
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.
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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. 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.

3. Inleiding (1800)

Wanneer het gaat om de leiding van de Heere God in het leven van
mensen……dan komen de vragen vanzelf……

Welke middelen gebruikt de Heere God daarvoor……

En hoe maak je daar dan gebruik van……wanneer je bijvoorbeeld 
belangrijke beslissingen moet nemen……

Hoe herken je Gods leiding in je leven……

Hoe kun je weten……of je in de weg van de Heere God gaat…… 
of hoe geeft de Heere leiding in ons leven……

Het eerste en meest fundamentele……wanneer het over de leiding 
van de Heere gaat……is het volgende……

Wil je de leiding van de Heere ervaren……dan zal er toch eerst 
sprake moeten zijn van een relatie met de Heere God……

Hij belooft……dat Hij iedereen die met Hem wandelt zal leiden…… 
en zegt bijvoorbeeld in Psalm 32……

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan……ik geef raad… 
mijn oog is op u……
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Ook de Heere Jezus heeft tijdens Zijn leven op aarde keer op keer 
aangegeven……dat Hij Zijn volgelingen zal leiden…… 

Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten… 
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……

Laat dat ook onze grondhouding zijn……dat we Hem willen volgen 
in de grote en kleine dingen……

Hij heeft immers het overzicht……

Niet alleen als het gaat over de geschiedenis van deze wereld…… 
maar ook in de kleine dingen……

Ook als het om ons leven gaat……

Veel mensen zijn op zoek naar Gods plan in hun leven……

Bij iedere beslissing……proberen ze te bedenken……wat Gods 
plan zou kunnen zijn en of deze stap daar wel in past……

Dan kunnen we leren……van de houding van Maria……de moeder
van Jezus……toen zij tegen de Heere zei……

Zie Heere……ik ben uw dienares……ik ben bereid om uw wil te 
doen……laat met mij gebeuren……naar uw Woord……

Maria besluit op dat moment……om heel haar leven in Gods hand 
te geven……

Ze vertrouwt zichzelf……en haar besluit……aan de Heere toe……

Nu was het bij Maria wel heel duidelijk……dat de Heere tot haar 
sprak……dat Hij een bedoeling met haar leven had……

Maar hoe gaat dat dan nu……bij ons……

Ik denk dat er verschillende manieren zijn……ik noem er een paar 
…maar misschien dat jullie er wel meer weten……
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Mooi om straks in de groep met elkaar te delen……

Ik noem……manieren hoe God leiding kan geven in ons leven…

1. Door de Bijbel……
2. Door de Heilige Geest……
3. Door het gezonde verstand……
4. Door adviezen van medegelovigen……
5. Door omstandigheden……

Ad 1. Door de Bijbel

De Heere God heeft in de Bijbel een aantal dingen heel duidelijk 
gemaakt. Algemene regels rondom dienst aan afgoden, misbruik 
van Gods Naam, diefstal, huwelijk en gezin, het betalen van 
belasting en dergelijke.

Daarin hoef je de Heere dus niet meer om leiding te vragen, want 
die heeft Hij al gegeven.

Dus wanneer je voor vragen staat……is kijken wat de Bijbel erover 
zegt……een eerste stap in de zoektocht naar de leiding van God…

Maar wanneer het over heel concrete……persoonlijke dingen in 
ons leven gaat……is het vaak niet zo gemakkelijk om Gods wil in 
de Bijbel te ontdekken……

Het is niet zo……dat je een antwoord in de Bijbel vindt……door 
hem open te slaan en daar een vers te lezen……

Dat kan natuurlijk wel……maar dat zijn uitzonderingen……

Gods gewone weg……om door de Bijbel te spreken……is door 
een regelmatige en systematisch onderzoek……

Dan blijkt de Bijbel vaak verrassend actueel……passend in onze 
dagelijkse situatie……
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Dan lijkt het soms……alsof een vers eruit springt……dat God 
erdoor tot je spreekt……

Ad 2. Door de Heilige Geest……

Voor Zijn afscheid heeft de Heere Jezus beloofd……dat Hij door 
Zijn Geest zou wonen……in ieder die in Hem geloofd……

Dat maakt een christen……tot een woonplaats van de Heilige 
Geest……

Door Hem wil de Heere ons van alles duidelijk maken……maar 
daarvoor moet je Zijn stem wel herkennen……

Hoe beter je de Heere Jezus leert kennen……hoe gemakkelijker je 
zijn stem herkent……

Dat is denk ik ook……wat er gebeurde in Handelingen 16……

De Heilige Geest hield Paulus tegen……maakte hem duidelijk dat 
de weg anders liep dan hij dacht……

De Bijbel laat ons een paar manieren zien hoe de Heilige Geest tot 
ons spreekt……

• Wanneer we bidden

Wanneer we bidden……moeten we ook de tijd nemen om naar de 
Heere God te luisteren……

Vaak spreekt de Heere dan door gedachten en indrukken……

Om te weten of het de Heilige Geest is die spreekt moeten we die 
gedachten en indrukken dan toetsen aan de Bijbel……

Spreken ze het Woord van God niet tegen……bevorderen ze de 
Liefde……zijn ze tot opbouw van de gemeente……tot bemoediging
en vertroosting van gelovigen……

Geeft God Zijn vrede bij deze beslissing……
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• Door ons een sterk verlangen te geven om iets te doen

God werkt het willen en het werken in ons……en niet alleen als het
om onze zaligheid gaat……

Maar ook wanneer het om Zijn Koninkrijk gaat……

Daarom is het belangrijk om je wil……aan God te onderwerpen… 
dan zal Hij ook onze wil vernieuwen……

God vraagt niet van ons……om dingen tegen onze wil te doen…… 
Hij verandert eerst onze wil……

Dat is ook wat we van Augustinus leren……die schrijft……Heere…
geef wat u beveelt……en beveel dan wat U wilt……

• Op een bijzondere manier

Soms spreekt de Heilige Geest op een bijzondere manier……zoals
door de roep van die Macedonische man……

In onze tijd horen we……vooral onder christenen met een Moslim 
achtergrond……dat de Heere tot hen sprak door een droom……

Ook dan is de toetssteen de Bijbel……

De Heere gebruikt ook deze bijzondere manier om ons tot zich te 
trekken……

Het meest duidelijk is dat bij de dromen……die brengen mensen 
uiteindelijk bij de Heere Jezus……

Bij het zoeken naar wie Hij is in de Bijbel……

Ad 3. Door het gezonde verstand……

Het derde middel wat de Heere gebruikt om tot ons te spreken…… 
is ons eigen verstand……

We hebben het gekregen om het te gebruiken……
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Twee terreinen waarop we Gods leiding vaak ervaren via ons 
gezonde verstand zijn:

Het is……bijvoorbeeld wanneer het gaat om de keuze voor een 
levenspartner……belangrijk om je verstand te gebruiken……

Om jezelf af te vragen……

Passen we bij elkaar……geestelijk……qua persoonlijkheid…… 
lichamelijk……

Een gelovige hoort alleen met een gelovige te trouwen (zie 2 Kor. 
6:14)……om rivaliteit tussen het dienen van de Heere God en het 
dienen van je levenspartner te voorkomen……

Concentreer je op elkaars persoonlijkheid……en de vraag in 
hoeverre je daarin bij elkaar past……kun je alles met elkaar delen 
…durf je kwetsbaar te zijn……wat heb je gemeenschappelijk……

Weten we ons……ook lichamelijk tot elkaar aangetrokken……

Een ander terrein waarop we de leiding van de Heere God vaak 
ervaren via ons gezonde verstand is ons werk en loopbaan……

Dat maakt dat het goed is om een zekere planning te maken…… 
over waar je naar toe wilt……waar je uit wil komen……

Daarbij blijft staan dat je goed moet luisteren of je in dit alles de 
stem van de Heere God ervaart……

Paulus geeft ons (1 Kor. 7:17-24) om te blijven in de betrekking die 
je hebt……totdat de Heere God je duidelijk roept om iets anders te 
gaan doen……

Ad 4. Door adviezen van medegelovigen……

Soms kan de raad van een medegelovige je verder helpen…… 
daar wijst de Heere ons in het boek spreuken veelvuldig op……

(Bijvoorbeeld 12:15; 15:22; 20:18)
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Hoewel dat advies belangrijk kan zijn en zwaar kan wegen in je 
besluit……ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor de weg die je 
kiest……

Hun advies is een deel van Gods leiding, maar hoeft zeker niet het 
enige te zijn……

God gebruikt meestal diverse middelen door elkaar heen……

Ad 5. Door omstandigheden……

De Heere God kan in ons leven ook leidinggeven door de 
omstandigheden waarin Hij ons brengt……

Soms doet Hij een deur open……dan weer sluit hij een deur……

Daarom is het belangrijk om bidden en luisterend onze weg met 
God te gaan……

Om Hem door het gebruik van de middelen in de gelegenheid te 
stellen (en nu spreek ik wel heel menselijk) om ons leiding te 
geven……

Een laatste punt dat ik wil noemen……wanneer het over de leiding 
van de Heere God gaat……is geduld……

De Heere geeft niet altijd direct antwoord……soms moeten we lang
geduld oefenen voordat we antwoord krijgen……

Denk maar aan Abraham……Izak en Jakob……

Ze moesten lang geduld oefenen……om de vervulling van God 
beloften kregen……

Op andere momenten vergissen wij ons in het tijdstip…… zoals we 
bij Jozef en Mozes zien……en later bij Petrus……

Laten we onszelf er dan ook van bewust zijn……dat we allemaal 
fouten maken wanneer het over Gods leiding in ons leven gaat……

Afsluiting:
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Maar God is groter dan wij……Hij heeft de visie voor de lange 
termijn……ook als het om ons leven gaat……

Hij kan uit de chaos die wij soms van ons leven maken……iets 
moois voort laten komen……

Daar las ik het volgende verhaal over……

Iemand zat in de lounge van zijn hotel……waar een meisje piano 
probeerde te spelen……

Het was een vreselijk lawaai……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 keerde dat die man……de vader van dat meisje……een 
beroemd componist was……

En nu terug naar Gods leiding in ons leven……

Terwijl wij proberen om onze partij te spelen……zo goed en zo 
kwaad als dat kan……door Bijbellezen……bidden……luisteren 
naar goede raad……Gods hand te zien in de omstandigheden en 
te wachten op de vervulling van Gods beloften……gaat de Heere 
God naast ons zitten……

Hij speelt in op ons gepingel……en maakt zo……iets heel moois 
van ons leven……en laat alle dingen meewerken ten goede……
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