
Bijbelgespreksgroep 11 
Gods leiding

1. Schriftlezingen Johannes 10:1-5

1. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van 
elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.

2. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
3. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen 

schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
4. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit, en de 

schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
5. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen, maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij 

de stem van vreemden niet kennen.

2. Handelingen 16:1-15

1. En hij kwam in Derbe en in Lystre aan. En zie, er was daar een zekere discipel van wie de 
naam Timotheüs was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader;

2. van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystre en Ikonium.
3. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan; en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille 

van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was.
4. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over waarvan de apostelen 

en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden dat men die in acht moest nemen.
5. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe.
6. En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige 

Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken.
7. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet 

toe.
8. En nadat zij Mysië voorbijgereisd waren, kwamen zij in Troas.
9. En Paulus kreeg ‘s nachts een visioen te zien: er stond een Macedonische man, die hem 

dringend vroeg: Kom over naar Macedonië en help ons!
10. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij 

eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het Evangelie te verkondigen.
11. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op 

Neapolis.
12. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En 

wij verbleven een aantal dagen in die stad.
13. En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk 

plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er 
samengekomen waren. 14

14. En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, 
die God diende, luisterde naar ons. En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat 
door Paulus gesproken werd.

15. En toen zij gedoopt was, en haar huisgenoten, drong zij er bij ons op aan: Als u van oordeel 
bent dat ik trouw ben aan de Heere, kom dan in mijn huis en blijf er. En zij drong er sterk bij ons
op aan.
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Gods leiding

Iemand zat in de lounge van zijn hotel waar een meisje piano probeerde te spelen. Het was 
een afschuwelijk gepingel, ze bakte er niets van. Plotseling ging er een man naast haar 
zitten, die mee begon te spelen. Hij vulde de gaten op die zij liet vallen. Vanaf dat moment 
klonk er prachtige muziek door het hotel. Navraag leerde dat die man, de vader van dat 
meisje, een beroemd componist was.

Terwijl wij proberen om onze partij te spelen, zo goed en zo kwaad als dat kan, gaat de 
Heere God naast ons zitten en vult ons gepingel aan. Hij laat alle dingen meewerken ten 
goede. En maakt zo iets heel moois van ons leven.

Praat eens met elkaar door over het volgende.
O Wat zou jouw eerste reactie zijn, wanneer je dat meisje hoorde pingelen?
O Herken je jezelf in dat meisje? 
O Zou dit voorbeeld je kunnen helpen om te volharden in de dingen van het geloof?
O Wat troost je in dit voorbeeld?
O Welke rol speelt de wil van dit meisje in dit korte verhaaltje?

Vragen:

1. Op welke manier neem jij beslissingen in je leven? En hoe betrek je de Heere God daarbij?
2. Wat kan ons tegenhouden om Gods leiding in ons leven te herkennen of te begrijpen?

(Jesaja 30:1-2; Lukas 4:1; Johannes 5:19)
3. Heb je weleens ervaren dat God tot jou sprak rondom een belangrijke beslissing?
4. Op welke manieren spreekt God vandaag tot Zijn kinderen?
5. Ons gebed is vaak een monoloog, hoe kan dat veranderen in een gesprek tussen twee 

personen? (Hand. 13:2-3)
6. Welke rol speelt ons verstand in het ontdekken van Gods leiding in je leven?

(Ps. 32:9; 2 Tim. 2:7; Fil. 2:12-13)
7. Wat zou jij iemand adviseren die op zoek is naar goede raad? (Spreuken 12:15; 15:22; 20:18)
8. Wat moet je we/niet doen, wanneer het antwoord van God op zich laat wachten?

(Hebr. 6:15; Genesis 16 & 21)
9. Wat moeten we doen wanneer we denken dat ons leven een grote puinhoop is?

(Joël 2:25; Rom. 8:28

Verdiepingsvragen

Hieronder een opsomming van dingen die je kunt doen om Gods wil te ontdekken.

 Niet op eigen inzicht steunen. (Spr. 3:5,6)
 Hem kennen in al onze wegen. (Spr. 3:5,6) Alles met God bespreken.
 Op God vertrouwen dat Hij ons naar zijn belofte zal leiden (Spr. 3:5,6; Hand. 27:25).
 Om leiding bidden/telkens weer. (Jakobus 1:5; Efeze 5:17) 
 De bijbel onderzoeken. (Psalm 119:130,105) Wat zegt de bijbel over de situatie?
 Waar wijzen de omstandigheden op? Wat is voor de hand liggend om te doen?
 Als je erover bidt, heb je dan vrede op een bepaalde weg? Blijft die vrede, als je er regelmatig voor bidt?
 Indien nodig raadvragen. Soms een teken/bevestiging vragen. (Kol 1:9,10 en Kol 4:12; Jakobus 1:5)
 Soms een eerste stap doen en dan kijken of God het bevestigt in je hart en in de omstandigheden.
 Het kan verhelderend zijn om de argumenten voor en tegen eens op papier, op een rijtje te zetten.

1. Bespreek deze punten eens met elkaar.
2. Passen deze punten bij je eigen ervaringen?
3. Wat zou jij er zeker nog bij willen zetten??
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4. Zou jij een passend Bijbelgedeelte weten bij de punten waar geen verwijzing staat?
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