DISCIPELSCHAP.
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LES 43

GEBED

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem.
Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer.
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AANBIDDING (20 minuten)

[HOUDING UITGEDRUKT]
GOD DANKEN

Meditatie

Aanbidding is uitdrukken van je houding t.a.v. God.
Thema: God danken.

Lees met elkaar Psalm 107:1-9,10-16,17-22. Lees de uitleg voor of leg het in eigen woorden uit.
God geeft antwoord op gebeden, doet wonderwerken, leert ons goede dingen en zorgt dat we lessen uit het leven leren.
Laat een paar mensen kort vertellen over een gebed die God beantwoord heeft, een wonderwerk die God gedaan heeft
of iets moois wat zij van Hem geleerd hebben. Bijvoorbeeld:
▪ Hij heeft je leven gered
▪ Hij heeft je een levenspartner gegeven
▪ Hij heeft je een gezond zelfbeeld en zelfwaardering gegeven
▪ Hij heeft je geholpen een vijand te vergeven
Aanbidding

Laat ieder van ons om de beurt (in één of twee zinnen) God danken voor wat Hij gedaan heeft.
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UITWISSELEN (20 minuten)

[STILLE TIJDEN]
ESTER 2 - 5

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt
(Esther 2, 3, 4 en 5). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij
vertelt.
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ONDERRICHT (70 minuten)

[HEERSCHAPPIJ]
GODS LEIDING ZOEKEN

“Hoe kun je ervaren dat God een goed plan voor je leven gemaakt hebt”
“Hoe verhoudt Gods karakter zich tot Zijn plan voor je leven?”
“Wat zijn de leidende principes om Gods wil te ontdekken met betrekking tot een besluit of keuze die je moet maken?
“Welke vrijheid geeft God je om zelf bepaalde beslissingen te nemen en keuzes te maken?”
A. GODS WIL OF PLAN IS VOLKOMEN VERWANT AAN ZIJN KARAKTER
1. Gods geopenbaarde wil of plan.

Efeziërs 1:11 HSV zegt, “In Hem (Christus) zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren,
naar het voornemen van Hem (God) Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van
Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.”
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, Zijn plan voor je leven en Zijn leiding. De Bijbel is een wegenkaart en kompas voor jouw leven (Psalm
119:105).
God heeft een plan voor de hele wereld en daar hoort ook Zijn plan voor jouw persoonlijke leven bij. Je specifieke
levenstaak en bijdrage 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 kennen. Hoe beter je Gods
karakter kent, hoe meer je Hem, Zijn wil en plan voor je leven zult vertrouwen (Psalm 145:8-9; Psalm 23:1-6). Hoe
beter je Gods waarheid (in de Bijbel) kent, hoe beter je Gods wil en Zijn specifieke plan voor jouw leven zult begrijpen.
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2. Gods verborgen wil of plan.

God maakt niet Zijn hele plan voor de wereld en voor jouw leven bekend. Een deel daarvan blijft verborgen
(Deuteronomium 29: 29 HSV). 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). Gelukkig maakt God ook heel veel van Zijn plan en wil bekend. Dit doet Hij zodat je een
vertrouwelijke relatie met Jezus Christus (God) krijgt en Hem zonder aarzeling kunt vertrouwen en gehoorzamen.
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 instructies over hoe je Zijn wil kunt ontdekken en gehoorzamen.
B. DRIE SPECIFIEKE INSTRUCTIES IN DE BIJBEL OVER JOUW KEUZE
(1) Wat zijn specifieke instructies?

God heeft drie specifieke instructies met betrekking tot wat je wel of niet moet doen zijn de volgende:
Instructie 1.
GODS GEBODEN IN DE BIJBEL
Gehoorzaam alle geboden die van toepassing zijn.

Bv. God beveelt je je ouders te eren (Exodus 20:12).
Instructie 2.
GODS VERBODEN IN DE BIJBEL
Gehoorzaam alle verboden die van toepassing zijn.

Bv. God verbiedt je betrokken te raken bij seksuele immoraliteit (Exodus 20:14).
Instructie 3.
GODS ONDERRICHT IN DE BIJBEL
Gehoorzaam alle onderwijs dat van toepassing is.

Bv. God onderwijst je dat je mensen moet vergeven (Matteüs 6:14-15).
Al deze specifieke instructies met betrekking tot wat je wel of niet moet doen moeten correct uitgelegd worden (zie
Handleiding 3, les 29) en moeten gehoorzaamd worden.
(2) Vragen bij specifieke instructies.
Als je Gods leiding zoekt om een besluit te nemen of een keuze te doen, moet je altijd eerst al Gods specifieke
instructies in de Bijbel daarover ontdekken en gehoorzamen. Stel jezelf de volgende vragen:

 Kennis. Wat zijn Gods specifieke instructies over het onderwerp in de Bijbel?
(Psalm 119:105; Lukas 10:25-26; Romeinen 15:4a; 1 Korintiërs 10:6,11; 2 Timoteüs 3:16-17).
Toelichting: Welke geboden (bevelen), verboden en onderwijs in de Bijbel zijn van toepassing? Bestudeer de Bijbel en
verzamel wat de Bijbel over dit onderwerp zegt. Leg altijd 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 God al eerder aan mij geopenbaard heeft?
(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 meer van Zijn wil zal openbaren of nieuwe dingen zal leren.
Aangesproken. Welke waarheid (belofte) in de Bijbel heeft me de laatste tijd aangesproken?
Wat heeft me gemotiveerd in mijn stille tijd? (Psalm 119:130; Psalm 143:8,10; Jesaja 50:4-5).

Toelichting: Verwacht dat God je aanspreekt als je stille tijd houdt, de Bijbel leest of bestudeert. Let er wel op dat je de
bedoeling van Gods woorden in de Bijbel niet verdraait, vooral als je ze persoonlijk toepast.
C. ZEVEN ALGEMENE INSTRUCTIES IN DE BIJBEL OM GODS WIL TE ZOEKEN
(1) 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 te nemen op basis van zeven algemene instructies.
Er zijn verschillende algemene instructies in de Bijbel om je te helpen een wijs besluit te nemen. Bijvoorbeeld:
▪ Onderzoek wat de wil van de Heer is. Probeer te begrijpen wat de Heer wil (Efeziërs 5:10)
▪ Overweeg wat verstandig (wijs) is (Efeziërs 5:15-16).
▪ Streef naar wat de vrede (in relaties) bevordert en wat opbouwend is voor elkaar (Romeinen 14:19).
▪ En overweeg wat geoorloofd, nuttig en opbouwend is (1 Korintiërs 10:23).
Behalve de specifieke instructies in de Bijbel geeft God je zeven algemene instructies om Zijn wil en leiding te zoeken
en ontdekken. Beschouw deze zeven algemene instructies als lichtbakens die je schip veilig in de haven inloodsen, dat
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wil zeggen, ze helpen je om het juiste besluit te nemen. Als je heel zeker wilt zijn dat God je in een specifieke richting
leidt, moeten alle lichtbakens op één lijn komen te liggen.
(2) De zeven algemene instructies om een wijs besluit te nemen zijn de volgende:
Instructie 1.
Maak een keuze op basis van wijsheid.

WIJSHEID EN VRIJHEID

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 gebruiken) (Nehemia 2). Om een
wijze beslissing te nemen, kun je jezelf de volgende 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 heilzaam en opbouwend? (1
Wat is alleen maar een mogelijkheid en wat is echt noodzakelijk?

Korintiërs 10:23).

(1 Korintiërs 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 heilzaam en 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, heilzaam, opbouwend of zelfs noodzakelijk zijn, dan geeft God je de vrijheid een keuze uit deze mogelijkheden te
doen. Zijn soevereine heerschappij zal je in één juiste en duidelijke richting leiden (Spreuken 16:33; Ruth 2).
De volgende voorbeelden tonen aan dat er soms meer dan één keuze is die God behaagt en dat christenen vrij zijn
hieruit een keuze te maken.
▪ Christenen zijn vrij om alles of alleen groenten te eten (Romeinen 14:1-4).
▪ Christenen zijn vrij om alle dagen als gelijk of bepaalde dagen als een feestdag te beschouwen (Romeinen 14:5-6).
▪ Christenen zijn vrij om te trouwen of ongetrouwd te blijven (1 Korintiërs 7:8-9,39).
▪ Christenen zijn vrij om te besluiten aan wie zij willen geven en hoeveel zij willen geven (2 Korintiërs 9:6-7).
Natuurlijk is de vrijheid van een christen gebonden aan de onderwijzingen van de Bijbel als geheel.
Instructie 2.
ADVIES VAN WIJZE MENSEN EN OUDERS
Doe pas een keuze na het overwegen van het advies van anderen.

God geeft wijze mensen om jou advies te geven. God waarschuwt je om niet opstandig en onafhankelijk te willen zijn
(Jesaja 30:1-2a). Om een wijze beslissing te nemen, kun je jezelf daarom de volgende 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 je kunt overwegen. Hoe beter deze mensen jou, jouw
omstandigheden en het onderwerp in kwestie kennen, hoe beter ze je advies kunnen geven. Als het onderwerp in
kwestie over geestelijke of morele zaken gaat, moeten je raadgevers wel christenen zijn, omdat niet-christenen niet
denken zoals Christus (1 Korintiërs 2:12-16). Zij moeten geestelijk volwassen zijn, omdat onvolwassen christenen niet
kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad (Hebreeën 5:14). En zij moeten godvrezend en rechtvaardig zijn, omdat
God niet luistert naar onrechtvaardige mensen (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 advies die ik
eigenlijk zou moeten volgen? (Spreuken 1:25-26; Spreuken 19:20-21).
Instructie 3.
VERMOGENS EN TAKEN
Neem een besluit of doe een keuze die aansluit bij je vermogens en roeping.

God heeft jou met een unieke persoonlijkheid geschapen voor een zinvolle taak. Deze stellen je instaat in overeenkomst
met zijn wil en plan te leven. Je vermogens en beperkingen zijn een aanwijzing van God voor wat Zijn wil inhoudt. Om
een wijze beslissing of keuze te maken, kun je jezelf daarom de volgende vragen stellen:
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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 heeft je met een speciale persoonlijkheid en voor een specifieke taak geschapen.
In hoeverre bevordert of hindert de beslissing of keuze die ik overweeg de ontwikkeling van mijn
persoonlijkheid of het uitvoeren van mijn taak? (2 Korintiërs 13:10).

Toelichting: Je persoonlijkheid sluit het volgende in: geloofsovertuigingen, waarden, emoties en gedrag. Je taak sluit
het volgende in: je gewone baan, je lange termijn en korte termijn doelen, je roeping van God en je door God gegeven
taak (bv. Handelingen 20:24). Bepaalde beslissingen die je in het leven neemt, zouden je karakter kunnen bezoedelen, je
persoonlijkheid kunnen beschadigen en je taak negatief kunnen beïnvloeden. Overweeg dus alleen die beslissingen en
keuzes die je karakter opbouwen, je persoonlijkheid ontwikkelen en je levenstaak bevorderen.
Je moet je meteen 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 geeft God je een gevoel van prioriteit of een begrip 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; 2 Korintiërs 5:7; Kolossenzen 3:1-3).
Instructie 4.
FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN
Neem een besluit op basis van feiten in plaats van omstandigheden.

God blijft de soevereine Koning over jouw plaats en omstandigheden in het leven (Handelingen 14:16-17; Handelingen
17:26-27). Om een wijze beslissing te nemen, kun je jezelf daarom de volgende vragen stellen:
Heb ik zoveel mogelijk feiten (informatie) verzameld over dit “onderwerp”? (Spreuken 25:2; Nehemia 2).
Toelichting: Christenen moeten de feiten verzamelen en goede dingen leren van zowel christenen als niet-christenen.
Bijvoorbeeld, als je een baan moet kiezen, zoek dan de volgende informatie:
▪ Je taakomschrijving, arbeidsvoorwaarden, werkuren, werkplaats en werkomstandigheden.
▪ Werkrelaties, gezagsstructuur, verantwoordelijk aan wie, verantwoordelijk voor wie.
▪ Salaris, uitkeringen, mogelijkheden voor promotie.
▪ Hoe zal ik gerespecteerd en gewaardeerd worden?
▪ Hoe kijken mijn raadgevers naar deze baan?
Wat zijn mijn omstandigheden?

Toelichting: Leiden je omstandigheden in dezelfde richting als Gods leiding door de andere zes instructies?
(1 Korintiërs 16:8-9; Filippenzen 1:12).
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 om me uit te dagen te volharden in geloof? (1 Tessalonicenzen 2:18)?

Toelichting: De satan kan je omstandigheden beïnvloeden om je tegen te houden, maar God kan je omstandigheden
veranderen. Bid daarom God om je te laten zien hoe deze hindernissen je volharding bevorderen en je karakter
ontwikkelen.
Instructie 5.
GEDACHTEN EN GEVOELENS
Neem een besluit op basis van eerlijke gedachten en gevoelens.

God verwacht van jou dat je Hem liefheb met je verstand en je hart (Markus 12:30). Om een wijze beslissing te nemen,
kun je jezelf daarom de volgende vragen stellen:
Wat zijn mijn echte verlangens? Wat zijn de overwegingen van mijn verstand (gedachten, argumenten,
motieven) en wat is de houding van mijn hart (gevoelens)? (1 Kronieken 28:9; Psalm 37:4-6).

Toelichting: Vertel eerlijk aan God wat je graag wilt, verlangt en voelt. Bespreek je motieven met God. Ontdek of je
verlangens en gevoelens overeenstemmen met Gods wil en dus Gods wil versterken, of dat zij juist proberen je over te
halen om niet Gods wil te doen en een minder goed of zelfs een verkeerd besluit te nemen.
Overweeg zaken als: het najagen van een carrière, proberen iemands gunst te winnen, het verlangen naar rijkdom,
macht en roem, of boos zijn op onrecht. Overweeg ook: het doen van vruchtbaar werk en anderen helpen te groeien in
hun geloof. Welke verlangens en motieven komen van God? En welke zijn verzoekingen om een verkeerde beslissing te
nemen of een minder goede keus te doen? Bid over deze verlangens, gevoelens en gedachten.
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In hoeverre beïnvloedt mijn beslissing of keuze het lot van andere afhankelijke betrokkenen (bijvoorbeeld
vrouw en kinderen)? Wat denken en voelen zij? (Filippenzen 2:3-4).

Toelichting: Denk niet alleen aan je eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor anderen in je naaste omgeving.
In Gods ogen zijn je vrouw en kinderen heel belangrijk in de meeste van je beslissingen en keuzes (Deuteronomium
24:5; Matteüs 19:5-6; 1 Korintiërs 9:5; 1 Timoteüs 3:2,4-5).
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 verwarring en strijd van binnen? (Jesaja 57:20-21).

▪ Is deze “vrede” alleen een gevoel vrij van twijfel, bange vermoedens en angstige voorgevoelens nadat je een besluit of
keuze gemaakt heeft?
▪ Of is deze “vrede” een kalm vertrouwen in God en Zijn Woord ten spijt van mogelijke onzekerheid of emotionele
beroeringen?
Instructie 6.
Maak geen overhaaste besluit of keuze

HET JUISTE TIJDSTIP EN GELOOF

God geeft je genoeg tijd om te doen wat je echt moet doen (Prediker 8:5b-6a HSV). 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 handelen (beslissen of kiezen)? (Spreuken
19:2).
Toelichting: Neem niet te overhaast een beslissing. Denk goed na over de verschillende kanten en gevolgen van de
zaak, omdat je grote fouten kunt maken door egoïstische ambities, weinig zelfbeheersing, trots, wraakzucht en
ongeduld.
Of is er iets wat veroorzaakt dat ik te langzaam wil handelen (beslissen of kiezen)? Houden mijn
verlangens of gevoelens mij juist tegen om de beslissing te nemen of keuze te doen, 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”, “sms jes” of “app jes” uit de hemel. Door te lang
wachten op afdoende bewijzen en door twijfel of vrees kun je een heel goede kans mislopen. Stel dus niet onnodig uit.
Ben ik zelf geestelijk oud genoeg om de verschillende kanten en gevolgen van een zaak in te zien? Of
moet ik eerst meer gegroeid zijn om zo’n verantwoordelijke beslissing te nemen? (Hebreeën 5:14).

Toelichting: Voor beslissingen over bepaalde zaken zoals verkering, huwelijk en een speciale roeping van God moet je
geestelijk volwassen zijn.
Wil God dat ik optreed in geloof (een stap in geloof neem)
of wil Hij dat ik, eveneens in geloof, geen stap onderneem? (Hebreeën

11:6).
Toelichting: Je bent nog niet helemaal geheiligd en je inzicht is ook nog steeds beperkt. Fouten maken is menselijk en
fouten toegeven is echte nederigheid. Als je oprecht gelooft dat iets Gods wil is, moet je in geloof handelen. Maar als je
Gods algemene instructies gevolgd hebt en het blijkt later toch een foute beslissing of keuze geweest te zijn, vertrouw er
dan op dat God in staat is er toch iets goeds van te maken (Romeinen 8:28)!
Instructie 7.
GEBED EN DE AANSPORING VAN DE HEILIGE GEEST
Neem biddend een beslissing en in lijn met Gods Geest.

God heeft je via gebed rechtstreeks toegang tot Hem gegeven (Lukas 11:9: Efeziërs 3:12; Hebreeën 4:16). De Heilige
Geest leert je de waarheid, overtuigt je van zonde, gerechtigheid (dat wil zeggen, de gerechtigheid die Christus
verworven heeft en de dingen die recht in Zijn ogen zijn) en oordeel (i.e. als je Zijn gerechtigheid negeert). De Heilige
Geest brengt je ook Zijn woorden te binnen (Johannes 16:8,13). Om een wijze beslissing te nemen, kun je jezelf deze
vragen stellen:
Heb ik grondig gebeden over alle informatie verkregen uit de andere instructies? (Filippenzen.4:6-7).
Toelichting: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat je nodig hebt. Vertel je gedachten, gevoelens en verlangens
aan God. Blijf bidden tot je weet wat je moet doen. Het kan ook gebeuren dat je gebed verandert en je steeds minder
over het onderwerp in kwestie wilt bidden.
Leidt de Heilige Geest me in de richting van een bepaalde keuze of juist weg van die keuze? (Handelingen
11:12a; Handelingen 16:7)
Toelichting: God heeft directe toegang tot jou. Hij heeft je de Heilige Geest als Zijn Vertegenwoordiger gegeven om je
te overtuigen van wat recht en verkeerd is, je te onderrichten in de hele waarheid en je te herinneren aan Zijn woorden
in de Bijbel (Johannes 16:8; Johannes 16:13-14; Johannes 14:26), want de Bijbel is door de Heilige Geest geïnspireerd
(2 Timoteüs 3:16-17)!
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Wat de Heilige Geest subjectief in je hart zegt, zal nooit Zijn objectieve woorden in de Bijbel tegenspreken (Efeziërs
6:17)! Een christen moet kunnen onderscheiden tussen de stem van Christus (Jesaja 8:20; Romeinen 10:17; 1 Johannes
4:4) en de stemmen van boze geesten (Jesaja 8:19; Matteüs 24:24; 1 Timoteüs 4:1; 1 Johannes 4:1).
D. HOE NEEM JE NU EEN WIJZE BESLISSING?
God verlangt ernaar christenen te leiden. Hij belooft, “Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op
jou rust mijn oog” (Psalm 32:8). Maar christenen blijven verantwoordelijk te onderzoeken wat de wil van de Heer is
(Efeziërs 5:10,17).
1. Neem wijze besluiten op basis van de specifieke en de zeven algemene instructies in de Bijbel.

Overweeg altijd eerst de specifieke instructies in de Bijbel over het onderwerp in kwestie.
Gebruik daarna pas de zeven algemene instructies.
Gods wil wordt duidelijk als je de specifieke en algemene instructies in de Bijbel overweegt. Ga als volgt te werk:
(1) Verzamel informatie.

Schrijf de verkregen informatie uit de specifieke en algemene instructies op. Schrijf de informatie in drie kolommen op.
Voordelen
Nadelen
Alternatieve mogelijkheden
(2) Wacht.

Als je dan nog geen besluit kunt nemen of een keuze kunt doen, mis je mogelijk nog informatie. Wacht wat langer,
verzamel meer informatie en blijf bidden.
(3) Wees wijs.

Als het onderwerp emotioneel geladen is (zoals verkering, huwelijk, genezing of roeping), geef dan een hogere prioriteit
aan de specifieke instructies in de Bijbel en de adviezen van volwassen raadgevers die God respecteren.
(4) Leg correct uit.

Ga er niet zomaar vanuit dat God je leidt door één enkel Bijbelvers dat je aanspreekt, maar leg dat vers uit in zijn
verband en volgens de regels van dat genre in de Bijbel (2 Timoteüs 2:15 HSV)1.
(5) Besluit en handel.

Als alles duidelijk in één bepaalde richting wijst, neem dan een besluit en handel in geloof.
(6) Blijf God vertrouwen.

Wordt het daarna moeilijk “twijfel dan niet in het donker aan wat God je in het licht liet zien”. Blijf in geloof doen wat
Hij voorheen aan je zei.
(7) Overgave.

De laatste voorwaarde voor het ontdekken van Gods wil is de bereidwilligheid zijn volmaakte wil te accepteren en je
daaraan over te geven (Matteüs 6:10). Bid daarom altijd: “Laat niet wat ik wil, maar wat U wilt gebeuren” (Lukas
22:42b).
2. Kies dingen die God blij maken.

Lees Romeinen 12:1 en de voorbeelden in Filippenzen 2:3-7; Lukas 2:46-52; Lukas 14:10-14.
Ontdek en bespreek. Welke soort zelfopofferende beslissingen of keuzes zijn God welgevallig?
(1) De belangen van de ander.

In plaats van streven naar je eigen belangen, zou je kunnen letten op de belangen van de ander (Filippenzen 2:3-4).
(2) Je gezin.

In plaats van een succesvolle carrière na te streven ten koste van het welzijn van je gezin, zou je je kunnen toewijden
om je gezin goed te besturen (1 Timoteüs 3:4-5).
(3) De armen.

In plaats van je vrienden, familie en buren of andere belangrijke mensen voor een etentje bij je thuis uit te nodigen, zou
je armen, kreupelen, verlamden en blinden kunnen uitnodigen (Lukas 14:12-14).
3. Kom de voorwaarden voor wandelen naar Gods wil na.

Ontdek en bespreek. Wat zijn de voorwaarden voor het wandelen in overeenstemming met Gods wil?
(1) Ontwikkel een relatie met God.

Span je in om een persoonlijke en vertrouwelijke relatie met God te hebben (Johannes 15:5).

1

Zie les 29, regel 5.
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(2) Besluit te gehoorzamen.

Neem je voor om te doen wat God je in de Bijbel toont (Lukas 6:46-49; Filippenzen 4:9)
(3) Onderwerp je aan Gods verborgen wil.

Meestal hebben je omstandigheden daarmee te maken. “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens
Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede” (Romeinen 8:28).
(4) Verander je denken.

Wordt veranderd door de vernieuwing van je gezindheid (Romeinen 12:2; Filippenzen 4:8).
Laat enerzijds niet toe dat de verleidingen van de wereld en de druk van verkeerde vrienden jou vormen. Let op dat je
niet vuile taal overneemt. Luister niet naar aanstotelijke muziek. Lees geen pornografische boeken en tijdschriften.
Draag geen verleidelijke kleding. Vermijd slechte zogenaamde vrienden en twijfelachtige activiteiten. Vernieuw je
denken en houding anderzijds door de Bijbel te lezen, Gods Geest te gehoorzamen en met andere christenen om te gaan,
enz.
E. SAMENVATTENDE ILLUSTRATIE VOOR HET ZOEKEN VAN GODS WIL
Leer. Een samenvatting van de principes met betrekking tot Gods leiding waarop jouw besluiten en keuzes gebaseerd
moeten zijn:
1. Een specifiek instructie.

Als er een specifieke instructie in de Bijbel (een bevel, verbod of onderwijzing) is, moet je het gehoorzamen.
2. Alleen algemene instructies.

Als er geen specifieke bevel, verbod of instructie in de Bijbel is,
moet je een wijs besluit nemen of keuze doen op basis van de zeven algemene principes in de Bijbel.
Of je mag het goede voorbeeld van iemand in de Bijbel volgen (1 Korintiërs 11:1).
3. Alleen verborgen zaken.

Al het overige moet je aan Gods soevereine heerschappij toevertrouwen, dat wil zeggen onderwerp je aan Zijn
volmaakte verborgen wil.
GOD


GODS SOEVEREINE WIL

(Efeziërs 1:11)







GEOPENBAARDE WIL

VERBORGEN WIL


specifiek
onderricht, bevelen en
verboden:

(de Bijbel)


geen specifiek
onderricht, bevelen of
verboden:

GEHOORZAAM,
ONDERWERP JE

NEEM WIJZE
BESLUITEN

(Jesaja 55:8-11)

Gods verborgen
(niet geopenbaarde)
wil is niettemin Zijn
volmaakte wil (Romeinen
8:28)

aan deze

gebaseerd op de
algemene instructies in
de Bijbel






voorbeelden
van Christus en apostelen:
KIES DINGEN DIE GOD
BLIJ MAKEN



GEEF JE OVER

aan deze



BLIJF IN CHRISTUS en WORDT VERANDERD DOOR VERNIEUWING


IK
5

GEBED (8 minuten)

[REACTIES]
GEBED IN ANTWOORD OP GODS WOORD

Bid met elkaar als antwoord op wat God zegt. Laat iedereen in de kring om de beurt kort (in één of twee zinnen) aan
God zeggen wat hij in deze bijeenkomst van Hem leerde.
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VOORBEREIDING (2 minuten)
[OPDRACHTEN]
VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven.
1. Toewijding. Wijd je toe om een discipel te zijn en discipelen te maken. Verkondig, leer of bestudeer de studie over
Gods leiding zoeken met iemand anders of met een kleine groep mensen.
2. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit Esther 6, 7, 8 en 9.
Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte aantekeningen.
3. Bijbelstudie. Bereid de volgende Bijbelstudie thuis voor. (4) 1 Petrus 2:11-25. Thema: Het lijden in de wereld.
Maak gebruik van de vijf stappen methode en maak korte aantekeningen.
4. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4).
5. Houd je notities bij. Deze keer over aanbidding van God, je stille tijd en hoe je Gods leiding kunt zoeken.
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