DISCIPELSCHAP. SUPPLEMENT 18
[HEERSCHAPPIJ]
MISVATTINGEN MET BETREKKING TOT DE LEIDING VAN GOD ZOEKEN
Dikwijls vinden christenen het moeilijk om Gods wil te kennen of te begrijpen. De volgende misvattingen met
betrekking tot het zoeken van Gods leiding zullen ons helpen Gods wil beter te kennen en te begrijpen.
1. Je vindt het moeilijk om God te vertrouwen.
(1) De misvatting.

Ik heb me aan Gods wil overgegeven, maar dat leidde tot offers brengen en lijden en daarom kan ik God niet meer
vertrouwen.
(2) Correctie.

Omdat we in een gebroken wereld vol gebroken mensen leven, zal het lijden christenen en niet-christenen treffen. Voor
christenen eindigt het lijden pas bij de wederkomst van Christus (Openbaring 21:4-5). Vooral mensen die uit gezinnen
komen waar misbruik en gebrokenheid heerst, vinden het moeilijk God als een Vader te vertrouwen. Hun beeld van
God de Vader is vertekend door het wangedrag of de afwezigheid van hun aardse vader.
Maar in de Bijbel zien we dat God de Vader radicaal anders is dan aardse vaders. “Hij vergeeft u alle schuld, Hij
geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde, Hij overlaadt u met schoonheid
en geluk, uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. De H E E R doet wat rechtvaardig is, Hij verschaft recht aan de
verdrukten. Hij maakte aan Mozes Zijn wegen bekend, aan het volk van Israël Zijn grootse daden. Liefdevol en genadig
is de H E E R , Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw. Niet eindeloos blijft Hij twisten, niet eeuwig duurt Zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo
welft zich Zijn trouw over wie Hem vrezen. Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze zonden van
ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor Zijn kinderen, zo liefdevol is de H E E R voor wie Hem vrezen. Want
Hij weet waarvan wij gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd” (Psalm 103:3-14).
“Want de H E E R , uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij
handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen
in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding” (Deuteronomium 10:17-18). Let vooral op dat God de zwakken
en vreemdelingen in bescherming neemt. In plaats van bang te zijn voor wat er met je zal gebeuren, kun je denken aan
de mooie en wonderlijke dingen die God al in het verleden aan je gedaan heeft. Denk ook aan Zijn beloften wat Hij in
de toekomst aan jou zal doen. Bijvoorbeeld, “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat
voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus (Filippenzen 1:6).
2. Je hebt God om een teken gevraagd of je hebt een teken van God ontvangen.
(1) Misvatting.

Ik heb een teken van God ontvangen en daarom weet ik dat deze zaak de wil van God is.
(2) Correctie.

In Richteren 6:11-22 gaf God eerst via een engel een opdracht aan Gideon: hij moest eerst Israël bevrijden van de
afgoderij aan Baäl en daarna van de Midianieten.
Pas na de opdracht van God vroeg Gideon een teken van God, niet om Gods leiding te zoeken, maar om Gods opdracht
te bevestigen! Op een soevereine wijze gaf God via de engel aan hem een teken: vuur kwam uit een rots en verteerde
het vlees en broden erop. Dus, het vragen van een teken was niet voor iets willekeurigs van de kant van de mens, maar
was om een eerdere opdracht van God te bevestigen! Christenen kunnen beter wachten tot God eerst aan hen een
specifiek opdracht gegeven heeft, alvorens zij om een teken vragen.
In Richteren 6:36-40 vroeg Gideon God tweemaal zijn vorige leiding met nog twee tekens te bevestigen: eerst moest
een wollen vacht nat van de dauw worden terwijl de omringende grond droog bleef. Daarna moest de wollen vacht
droog blijven terwijl de omliggende grond nat van de dauw werd.
• Eerst gaf God een opdracht.
• Daarna besloot God welk teken Hij zou geven ter bevestiging van Zijn opdracht.
• Toen Gideon uit klein geloof Gods opdracht nog tweemaal wilde bevestigen, gaf God hem nog twee tekenen.
Deze drie tekenen waren unieke bovennatuurlijke handelingen met betrekking tot Gods heilsgeschiedenis met Zijn volk
Israël en niet een geestelijk principe voor christenen om God om een teken te vragen voor wat dan ook in hun
persoonlijke leven!
In Genesis 24:12-14 vroeg de knecht van Abraham God om een teken welk meisje de vrouw van Isaak zou worden. In
dit geval bepaalde de knecht zelf de aard van het teken. Het meisje zou hem te drinken geven en aanbieden ook zijn
kamelen te drinken te geven. Maar let wel, het teken dat de knecht van God vroeg werd niet alleen door God bevestigd,
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want ook de vader van het meisje (vers 50-51) en daarna het meisje zelf moesten instemmen met het huwelijksverzoek
(vers 57-58)!
Als christenen vandaag Gods leiding met betrekking tot persoonlijke zaken willen beperken tot het vragen van
willekeurige tekenen van God, dan wordt het vragen van een teken een bedekte poging om een bepaalde handeling tot
eigen voordeel te manipuleren. Dan gaan christenen meer tijd geven aan het vragen van tekenen (dat God bepaalde
omstandigheden ordent) dan zich te verdiepen in Gods Woord (de Bijbel) en wijsheid.
3. Je denkt dat je moet wachten totdat je een roeping van God ontvangt.
(1) Misvatting.

Ik moet wachten tot God mij roept en dan kan ik pas God dienen.
(2) Correctie.

Christenen die God fulltime in een geestelijke bediening willen dienen (bv. zendeling) hoeven niet een meer bijzondere
roeping van God te ontvangen dan een christen die God fulltime in een gewone seculaire taak wil dienen (bv.
onderwijzer).
De Bijbel zegt, “Geniet dus, beste vriend, van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen
die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen. En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt
(Prediker 11:9). “Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt
voor ieder mens (Prediker 12:13). “Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader,
dankt door Hem” (Kolossenzen 3:17). “Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de
mensen” (Kolossenzen 3:23).
Als wij ons zelf aan God en Zijn Woord onderwerpen, zullen onze gedachten, verlangens, behoeften, ervaringen en
opleiding ons leiden en roepen tot de juiste en geschikte levenstaak. Mannen met een sterk verlangen om een leider te
willen zijn (1 Timoteüs 3:1) en voldoen aan de Bijbelse vereisten voor een leider (1 Timoteüs 3:2-7; Titus 1:5-9)
hoeven niet te wachten op een additionele en specifieke roeping van God zoals die van Mozes (Exodus 3:1-12) of van
de discipelen van Jezus (Matteüs 4:17) om een christelijke taak, zelfs fulltime christelijke taak, op zich te nemen. Zij
moeten hun hartsverlangen oprecht en ijverig nastreven zo lang God hen toelaat. Als God andere plannen voor hen
heeft, zal Hij die heel zeker doen geschieden (vergelijk Handelingen 15:36-41 met Handelingen 16:1-3)!
Als je een leider in de gemeente wil zijn, moet de gemeente jou eerst daartoe roepen. Hij kan zichzelf niet als leider van
de gemeente aanstellen. Een roeping heeft drie elementen:
• het woord van God
• de leiding van Gods Geest in je hart
• en de uitnodiging (beroep) van de kant van de gemeente.
Het allerbelangrijkste is te onthouden dat onze persoonlijke relatie tot God en niet onze roeping, de ware bron van de
zin en de vervulling van het leven is. Zonder het zoeken van God is zelfs de meest nobele roeping (carrière) ijdelheid!
4. Je voelt vrede in je hart.
(1) Misvatting.

Ik voel vrede in mijn hart en daarom weet ik dat deze zaak de wil van God is.
(2) Correctie.
Vrede in onze gevoelens is een gevoel dat onze handeling in onze eigen ogen de juiste is.

Maar gevoelens van vrede in ons hart is niet altijd een goede aanduiding van Gods leiding. Als wij “vrede” beschouwen
als een gevoel dat vrij is van vrees, bange vermoedens (twijfel) of conflict nadat wij een besluit genomen hebben, dan is
dit soort van vrede NIET altijd een aanduiding van Gods leiding! Door God gegeven vrede kan niet gereduceerd
worden tot “rustige gevoelens” of “een gevoel van het bij het rechte eind te hebben”.
Vrede in onze relatie tot God is een kalm vertrouwen dat onze handeling in Gods ogen de juiste is.

Zelfs geestelijk gezonde beslissingen kunnen een groot angst teweeg brengen alleen al omdat de gevolgen van die
beslissingen zo ernstig zijn. Bijvoorbeeld, optreden tegen corruptie of onrecht kunnen slapeloze nachten teweeg
brengen waarin we worstelen met gedachten over de gevolgen.
In de Bijbel is “vrede” bijna altijd verbonden met onze relatie tot God.
• Vrede in de relatie tot God.
“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer
Jezus Christus” (Romeinen 5:1). Alleen geloof in het volbrachte verlossingswerk van Jezus Christus in onze plaats kan
vrede in onze relatie tot God brengen. “Vrede” is hier de diepe zekerheid en rust dat je voor eeuwig een kind van God
bent geworden.
• Vrede in relatie tot Gods Woord.
“De vrucht van de gerechtigheid (i.e. de gevolgen van doen wat recht is in Gods ogen) zal vrede zijn, en de uitwerking
van de gerechtigheid: rust en veiligheid tot in eeuwigheid” (Jesaja 32:17). “Vrede” is hier een kalm vertrouwen op God,
Zijn Woord en Zijn leiding door Zijn Woord en Geest ondanks onzekerheid en emotionele onstuimigheid over wat God
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van je vraagt, over de tegenstand van mensen of over de moeilijke omstandigheden. Het is niet de vrede in mijn
gevoelens, maar de vrede in mijn relatie tot God en Zijn Woord die een goede aanduiding is voor Gods leiding in mijn
leven.
• Vrede in relatie tot omstandigheden.
“Vrede is er voor wie op u vertrouwt. Vertrouw altijd op de H E E R , alleen op Hem, want de H E E R is een rots sinds
mensenheugenis” (Jesaja 26:3-4). “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
voor hen namelijk die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepen zijn” (Romeinen 8:28 HSV). “Vrede” is hier
een kalm vertrouwen in Gods soevereiniteit en goedheid die ervoor zorgt dat alle gebeurtenissen en omstandigheden
meewerken voor Gods beste plan voor ons leven. Deze vrede is de vrucht van de Heilige Geest (Galaten 5:22).
5. Je hebt een Bijbelvers van God ontvangen.
(1) Misvatting.

Ik heb een Bijbelvers van God ontvangen en daarom weet ik dat deze zaak de wil van God is.
(2) Correctie.

Soms leidt God ons door een specifiek Bijbelvers dat precies aansluit bij ons omstandigheden. En soms bevestigt God
met een Bijbelvers leiding die Hij al op een ander manier gegeven heeft. Maar wij moeten het subjectieve element in
deze vorm van Gods leiding goed begrijpen.
Het subjectieve element in Gods leiding zoeken door middel van een Bijbelvers.

We moeten onszelf afvragen:
• Is het God die tot mij spreekt, of laat ik een Bijbelvers zeggen wat ik graag wil horen?
• Bevestigen de andere principes van de leiding van God zoeken 1 mijn indruk of ga ik juist twijfelen of mijn indruk
wel juist is?
• Zoek ik alleen maar naar Bijbelverzen die eruit springen en mijn verlangens bevestigen of overweeg ik de
onderwijzingen van de Bijbel als geheel?
• Misbruik ik de Bijbel als een horoscoop en als een snelle methode om de wil van God te zoeken of leg ik de Bijbel
nauwkeurig uit en probeer ik vast te stellen wat God wil dat ik weet, geloof, ben of doe?
Soms vinden mensen beloften in Bijbelverzen en leggen deze uit als zekerheden met betrekking tot toekomstige
gebeurtenissen. Maar als zaken in werkelijkheid anders uitpakken dan verwacht, worden deze mensen
gedesillusioneerd, gaan twijfelen of de Bijbel wel betrouwbaar is of nemen God kwalijk dat Hij Zijn belofte niet houdt.
Zij willen niet inzien dat zij Gods Woord in de Bijbel verkeerd uitleggen en dat zij ten onrechte aanspraak maken op
specifieke Bijbelverzen als beloften van God.
Het objectieve element in Gods leiding zoeken door middel van een Bijbelvers.

Twee geschikte vragen helpen ons om de Bijbel (profetieën, beloften, dreigementen, bevelen, enz.) correct uit te leggen:
• Tot wie richt God Zich in dit Bijbelgedeelte? Is dit Bijbelgedeelte bedoeld:
- voor “alle mensen” (bv. Markus 1:15) of “alleen voor alle mensen in het tekstverband” (bv. Handelingen 17:7
HSV, vergelijk vers 11-14 en Markus 10:21)
- voor een specifiek groep mensen (bv. Jesaja 6:8-10; Matteüs 8:11-12)
- voor een specifieke periode (bv. Genesis 17:9-14 en Galaten 6:12-15; zie Hebreeën 9:6-10 en Hebreeën 10:1-4)
- of voor een specifieke omstandigheid (bv. Jeremia 18:1-17 en Ezechiël 33:11-20; zie Openbaring 2:7)?
• Waar ligt de nadruk in dit Bijbelgedeelte?
- Op het geven van onderricht van een leerstelling die we moeten geloven? (bv. Johannes 14:6)
- Op het bevelen van een handeling die gehoorzaamd moet worden? (bv. Johannes 13:34-35)?
- Op de weergave van een gebeurtenis in de geschiedenis die wel of niet nagevolgd mag worden? (bv. Handelingen
17:11)? Natuurlijk mag een slecht voorbeeld in de geschiedenis nooit nagevolgd worden. Maar een goed voorbeeld
in de geschiedenis mag wel nagevolgd worden, mits anderen niet gedwongen worden het ook te doen.
6. Je hebt een droom of visioen van God ontvangen.
(1) Misvatting.

God gaf mij een droom en daarom weet ik dat deze zaak de wil van God is.
(2) Correctie.
Niet jij, maar God bepaalt hoe Hij jou leidt.

God leidt mensen soms op wonderbaarlijke en spectaculaire wijze.
• Hij leidde Israël door een wolk of een vuurkolom (Exodus 13:21).
• Hij leidde een profeet door een ezel die sprak (Numeri 22:21-33).
• Hij leidde wijze mannen door een bewegende ster (Matteüs 2:1-11).
• Hij leidde Maria door een bezoek van een engel (Lukas 1:26-38).
• Hij leidde Jozef door een droom (Matteüs 1:20-21; Matteüs 2:13-14).
1

Zie handleiding 4, les 43.
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• Hij leidde Petrus en Cornelius door visioenen (Handelingen 10:1-6,9-16).
Niettemin had geen van bovengenoemde mensen om een teken van God gevraagd! God leidde een ieder van hen naar
eigen goedvinden. Als God in Zijn wijsheid weet dat jij een of ander wonderbaarlijk en spectaculaire leiding van Hem
nodig hebt, dan zal Hij die zeker geven. Maar als jij voortdurend erop uit bent Gods leiding door spectaculaire en
dramatische manieren te ontvangen, zul je waarschijnlijk Gods normale wijze van communicatie met je door Zijn
Woord in de Bijbel missen.
Wanneer jij denkt dat jij op een buitengewone manier geleid wordt, moet je deze leiding op de proef stellen.

Als je wel een droom of visioen ontvangt, moet je deze droom of visioen op de proef stellen met de duidelijke
objectieve bevelen, verboden en onderwijzingen in de Bijbel. Wat God ook openbaart door een droom of visioen zal
nooit in strijd zijn met wat God in de Bijbel geopenbaard heeft! Als het wel in strijd is met de Bijbel, dan komt deze
droom of visioen niet van God (zie Jeremia 23:16,18,21-22,25-29).
7. Je denkt dat God bezig is je te straffen.
(1) Misvatting.

Omdat er slechte dingen met mij gebeuren, moet ik wel een verkeerd besluit genomen hebben of iets verkeerds gedaan
hebben. Ik concludeer dat God me straft omdat ik Zijn wil niet volg.
(2) Correctie.

Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen?
Wat kun je doen als je beseft dat je Gods leiding niet gevolgd hebt?
Soms lijden christenen als een gevolg van hun eigen zonden.

Wanneer onze daden, woorden en houdingen in conflict zijn met Gods geopenbaarde wil in de Bijbel, kunnen er
onaangename dingen gebeuren. Alleen door onze moedwillige zonden te belijden en ons daarvan te bekeren zal onze
omgang met God zich weer herstellen (1 Johannes 1:9). Alle slechte gevolgen van ons verkeerde besluit of
ongehoorzaamheid zullen echter niet noodzakelijk verdwijnen (zie Davids zonde tegen Bathseba in 2 Samuël 11, zijn
bekering en berouw in 2 Samuël 12:1-13 en toch de dramatische gevolgen van zijn zonden in 2 Samuël 12:14-23 en
2 Samuël 13).
Maar als wij volharden om vertrouwelijk met God om te gaan en toegewijd blijven om Zijn Woord in de Bijbel te
gehoorzamen, dan is het veel moeilijker dan we denken om niet Gods wil te doen.
Toch gebeuren er slechte dingen met goede mensen en christenen.

Wij leven in een gevallen wereld, vol met gebroken mensen. Moeilijkheden, problemen, verdrukkingen, vervolgingen,
pijn en lijden overkomen zowel christenen als niet-christenen (Genesis 3:16-19). Christenen kunnen ook ziek worden
(2 Korintiërs 12:7-10; 2 Timoteüs 4:20) en hun baan kwijtraken. Christenen voelen de pijn wanneer een familielid God
de rug toekeert (Matteüs 23:37). Christenen lijden in beproevingen en verzoekingen (Jakobus 1:2-4) of ook in
verdrukkingen en vervolgingen (Matteüs 5:11-12; 2 Timoteüs 3:12).
Het boek Job vertelt over hoe gelovigen kunnen lijden. Aanvankelijk dacht Job dat God gelovigen zegent en
ongelovigen straft. Uiteindelijk besefte hij dat zijn beeld van God verkeerd was en dat hij daarom Gods doel en Gods
wegen niet kon begrijpen. Job ging beseffen dat God absoluut soeverein was en dingen deed of liet gebeuren alleen
omdat Hij God was. Gods soevereine bedoelingen met betrekking tot het lijden van mensen, zelfs het lijden van Zijn
gehoorzame volgelingen, is volmaakt, of zij het nu wel of niet kunnen begrijpen. Job verklaarde, “Ik weet dat niets
buiten Uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is” (Job 42:2). Alleen later in de hemel zullen we weten
dat er een reden was voor elke gebeurtenis in het leven.
Maar God is niet alleen soeverein. Hij is ook heilig, rechtvaardig, barmhartig en liefdevol. Hij heeft beloofd dat alle
dingen die gebeuren meewerken voor het welzijn van mensen die een persoonlijke relatie met Hem hebben (Romeinen
8:28).
Zelfonderzoek is dus belangrijk, maar wanneer omstandigheden rondom ons ineenstorten, hoeven we niet in paniek te
denken dat wij niet meer bezig zijn Gods leiding te volgen. Dan kunnen we met Jezus Christus bidden, “Vader, laat het
niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals U het wilt” (Matteüs 26:39). En God zal Zijn volmaakte wil doen geschieden!
Door ongeacht de omstandigheden te volharden God en mensen lief te hebben, kunnen we met een gerust hart voor God
staan. “God is groter dan ons hart, Hij weet alles”. Hij weet het “waarom” en het “hoe lang nog” van elk situatie
(1 Johannes 3:18-20)!

© 2016 DOTA Handleiding 4

Supplement 18. Misvattingen met betrekking tot de leiding van God zoeken

4

