
betekent dat nog niet dat een andere zaak beter, nuttiger,
opbouwender en zelfs noodzakelijker kan zijn! Je moet nooit het
beste inruilen voor het één na beste. Neem niet te gauw genoegen
met wat goed is, maar zoek het beste!
Soms kunnen verschillende mogelijkheden God welgevallig zijn.
De volgende bijbelse voorbeelden tonen aan dat er soms
verschillende keuzes zijn, die voor God even welgevallig zijn en
waaruit christenen een vrije keus mogen maken! Christenen
hebben de vrijheid te kiezen tussen het volgende:
i) Alleen groenten eten of alles eten (Romeinen 14:1-4).
ii) Bepaalde dagen heiliger achten dan de andere dagen of alle
dagen als gelijk beschouwen (Romeinen 14:5-6).
iii) Ongetrouwd blijven of trouwen (1 Korintiërs 7:8-9,39).
iv) Giften geven aan wie je wilt en hoeveel je wilt (2 Korintiërs
9:6-7).
Gods wijsheid zal je leiden tot enkel één mogelijkheid of hij geeft
je de vrijheid te kiezen.
De wijsheid van God verkleint de verschillende mogelijkheden
dikwijls tot één mogelijkheid. Als dat het geval is, dan is er maar
één beslissing of keus die God welgevallig is.
Maar wanneer meerdere mogelijkheden op gelijke wijze God
welgevallig zijn (ze zijn op gelijke wijze het beste, nuttig,
opbouwend of zelfs noodzakelijk), dan geeft hij aan jou de vrijheid
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Wijsheid houdt rekening met de Bijbel als geheel en met Gods
bronnen voor wijsheid.
Natuurlijk is deze vrijheid altijd onderworpen aan het onderricht
van de Bijbel als geheel! God leidt christenen d.m.v. wijsheid. De
bronnen van wijsheid zijn: Gods Woord (Psalm 119:97-100), Gods
Geest (Jesaja 11:2), gebed (Jakobus 1:5; 4:3), raadgevers
(Spreuken 11:14) en onderzoek (je verstand) (Nehemia 2).



Wanneer er geen specifieke instructies met betrekking tot het
onderwerp in de Bijbel staat, dan geeft God aan jou de vrijheid om
een wijze beslissing of keus te maken op grond van 7 algemene
instructies of leidinggevende principes in de Bijbel. Beschouw deze
7 algemene instructies als bakens of groene lichten, die een schip
de haven inloodst. De algemene instructies moeten allemaal op
één lijn liggen, zodat je heel goed kunt weten wat God van je wil.

WIJSHEID EN VRIJHEID
PRINCIPE 1: MAAK EEN BESLISSING OF KEUS
O.G.V. WIJSHEID.

om een beslissing of keus uit deze mogelijkheden te maken. Ze
zijn immers allemaal op gelijke wijze God welgevallig. Gods
soevereiniteit zal de gevolgen van je beslissing of keus volkomen
uitwerken (Spreuken 16:33; Ruth 2).

RAAD OF ADVIES VAN WIJZE MENSEN EN OUDERS
PRINCIPE 2: MAAK PAS EEN KEUS NA HET
OVERWEGEN VAN ADVIES.

2

God geeft wijze mensen binnen de christengemeenschap en
daarbuiten om jou advies te geven. God waarschuwt je om niet
koppig en onafhankelijk te zijn (Jesaja 30:1-2).
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Welke adviezen geven geestelijk volwassen en rechtvaardige
christenen aan mij? Welke adviezen geven wijze en kundige
niet-christenen aan mij? (Spreuken 15:22).
Hoe meer adviezen je vraagt, des te meer feiten je kunt
overwegen. Hoe beter deze mensen jou, jouw omstandigheden en
het onderwerp kennen, des te beter kunnen ze je advies geven.
Alleen wanneer het onderwerp geestelijke of morele kanten heeft,
moeten je raadgevers wel Gods Geest hebben, geestelijk
volwassen en godvrezend zijn. Een niet-christen kan niet weten
wat God uit genade schenkt en aanvaardt niet hetgeen wat van
Gods Geest is (1 Korinthiers 2:12-16). Een geestelijk onvolwassen
mens kan het kwade niet van het goede onderscheiden (Hebreeen
5:14). En God luistert sowieso niet naar een mens, die
ongehoorzaam aan hem is (1 Petrus 3:12). Met betrekking tot
zaken, die geen geestelijke of morele kanten hebben mag je ook
raad vragen aan wijze en kundige niet-christenen.
Welk advies geven mijn ouders aan mij, vooral wanneer ik nog
minderjarig ben? (Spreuken 1:8-9).
Vooral wanneer je minderjarig bent, gebruikt God je ouders om je
op te voeden en te vormen. Alleen als je ouders duidelijk tegen
Gods geboden ingaan, moet je vriendelijk maar beslist weigeren
hen te gehoorzamen (Mattheus 10:37, Handelingen 5:29).
Welk advies, dat ik zou moeten volgen, vermijd of
veronachtzaam ik nog steeds? (Spreuken 19:20-21).
Loop je met een boogje om wel gemeende raad heen, en/of
vermijd je een raadgever die je eigelijk zou moeten raadplegen?



VERMOGENS EN TAKEN
PRINCIPE 3: MAAK EEN KEUS DIE JE GAVEN
EN ROEPING VERSTERKEN.
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God heeft je geschapen met een unieke persoonlijkheid en voor
een zinvolle taak.
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Welke natuurlijke vermogens en geestesgaven heeft God aan
mij gegeven en hoe wil hij dat ik die gebruik om zijn plan voor
mijn leven te volbrengen? (1 Korintiërs 12:4-6).
God is je Schepper en Her-Schepper en heeft aan jou bepaalde
vermogens en geestesgaven gegeven zodat je volgens zijn wil en
plan kunt leven. Je mogelijkheden enerzijds en je beperkingen
anderzijds zijn een aanduiding hoe God wil dat je leeft.
In hoeverre bevordert of hindert de stap die ik overweeg de
ontwikkeling van mijn persoonlijkheid of het uitvoeren van
mijn taak? (2 Korinthiers 13:10).
Je moet meteen stoppen met relaties en activiteiten, die een
negatieve invloed op je hebben (Psalm 1:1; Spreuken 1:10,15; 2
Korintiërs 6:14 – 7:1). Zoek vooral naar relaties en activiteiten, die
je aansporen lief te hebben en goede werken te doen (Hebreeën
10:24-25). Je persoonlijkheid sluit ook je geloofsovertuigingen en
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waarden, je emoties en gedrag in. Met je taak wordt bedoeld je
dagelijks werk, de levensdoelen die je jezelf hebt gesteld voor
kortere of langere tijd, je Godgegeven roeping of je Godgegeven
opdracht (Handelingen 20:24). Bepaalde verkeerde beslissingen
en keuzes, die je maakt in je leven, kunnen je karakter bederven,
je persoonlijkheid beschadigen en je taak benadelen. Overweeg
alleen die beslissingen en keuzes, die je karakter opbouwen, je
persoonlijkheid ontwikkelen en je taak bevorderen.
Welke prioriteiten wil God dat ik in acht neem? Voor welke
zaak geeft God me een gevoel van urgentie? (Matteüs 6:33)
Welke activiteit of taak is belangrijker of urgenter dan alle andere
activiteiten of taken? Waarom? Niet alle zaken in het leven zijn
even belangrijk. Geef niet 90% van je tijd en inspanning aan
zaken, die enkel 10% rendement opleveren. Geef liever je meeste
tijd en inspanning aan zaken die voor eeuwig voort blijven bestaan
(cf. 2 Korintiërs 4:18; 5:7; Kolossenzen 3:1-4). Over het algemeen
dien je de belangrijke dingen het eerst te doen, maar maak ook
voldoende tijd vrij voor de minder belangrijke dingen.



FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN
PRINCIPE 4: MAAK EEN KEUZE OP GROND VAN
FEITEN EN NIET O.G.V. OMSTANDIGHEDEN.
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God blijft de Koning over je plaats en omstandigheden in het leven
(Handelingen 14:17; 17:26).
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Heb ik zoveel mogelijk feiten (informatie) verzameld over dit
onderwerp? (Spreuken 25:2; cf. Nehemia 2).
Bijvoorbeeld. Als je een baan moet kiezen, win dan zoveel
mogelijk informatie in over de mogelijkheden die je hebt, zoals:
i) Je taakomschrijving, arbeidsvoorwaarden, werkuren, werkplaats,
condities.
ii) Hoe liggen de werkrelaties, gezagsrelaties, wie staat boven en
onder je?
iii) Salaris, voordelen, mogelijkheden voor promotie.
iv) Hoe word je gerespecteerd en gewaardeerd?
v) Hoe kijken andere mensen naar deze baan?
Wat zijn mijn omstandigheden?
Leiden je omstandigheden in dezelfde riching als Gods leiding
d.m.v. de andere principes? (1 Korintiërs 16:8-9;Filippenzen 1:12).
Kan ik met een goed geweten zeggen dat ik mijn
omstandigheden niet naar mijn eigen hand heb gezet?
Je kunt niet verwachten dat God je leidt als je een slecht geweten
hebt (Handelingen 24:16).
Komen de hindernissen die ik evengoed meemaak van God om
mij te stoppen (Handelingen 16:6-10)? Of komen ze van
Satan, zodat ik in geloof juist door moet zetten (1
Tessalonicenzen 2:18)?
Gods wil en bedoelingen worden pas duidelijk wanneer je alle 7
algemene principes overwogen hebt. Het baken ‘omstandigheden’
moet in dezelfde lijn liggen als de andere 6 bakens! Houdt voor
ogen dat satan ook bepaalde plannen en strategiën heeft en dat
hij een hand in je omstandigheden kan hebben. Bid vooral dat God
je helpt te onderscheiden of de hindernissen een zaak van
karakterontwikkeling zijn of een zaak van geestelijke strijd tegen
de boze.



GEDACHTEN EN GEVOELENS
PRINCIPE 5: MAAK EEN KEUZE OP GROND VAN
EERLIJKE GEDACHTEN EN GEVOELENS.
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God beveelt je om hem lief te hebben met je verstand en je hart
(Marcus 12:30). Hij wil dat je de gezindheid van Christus hebt (1
Korintiërs 2:16; Filippenzen 2:5).
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Wat wil ik graag, wat merk ik aan m’n gevoelens en wat zegt
m’n verstand? (1 Kronieken 28:9; Psalm 37:4-6).
Vertel eerlijk aan God wat je graag wilt, wat je redenen (motieven)
zijn, wat je voelt en verlangt. God weet dat al, maar als je ze niet
eerlijk onder woorden brengt, bespreekt hij ze misschien niet met
je. Welke verlangens en gevoelens blijken in overeenstemming
met Gods wil te zijn? Of proberen ze je te bewegen juist niet Gods
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wil te doen of een minder goeie keuze of zelfs een verkeerde
keuze te maken? Ben je alleen maar uit op je eigen voordeel?
Probeer je iemands waardering te winnen, of iemands rijkdom,
macht of roem na te streven? Doe je dit omdat je bitter bent over
hoe je behandeld bent in het verleden? Of wil je vruchtdragen
door anderen te helpen in hun geloof? Welke verlangens en
gevoelens blijken van Gods Geest te komen? Welke verlangens en
gevoelens blijken verzoekingen te zijn om een verkeerd besluit of
een minder goede keuze te maken?
In hoeverre beinvloedt mijn beslissing het lot van andere
betrokkenen? En hoe denken en voelen zij daarover?
(Filippenzen 2:3-4; 1 Timotheüs 3:4-5).
Hoe beinvloeden je overwegingen b.v. je echtgenoot en kinderen?
In de ogen van God zijn je echtgenoot en kinderen heel belangrijk
in de meeste van je beslissingen en keuzes. (Deuteronomium
24:5; Matteüs 19:5-6; 1 Korintiërs 9:5; 1 Timoteüs 3:2,4-5).
Nu ik deze principes overweeg, ervaar ik dan voortdurende
vrede in mijn hart en een groeiende overtuiging dat God mij
leidt? (Jesaja 32:17). Of voel ik me hier steeds minder
behagelijk onder, word ik ongeduldig, en ervaar ik strijd en
verwarring van binnen? (Jesaja 57:20-21).
Nadat je een beslissing of keus gemaakt hebt, overweeg dan welk
gevoel van vrede je ervaart.
i) Is de vrede een gevoel dat je juist gehandeld hebt, een
gevoel dat vrij is van vrees, bange vermoedens, verwarring of
innerlijke strijd? Dit is de ‘vrede’ waarover mensen het meestal
hebben.
ii) Of is de vrede een rustig vertrouwen in Gods Woord en Gods
leiding door zijn Woord ondanks misschien het feit dat je je
onzeker en emotioneel ontwricht voelt door de situatie waarin je je
bevindt door Gods leiding? Dit is de ‘vrede’ waarover de Bijbel
spreekt.



HET JUISTE TIJDSTIP EN GELOOF
PRINCIPE 6: MAAK GEEN OVERHAASTE KEUZE.
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God geeft je genoeg tijd om te doen wat je echt moet doen. In
Prediker 8:5-6 staat “Het hart des wijzen kent tijd en wijze. Want
elk ding heeft zijn tijd en zijn wijze.”
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Is wat ik graag wil aanleiding voor mij om te snel te willen
beslissen? (Spreuken 19:2).
Egoïstische ambities, onheilige ijver, gebrek aan zelfbeheersing, te
zeker zijn van jezelf, trots, boosheid, wraakzucht evenals
ongeduld, slecht kunnen leven met onzekerheden - kunnen
oorzaken zijn voor het maken van grote fouten. Dus neem niet
overhaastig een beslissing of keus.
Of is het tegendeel waar, dat mijn verlangens mij juist ervan
weerhouden om te handelen o.g.v. de verkregen inzichten?
(Efeziers 5:15-16).
Als je wacht op te buitengewone openbaringen, of egoïstische
motieven hebt, gebrek aan geloof of vrees - dan kan dat er de
oorzaak van zijn dat je een goeie kans mist. Dus stel een
belangrijke beslissing of keus niet te lang uit.
Ben ik zelf geestelijk oud genoeg om in te zien wat hier van
belang is? Of moet ik eerst meer gegroeid zijn voor zo’n
belangrijke stap? (Hebreeen 5:14).
Alhoewel een bepaalde beslissing of keus geoorloofd is, betekent
dat nog niet dat je geestelijk volwassen genoeg bent om de
beslissing of keus te maken. Zaken als verkering, huwelijk en een
speciale roeping van God beantwoorden vereisen geestelijke
volwassenheid.
Wil God dat ik deze stap in geloof neem of wil hij dat ik,
eveneens in geloof, deze stap niet neem? (Hebreeen 11:6).
Als je echt gelooft dat iets Gods wil is en je handelt ernaar en toch
lopen dingen fout, dan mag je ervan uitgaan dat God in staat is er
toch iets goeds van te laten komen zowel voor jezelf als voor
andere betrokken personen. Niemand heeft alle noodzakelijke
kennis en niemand is reeds volmaakt, maar God wel en hij is
bovendien soeverein. Hij werkt altijd in alle dingen ten goede voor
degenen die hem liefhebben (Romeinen 8:28).
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GEBED EN DE HEILIGE GEEST.
PRINCIPE 7: MAAK EEN KEUZE BIDDEND EN
IN LIJN MET GODS GEEST.

7

God heeft je via gebed rechtstreeks toegang tot hem gegeven
(Efeziers 3:12, Hebreeen 4:16). En God weet hoe je bereiken kan.
Hij heeft je de heilige Geest gegeven als Vertegenwoordiger van
Jezus Christus in jou, om je in de hele waarheid te leiden, je te
overtuigen van zonde, je alles te leren en je zijn woorden te
binnen te brengen (Johannes 14:26; 16:8,13-14).
Om een wijze beslissing of keus te maken, dien je jezelf de
volgende vragen te stellen:
Heb ik grondig gebeden over alle ingewonnen informatie?
(Filippenzen 4:6).
Vertel al je wensen aan God. Open je hart voor hem en vertel hem
wat je wilt, verlangt en voelt. Blijf bidden tot je weet wat je moet
doen. Als je bidt voor iets specifieks, ervaar je dan steeds meer
vrede in je hart of wil je steeds minder hiervoor bidden?
Beweegt de Heilige Geest me in de richting van een bepaalde
stap (Handelingen 11:12) of juist weg van die stap
(Handelingen 16:7)?
De heilige Geest zal nooit iets zeggen dat tegenstrijdig is met de
bijbel, want de bijbel is door de Geest geïnspireerd (2 Timoteüs
3:16-17) en is het zwaard van de Geest (Efeziërs 6:17)!
JE VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN WIJZE BESLISSING
TE MAKEN.
God verlangt ernaar christenen te leiden. Hij belooft: “Ik leer en
onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u, mijn
oog is op u” (Psalm 32:8). Maar christenen blijven
verantwoordelijk om uit te vinden en te toetsen wat de Here
welbehagelijk is (Efeziërs 5:10) en te verstaan wat de wil des
Heren is (Efeziërs 5:17).
1. Kies vooral voor de meer dan gewone gerechtigheid
waar Christus het over heeft.

Lees Matteüs 5:20,47. Jezus zegt, “Indien uw gerechtigheid niet
overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën,
zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
Indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het
gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde?”
Maak zelfopofferende keuzes in je leven (Romeinen 12:1-2).
a. In plaats te staan op je rechten, zou je kunnen letten op het
belang van anderen (Filippenzen 2:3-4).
b. In plaats van carriere te maken ten koste van je gezin, zou je
jezelf kunnen toewijden aan je verantwoordelijkheden in je gezin
(1 Timoteüs 3:4-5; Titus 2:4-5).
c. In plaats van gunsten te bewijzen aan de hooggeplaatsten,
rijken en machtigen, zou je de armen, gehandicapten en
verdrukten kunnen uitnodigen in je leven (Lucas 14:12-14).
2. Maak een wijze beslissing of keus gebaseerd op zowel
de bijzondere als de algemene instructies in de bijbel.
Als christen dien je eerst de bijzondere instructies (geboden,
verboden, specifieke onderricht) m.b.t. het onderwerp in de Bijbel
te overwegen. Gebruik daarna pas de 7 algemene instructies om
Gods wil m.b.t. het onderwerp te zoeken.

c. Geef prioriteit aan specifieke instructies bij emotionele zaken.
Als de zaak, die je onderzoekt, emotioneel geladen is, zoals
verkering, huwelijk, genezing zoeken voor ziekte, al of niet
deelnemen aan bepaalde religieuze activiteiten, enz., geef dan
vooral aandacht aan de bijzondere instructies in de Bijbel en de
adviezen van volwassen en godvrezende raadgevers.
d. Leg een bijbelvers goed uit.
Ga er niet zomaar vanuit dat God je leidt door één enkel Bijbelvers
dat je aanspreekt, maar leg dat vers in zijn verband uit (2
Timoteüs 2:15).
e. Besluit en handel in geloof.
Als alles duidelijk een bepaalde richting uitwijst, neem dan een
verantwoord besluit en handel daarop in geloof.
f. Vertrouw op God en zijn leiding.
Als het daarna moeilijk wordt, ‘betwijfel dan niet in het donker
wat God je in het licht liet zien.’
3. Kom de voorwaarden na die vereist worden bij het
zoeken van Gods wil.
a. Span je in om altijd een vertrouwelijke relatie met Christus te
hebben (Johannes 15:5).
b. Wees bereid Gods wil te doen en doe het dan ook (Lucas 6:4649; Filippenzen 4:9).
c. Onderwerp je aan Gods geopenbaarde wil (in de bijbel) en aan
Gods verborgen wil (zoals uitgedrukt in de omstandigheden
waarover je geen beheer hebt)(Romeinen 8:28).
d. Laat de wereld om je heen je niet in haar eigentijdse vormen
persen of in haar eigentijdse levensstijl meeslepen, maar laat God
je helemaal vormen doordat hij je denken met zijn waarheid
veranderd (Romeinen 12:2; Filippenzen 4:8).
i) Laat niet toe dat verkeerde tijdgenoten of de aantrekkelijkheden
van de wereld je vormen of meeslepen. Bijvoorbeeld. Spreek geen
vuile of aanstootgevende taal (Efeziërs 5:3-4). Luister nooit naar
onzedelijke liederen of verslavende muziek. Doe niet mee met
wilde feesten (1 Petrus 4:3-5). Vlucht weg van alle vormen van
seksuele immoraliteit en pornografie (1 Korintiërs 5:9-13; 6:18; 1
Petrus 2:11). Draag geen kleren die een ander verleiden. Vermijd
alle twijfelachtige gebeurtenissen (Spreuken 1:10,15). Vorm nooit
een ongelijke span met een ongelovige (2 Korintiërs 6:14).
ii) Laat God de gedachten van je denken en de houdingen van je
hart vernieuwen doordat je elke dag de bijbel leest, begrijpt,
vasthoudt in een schoon hart en met volharding gehoorzaamt
(Lucas 8:15). Kom elke week minstens eenmaal met andere
christenen bijeen om te groeien (Hebreeën 10:25).
SAMENVATTENDE ILLUSTRATIE OVER GODS WIL.
a. Gehoorzaam specifieke instructies in de Bijbel.
b. Gebruik de 7 algemene instructies om een wijze beslissing of
keuze te maken in alle andere gevallen.
c. Volg vrijwillig het goede voorbeeld van Christus en andere
gelovigen in de bijbel.
d. Onderwerp je aan Gods geopenbaarde en verborgen wil
(Romeinen 8:28; Jeremia 29:11).

[Samenvattende illustratie, zie volgende pagina:]

a. Overweeg de ingewonnen informatie.
Terwijl je rustig Gods wil zoekt, schrijf dan de ingewonnen
informatie uit zowel de bijzondere als algemene instructies als
volgt op:
Positieve factoren
en voordelen

Negatieve factoren en
nadelen

Alternatieven

b. Wacht bij onduidelijkheid.
Als je dan nog geen besluit kunt nemen of een keus kunt maken,
mis je mogelijk nog informatie. Wacht wat langer, verzamel meer
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ILLUSTRATIE VAN GODS LEIDING ZOEKEN:

GODS SOEVEREINE WIL
(Efeziërs 1:11)

GODS VERBORGEN WIL
(Jesaja 55:8-11)

GODS GEOPENBAARDE WIL
(De bijbel)

specifieke
onderricht,
geboden of
verboden:
gehoorzaam,
onderwerp je
hieraan

geen specifieke onderricht,
geboden of verboden:
maak wijze beslissingen
of keuzes gebaseerd op
de algemene instructies in
de bijbel

voorbeelden van
Christus en
gelovigen:
kies voor de
meer dan
gewone
gerechtigheid

Gods verborgen (niet
geopenbaarde)
maar volmaakte wil
(Romeinen 8:28):
geef je daaraan over

BLIJF IN CHRISTUS en LAAT GOD JE DENKEN VERNIEUWEN
DOOR DE WAARHEID
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