
Zondag 3 maart 2019 - De stem van God verstaan 
 - Ps. Irene Maat - 
 
Iedere echte christen moet Gods stem kunnen verstaan.

 

Hebreeën 12: 25 •
Gods stem verstaan, is een leerproces.
◦
God spreekt door Zijn Zoon.
◦



God spreekt op vele manieren:


Door Zijn Woord. God zal zichzelf nooit tegenspreken
◦



Psalm 119: 105 •
Gods Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
◦

 
Gods Woord is levend en krachtig. Zelfs nog vandaag de dag!
•

De vijand valt je aan in je denken, maar daar tegenover staat het Woord ◦
van God!


De mens leeft niet alleen van brood alleen, maar van elk Woord dat van God •
uitkomt. 


Jezus beantwoordde de duivel met “er staat geschreven”. Weet je wat ◦
er in Gods Woord staat? Lees je en ken je Gods Woord?




Psalm 103: 20 •

Gods Woord → engelen luisteren naar de klank van Zijn Woord.
◦
Niet alleen als God spreekt, maar ook als je als christen Gods Woord ‣
spreekt! Engelen wachten op het geluid van het Woord van God 




Johannes 4: 24 •

God is Geest. Dus God spreekt niet in je denken, maar in je hart.
◦



Johannes 12: 28-30 •
Gods hoorbare stem uit de hemel → sommigen horen het echt, anderen ◦
horen het als een donderslag…


Dus zelfs als je Gods hoorbare stem hoort, dan nog zijn er mensen ‣
die het niet horen. Gods stem was bedoeld voor de mensen en niet 
voor Jezus zelf… 

Wie een oor heeft, laat die horen… Geestelijk horen… 
‣



Zoek en je zal vinden. Dit betekent dat je er tijd voor moet nemen. 
•





God spreekt nooit op dezelfde manier. Hij is de Schepper.
•
Eén constante: als God spreekt dan voel je vrede in je hart (Filipenzen 4: 7) 
•

Het is een geestelijke vrede.
◦


Verschillende voorbeelden van hoe God spreekt in het boek Handelingen:


Handelingen 9 (Saulus en Ananias): je mag communiceren met God!
◦
Handelingen 10 (Petrus en een visioen van laken met allerlei dieren)
◦
Handelingen 16 (de Heilige Geest hield ze tegen om ergens heen te ◦
gaan).




Hoe weet je dat Gods spreekt?


God spreekt nooit tegen Zijn Woord
◦
God geeft je vrede in je hart
◦
Er is ook nog profetische bevestiging
◦



Ps. Leo Maat (getuigenis) 
 


