Een discipelschapstraining om
christenen toe te rusten voor het
werk in zijn dienst, tot opbouw
van het Lichaam van Christus
(Efeziërs 4:11-16)

Gods leiding

34

STILLE TIJD

STUDIE

Thema: Gods leiding

Thema: Gods leiding zoeken

Probeer iedere dag specifiek tijd te maken voor een
ontmoeting met Jezus Christus door het lezen en
overdenken van zijn Woord.
Bid, praat met Jezus en maak een paar korte
aantekeningen in je map over deze bijbelgedeelten.
Schrijf op wat je aanspreekt, wat je opvalt, wat je mooi
of moeilijk vindt of wat je duidelijk wordt.

Lees studie 34 goed door voor de volgende bijeenkomst.
Heb je er vragen over, schrijf ze op en mail ze naar je
kringleider, dan gaan wij samen op zoek naar de
antwoorden.

Dag 1

Psalm 32:1-9.
God leidt de mens die Hij vergeven heeft.

Dag 2

Psalm 119:97-105.
God leidt de mens die zijn Woord liefheeft.

Dag 3

Psalm 143:7-10.
God leidt je door je stille tijd – door je gebed en
je dagelijks lezen uit de Bijbel.

Dag 4

BIJBELSTUDIE
Thema: Gods leiding zoeken uit koren, maar niet uit
kaf
Als je wilt, kun je alvast de bijbelstudie voor de komende
bijeenkomst voorbereiden door het bijbelgedeelte een keer
te lezen.
Gebruik hierbij de ‘5 stappen-methode’ voor bijbelstudie.
Het bijbelgedeelte is: Jeremia 23:9-40.
MEMORISATIE
Motivatie.
Jezus kende bijbelgedeelten uit zijn hoofd (Lucas 4:4-13).
Jij ook?
Leer het onderstaande vers uit je hoofd of leer dat vers uit
de vertaling die jouw voorkeur heeft.

2 Timoteüs 3:14-17.
Gods leiding door zijn Geest is nooit in strijd
met zijn leiding door zijn Woord (de Bijbel)
(zie ook Efeziërs 6:17).

Dag 5BS Jeremia 23:16-32.
God leidt niet door ieder profeet, visioen of
droom, maar door zijn Woord.
Dag 6

GODS LEIDING
Psalm 32:8

Jesaja 30:1-5 en 9-22.
God leidt de opstandige mens niet, maar wel de
mens die op God wacht.

Dag 7

Spreuken 1:20-33.
God geeft je geen nieuwe leiding zolang je zijn
vorige leiding veronachtzaamt.

Dag 8

Rechters 6:11-21 en 36-40.
God leidt Gideon eerst door te spreken en
bevestigt het dan met een teken die hij vraagt.

Dag 9

Deuteronomium 18:9-22.
God leidt nooit door occulte middelen, maar
door zijn Profeet (enkelvoud: Handelingen 3:22
HSV).

Ik. geef inzicht
en wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad,
op jou rust mijn oog.’

Psalm 32:8 (NBV)

Dag 10 Jesaja 8:11-20.
God leidt niet door de geesten van doden, maar
door zijn Woord.
Denk na over Matteüs 6:13.
“Leidt mij niet in verzoeking”, zie les 32,
‘Zekerheid van overwinning’.
Bid elke dag voor iemand of iets specifiek en zie uit
naar wat God doet (Psalm 5:4).
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SPECIFIEKE INSTRUCTIES

34. Gods leiding zoeken

√ Specifieke instructies in de Bijbel over dit
onderwerp

Als christen heb je het voorrecht en de
verantwoordelijkheid om Gods wil te ontdekken en
zijn leiding te zoeken in je leven (Efeziërs 5:10,17).
God belooft je te leiden (Psalm 32:8-9). Hij heeft je de
Bijbel gegeven, waarin Hij zijn wil bekend maakt. Het
is een wegenkaart en kompas voor je leven (Psalm
119:105). Gods plan voor jouw leven en zijn leiding.

Om een wijze beslissing of keuze te maken, moet je jezelf
de volgende vragen stellen:
Kennis. Wat zegt God specifiek over het ‘onderwerp’
in de Bijbel? (Psalm 119:105; Lucas 10:25-26;
Romeinen 15:4a; 1 Korintiërs 10:6,11; 2 Timoteüs
3:16-17).
Toelichting: Welke geboden (bevelen), verboden,
onderwijs in de Bijbel zijn van toepassing? Bestudeer de
Bijbel en verzamel wat de Bijbel over dit ‘onderwerp’ zegt.
Leg de Bijbel correct en in verband uit (2 Timoteüs 2:15).
Houding.. In welke mate ben ik bereid om Gods wil,
wat het ook is, te gehoorzamen? (Matteüs 21:28-32;
Lucas 6:46-49).
Toelichting: God verwacht van je dat je niet alleen naar
Hem luistert, maar ook dat je zult doen wat Hij zegt.
Gehoorzaamheid. In welke mate ben ik gehoorzaam
aan wat ik al weet over Gods wil? (Spreuken 1:32-33)
(Lees Spreuken 1:22-33).
Toelichting: Zolang je niet gehoorzaamt aan wat God al
eerder tegen je gezegd heeft, kun je niet verwachten dat
Hij je nu nieuwe dingen zal leren.
Aangesproken. In welke richting heeft God me de
laatste tijd gemotiveerd? Welk bijbelpassage of belofte
heeft me aangesproken? (Psalm 119:130;143:8,10;
Jesaja 50:4-5).
Toelichting: Verwacht dat God je aanspreekt als je de
Bijbel leest of stille tijd houdt. Let er wel op dat je de
bedoeling van Gods woorden in de Bijbel niet verdraait als
je ze persoonlijk toepast.

God heeft een plan voor de hele wereld en daar hoort ook
zijn plan voor jouw persoonlijke leven bij. De specifieke
levenstaak en bijdrage, die God aan jou geven wil, past
precies bij jouw persoonlijkheid. God heeft namelijk jou
en zijn plan voor jou tegelijkertijd bedacht. God wil jou
persoonlijk leiden om zijn plan voor jouw leven uit te
voeren.
Maar om Gods plan en wil voor jouw leven te ontdekken
en uit te voeren moet je God goed leren kennen. Des te
beter je Gods karakter kent, des te meer zul je Hem en
zijn wil en plan voor jouw leven vertrouwen (Psalm
145:8-9; 23:1-6). En des te beter je Gods waarheid kent
(d.w.z. weet wat God in de Bijbel zegt), des te beter zul je
Gods wil en zijn plan voor jouw leven begrijpen.
God maakt niet zijn hele plan voor de wereld en voor
jouw leven bekend. Een deel daarvan houdt Hij verborgen
(Deuteronomium 29:28a). Daarom weet je ook niet altijd
zijn redenen waarom Hij bepaalde moeilijke
omstandigheden in je leven toelaat. Maar je mag erop
vertrouwen dat het doel van Gods verborgen wil altijd ten
goede voor je is (Romeinen 8:28). Maar gelukkig maakt
God ook heel veel van zijn plan en wil wel bekend. Dit
doet Hij zodat je Hem kunt gehoorzamen en zo een
vertrouwelijke relatie met Jezus Christus (God) krijgt.
Maar hoe maakt God zijn wil en plan aan jou bekend?
Hoe kun je Gods wil ontdekken voor de keuzes en beslissingen die je moet maken? God doet dit door jou instructies te geven in de Bijbel. God geeft jou zowel ‘specifieke
instructies’ als ‘algemene’ over hoe je zijn wil kunt ontdekken en gehoorzamen.

B. Zeven algemene instructies om Gods wil te
zoeken
Wat zijn ‘algemene instructies’?
Wanneer er geen specifieke instructies over het onderwerp
in de Bijbel staan, dan geeft God jou de vrijheid om een
wijze beslissing of keuze te maken. Daarvoor geeft hij jou
in de Bijbel algemene instructies. Bijvoorbeeld: Overweeg
welke dingen God behagen (Efeziërs 5:10). Overweeg wat
verstandig (wijs) is (Efeziërs 5:15-16). En overweeg wat
nuttig en opbouwend is (1 Korintiërs 10:23).
God geeft jou zeven algemene instructies om zijn wil en
leiding te zoeken en ontdekken. Beschouw deze zeven
algemene instructies als ‘bakens’ die jou de ‘haven van de
juiste beslissing of keuze’ inloodsen. De ‘zeven bakens’
moeten allemaal op één lijn komen te liggen, zodat je heel
goed kunt weten wat God van je wil. De zeven algemene
instructies om een wijze keuze te maken zijn:

A. Specifieke instructies om Gods wil te zoeken
Wat zijn ‘specifieke instructies’ ?
Gods specifieke instructies zijn: geboden (bevelen), verboden en onderwijs in de Bijbel over wat je wel en niet moet
of mag doen. Bijvoorbeeld, een gebod is dat je je ouders
eert (Exodus 20:12). Een verbod is dat je betrokken raakt
bij seksuele immoraliteit (Exodus 20:14). God onderwijst
je dat je mensen moet vergeven (Matteüs 6:14-15). En je
mag elke dag bijbelstudie doen (Handelingen 17:11).
Als je Gods leiding zoekt in je leven en beslissingen of
keuzes wilt maken, moet je altijd eerst kijken of God
specifieke instructies over het ‘onderwerp’ geeft in de
Bijbel. Als dat zo is dan is de enige juiste weg voor jou om
God daarin te gehoorzamen.
[het ‘onderwerp’ = de kwestie waarin je Gods leiding zoekt en
waarin je beslissingen of een keuze moet maken]
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WIJSHEID EN VRIJHEID

VERMOGENS EN TAKEN

√ Instructie 1: Maak een keuze op basis van wijsheid

√ Instructie 3: Maak een keuze die je gaven en
roeping versterken

God leidt christenen door wijsheid. De bronnen van wijsheid zijn: Gods Woord (Psalm 119:97-100), Gods Geest
(Jesaja 11:2), gebed (Jakobus 1:5), raadgevers (Spreuken
11:14) en onderzoek (je verstand) (Nehemia 2). Om een
wijze beslissing of keuze te maken, kun je jezelf deze
vragen over het onderwerp stellen:
Wat is alleen maar goed en wat is echt beter?
(1 Korintiërs 7:1,9).
Wat is een belasting en wat maakt gelukkig?
(1 Korintiërs 7:28,40).
Wat is alleen maar toegestaan en wat is echt
opbouwend? (1 Korintiërs 10:23).
Wat is alleen maar een mogelijkheid en wat is echt
noodzakelijk? (1 Kor. 16:4; 2 Korintiërs 9:5).
Toelichting: Al is een bepaalde zaak goed, toegestaan en
zelfs mogelijk, betekent dat nog niet dat een andere zaak
niet beter, meer opbouwend en zelfs meer noodzakelijk
kan zijn! Dus, neem niet te gauw genoegen met wat ‘goed’
is, maar zoek ‘het beste’!
Gods wijsheid zal je meestal leiden tot maar één mogelijke
keuze of beslissing. Wanneer diverse mogelijkheden even
goed, opbouwend of zelfs noodzakelijk zijn, dan is aan jou
de vrijheid een keuze uit deze mogelijkheden te maken.

God heeft jou met een unieke persoonlijkheid geschapen
voor een zinvolle taak. Om een wijze beslissing of keuze te
maken, kun je jezelf daarom de volgende vragen stellen:
Welke natuurlijke vermogens en geestesgaven heeft
God mij gegeven en hoe wil Hij dat ik die gebruik om
zijn plan voor mij uit te voeren? (1 Korintiërs 12:4-6).
Toelichting: God is je Schepper. Hij heeft je vermogens en
gaven gegeven zodat je volgens zijn wil en plan kan leven.
Je mogelijkheden èn je beperkingen zijn een aanwijzing
van God voor wat zijn wil inhoudt.
In hoeverre bevordert of hindert de keuze of beslissing
die ik overweeg de ontwikkeling (bouwen of afbreken)
van mijn persoonlijkheid of het uitvoeren van mijn
taak? (2 Korintiërs 13:10).
Toelichting: Je moet je onttrekken aan relaties en activiteiten, die een negatieve invloed op je hebben (Psalm 1:1;
Spreuken 1:10,15; 2 Korintiërs 6:14 – 7:1). Zoek naar
relaties en activiteiten, die je aansporen lief te hebben en
goede werken te doen (Hebreeën 10:24-25).
Voor welke activiteit of taak (prioriteit) geeft God je
het gevoel dat die belangrijker of dringender is dan
andere activiteiten of taken? Waarom? (Matteüs 6:33)
Toelichting: Niet alle zaken in het leven zijn even belangrijk. Geef liever je beste tijd en inspanning aan zaken die
voor eeuwig voort blijven bestaan (zie 2 Korintiërs 4:18;
5:7; Kolossenzen 3:1-3).

ADVIES VAN WIJZE MENSEN EN OUDERS

√ Instructie 2: Maak pas een keuze na het overwegen
van advies
God geeft wijze mensen om jou advies te geven. God
waarschuwt je om niet opstandig te zijn (Jesaja 30:1-2a).
Om een wijze beslissing te maken, kun je jezelf daarom
deze vragen stellen:
Welke adviezen geven geestelijk volwassen en
rechtvaardige christenen aan mij over het ‘onderwerp’?
Welke adviezen geven wijze niet-christenen aan mij?
(Spreuken 15:22).
Toelichting: Hoe meer adviezen je vraagt, des te meer
feiten kun je overwegen. Hoe beter deze mensen jou, jouw
omstandigheden en het ‘onderwerp’ kennen, hoe beter
kunnen ze je advies geven. Als het ‘onderwerp’ over
geestelijke of morele zaken gaat, moeten je raadgevers wel
geestelijk volwassen zijn, die respect hebben voor God
(1 Korintiërs 2:12-16, 1 Petrus 3:12).
Welk advies geven mijn ouders mij over het ‘onderwerp’? Vooral wanneer ik nog minderjarig ben?
(Spreuken 1:8-9).
Toelichting: Vooral wanneer je minderjarig bent, gebruikt
God je ouders om je op te voeden. Maar als je ouders
duidelijk tegen Gods geboden ingaan, moet je vriendelijk
maar beslist weigeren hen te gehoorzamen (Matteüs
10:37, Handelingen 5:29).
Heb ik al eerder advies gekregen en daar nog niets mee
gedaan en/of vermijd ik een raadgever die ik eigenlijk
zou moeten raadplegen? (Spreuken 1:25-26).
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FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN

√ Instructie 4: Maak een keuze op basis van feiten
i.p.v. omstandigheden
God blijft de Koning over jouw plaats en omstandigheden
in het leven (Handelingen 14:16-17; 17:26-27). Om een
wijze beslissing of keuze te maken, kun je jezelf daarom
deze vragen stellen:
Heb ik zoveel mogelijk feiten (informatie) verzameld
over dit ‘onderwerp’? (Spreuken 25:2; Nehemia 2).
Wat zijn mijn omstandigheden?
Toelichting: Leiden je omstandigheden in dezelfde richting
als Gods leiding door de andere zes instructies?
(1 Korintiërs 16:8-9).
Kan ik met een goed geweten zeggen dat ik mijn
omstandigheden niet naar mijn eigen hand heb gezet?
Toelichting: Je kunt niet verwachten dat God je leidt als je
een slecht geweten hebt (Handelingen 24:16).
Komen de hindernissen die ik meemaak van God om
mij te stoppen (Handelingen 16:6-10)? Of komen ze
van de satan, zodat ik juist in geloof moet doorzetten
(1 Tessalonicenzen 2:18)?
Toelichting: De satan kan je omstandigheden beïnvloeden
om je tegen te houden. Bid daarom God om onderscheid
om te zien of de hindernissen die je ervaart, bedoeld zijn
om je karakter te vormen of komen ze van de satan.
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GEDACHTEN EN GEVOELENS

Wil God dat ik deze keuze of beslissing in geloof
neem of wil Hij dat ik, eveneens in geloof, deze keuze
of beslissing niet neem? (Hebreeën 11:6).
Toelichting: Als je Gods algemene instructies gevolgd hebt
en het blijkt toch een foute beslissing te zijn, dan mag je
ervan uitgaan dat God in staat is er toch iets goeds van te
laten komen (Romeinen 8:28).

√ Instructie 5: Maak een keuze op basis van eerlijke
gedachten en gevoelens
God verwacht van jou dat je Hem liefheb met je verstand
en je hart (Marcus 12:30). Om een wijze beslissing of
keuze te maken, kun je jezelf daarom de volgende vragen
stellen:
Wat wil ik graag? Wat zeggen mijn gevoelens? Wat zegt
m’n verstand? (1 Kronieken 28:9; Psalm 37:4-6).
Toelichting: Vertel eerlijk aan God wat je graag wilt,
verlangt en voelt. Wat zijn je motieven? Bespreek ze met
God. Ontdek of je verlangens en gevoelens overeenstemmen met Gods wil of dat ze juist proberen je over te halen
om niet Gods wil te doen en een minder goeie of verkeerde keuze te maken.
In hoeverre beïnvloedt mijn keuze of beslissing het lot
van andere betrokkenen (bijvoorbeeld vrouw en
kinderen)? Wat vinden zij daarvan? (Filippenzen 2:34).
Toelichting: Denk niet alleen aan je eigen zaken, maar heb
ook belangstelling voor anderen in je naaste omgeving.
Ervaar ik, nu ik over deze instructies nadenk, voortdurend vrede in mijn hart en een groeiende overtuiging
dat God mij leidt? (Jesaja 32:17). Of voel ik me hier
steeds minder gemakkelijk onder, word ik ongeduldig,
en ervaar ik strijd en verwarring van binnen? (Jesaja
57:20-21).

GEBED EN DE HEILIGE GEEST

√ Instructie 7: maak biddend en in lijn met Gods
Geest een keuze
God heeft je via gebed rechtstreeks toegang tot Hem gegeven (Lucas 11:9). De Heilige Geest leert je de waarheid,
overtuigt je van zonde en brengt je zijn woorden te binnen
(Johannes 16:13). Om een wijze beslissing of keuze te
maken, kun je jezelf deze vragen stellen:
Heb ik grondig gebeden over alle verkregen informatie?
(Filippenzen.4:6-7).
Toelichting: Open je hart voor Hem en vertel Hem wat je
verlangt en voelt. Blijf bidden tot je weet wat je moet
doen. Of verandert je gebed en wil je steeds minder over
‘het onderwerp’ bidden?
Leidt de Heilige Geest me in de richting van een
bepaalde keuze (Handelingen 11:12a) of juist weg van
die keuze (Handelingen 16:7)?
Toelichting: De Heilige Geest zal nooit iets zeggen dat in
strijd is met de Bijbel, want die is door Hem geïnspireerd
(2 Timoteüs 3:16-17)!

HET JUISTE TIJDSTIP EN GELOOF

√ Instructie 6: maak geen overhaaste keuze

C. Hoe maak je nu een wijze beslissing?

God geeft je genoeg tijd om te doen wat je echt moet doen
(Prediker 8:5b-6a NBG). Voor alles is een juiste tijd. Om
een wijze beslissing of keuze te maken, kun je jezelf deze
vragen stellen:
Is wat ik graag wil aanleiding voor mij om te snel te
willen beslissen? (Spreuken 19:2).
Toelichting: Maak niet te overhaast een beslissing of keuze.
Denk goed na, want door egoïstische ambities, weinig
zelfbeheersing, trots, wraakzucht en ongeduld kun je grote
fouten maken.
Of ben ik te langzaam en houden mijn verlangens of
gevoelens mij juist tegen om de keuze of beslissing te
maken, terwijl ik eigenlijk al weet wat God wil?
(Efeziërs 5:15-16 HSV; Jakobus 1:5-8).
Toelichting: Stel een belangrijke beslissing of keuze ook
weer niet te lang uit. Als God je al een antwoord gegeven
heeft, wacht dan niet uit onzekerheid op (nog meer)
‘emails of sms’jes uit de hemel’.
Ben ik zelf geestelijk oud genoeg om in te zien wat hier
van belang is? Of moet ik eerst meer gegroeid zijn om
zo’n keuze of beslissing te maken? (Hebreeën 5:14).
Toelichting: Voor beslissingen over bepaalde zaken zoals
verkering, huwelijk en een speciale roeping van God moet
je geestelijk volwassen zijn.

Overweeg altijd eerst de specifieke instructies over het
‘onderwerp’ in de Bijbel. Gebruik daarna pas de zeven
algemene instructies. Gods wil wordt duidelijk als je de
zeven algemene instructies overwogen hebt. Ga als volgt te
werk: Schrijf de verkregen informatie uit de specifieke en
algemene instructies op. Als je dan nog geen besluit kunt
nemen of een keuze kunt maken, mis je mogelijk nog
informatie. Wacht wat langer, verzamel meer informatie
en blijf bidden. Als het ‘onderwerp’ emotioneel geladen is,
zoals verkering, huwelijk, genezing of roeping, geef dan
vooral aandacht aan de ‘specifieke’ instructies in de Bijbel
en de adviezen van volwassen raadgevers die God
respecteren. Ga er niet zomaar vanuit dat God je leidt
door één enkel bijbelvers dat je aanspreekt, maar leg dat
vers uit in zijn verband (2 Timoteüs 2:15 HSV). Als alles
duidelijk in een bepaalde richting wijst, neem dan een
besluit en handel in geloof. Wordt het daarna moeilijk
‘twijfel dan niet in het donker aan wat God je in het licht
liet zien’. En voor alles geldt: de voorwaarde voor het
ontdekken van Gods wil is er naar te streven te leven zoals
God dat wil (Matteüs 6:10; Lucas 22:42b).
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