
Zondag 28 februari 2021



Ø Weg van Hem
Ø Weg van het lawaai
Ø Weg van stilte LUISTEREN





Volgens van Dalen:

➤ Met aandacht, gericht horen zodat iets tot je doordringt. 

➤ Aandacht schenken aan: ‘naar je lichaam luisteren’: pijn-
en andere signalen van je lichaam serieus nemen en er je 
gedrag hierop aanpassen.

➤ Gehoorzamen. (niet alleen horen maar ook doen)



12 Want het woord van God is vol leven en kracht. En
het is scherper dan het scherpste zwaard. Het
dringt zó diep in ons door, dat het ziel en geest
van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in
ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. Het
brengt onze diepst verborgen gedachten en
plannen aan het licht.



19 Laat het geloof in Christus niet los en houd altijd 
een zuiver geweten. Want sommige mensen 
hebben hun geweten geweld aangedaan door, 
hoewel zij de goede weg kenden, slechte dingen te 
doen. Daardoor zijn zij het geloof in Christus 
kwijtgeraakt.



27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze 
en zij volgen mij.



1 De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar 

vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden 

tot eer van zijn naam.



1. God horen spreken vanuit de Bijbel

2. God horen spreken via profetieën, dromen en visioenen

3. God horen spreken via advies en je gezond verstand



105 Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn 
pad



15 Jij hebt van jongs af aangeleerd wat er in de Boeken 
staat, die je het inzicht geven hoe je gered kunt worden 
door het geloof in Christus Jezus.

16 Alles in de Boeken is door God geïnspireerd en is 
nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op 
wat er aan ons leven en geloof nog mankeert, het zet 
ons leven op orde en helpt ons in te zien wat juist en 
goed is. 

17 Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor elk goed 
werk kan gebruiken.



BB
12b Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep 

verborgen. Het brengt onze diepst verborgen gedachten 
en plannen aan het licht.

NBV 
12b en het is in staat de opvattingen en gedachten van het 

hart te ontleden.



16 ‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’ 

➤Want God had de wereld zo lief



1. We ontdekken ten eerste dat er gebedsimpulsen 
opkomen. 

2. Onze gebeden verschuiven onze persoonlijke prioriteiten. 
3. Als we op deze manier de Bijbel beginnen door te bidden 

in plaats van hem te lezen, horen we hem duidelijker tot 
ons spreken. 



17 Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, 
jongeren zullen visioenen zien en oude mensen 
droomgezichten. 



01 Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, 
vooral naar die van de profetie.

29 Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie 
spreken; daarna moeten de anderen het beoordelen.

39 Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en 
verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt.



15 Een dwaas denkt dat hij de juiste weg gaat, wie 
wijs is, luistert naar goede raad.


