
 
 

 

 

Maak een rondje wel en wee. Of: volg jij mensen op Instagram of Facebook? 

 

 

Opw. 126 - Jezus vol liefde  
Opw. 281 - Als een hert 
Sela - Wonderlijk 
Opw. 687 - Heer, wijs mij de weg 
 

 

Bekijk de aflevering van de Alphafilmseries ‘Hoe leidt God ons?’ 

De HEER heeft een plan met je leven: Hij heeft een bedoeling met je leven. Je 
bent uniek en daardoor een 
aanwinst voor de wereld en de 
komst van het Koninkrijk. God wil 
ons leiden met het doel dat we meer 
op Jezus gaan lijken en meer de Vader 
volgen in de weg naar het Koninkrijk. 
Heiliging betekent niet dat je 
iemand anders gaat worden. God 
wil je gebruiken met je afkomst, 
talenten, beperkingen, 
omstandigheden, teleurstellingen 
en successen. God wil je richting geven. Het is alsof we in een kano zitten. 
Vader vaart mee. Hij overziet en heeft controle. Jij zit voorin en stuurt. Vaak 



 
 

heb je het idee dat je alleen roeit. Je ziet de Vader niet. Maar roeien gaat 
relaxter als je weet dat de Vader er is. En beter als je de aanwijzingen van 
Vader volgt. Dat is wat Jezus deed, tijd nemen voor gebed. In die rust kun je 
het makkelijker aan als het spannend wordt en dan kun je de kracht van Gods 
Geest ervaren. 

Er zijn zoveel beslissingen in je leven, die je toekomst voor een groot deel 
zullen bepalen. Vaak denken we aan Gods leiding bij de grote keuzes: welk 
beroep, welke partner. En dan aan Gods leiding bij wat je moet doen in lastige 
situaties, zoals hoe ga je om met die vervelende collega, die moeilijke vader. 
Dan hebben we graag een briefje uit de hemel. Maar je leven wordt vooral 
bepaald door de kleine keuzes: wat trek je aan, welk merk koffie drink je, 
welke tv programma’s en films kijk je, hoe besteed je je vrije tijd, waar geef je 
je geld aan uit? Dat zegt veel over wat je belangrijk vindt in het leven. Al die 
kleine keuzes zeggen veel over wie jij bent. Is het ook wie jij wilt zijn?  

Jezus helpt je door Zijn Geest om het beste uit je leven te halen. Niet de 
verwachtingen van anderen en de eisen van de maatschappij, maar Gods plan 
is maatgevend voor je keuzes. Dan ervaar je de rust en vrijheid van het kind-
zijn van God.  

We zijn samen kerk, verbonden als pelgrims die elkaar steunen op weg naar de 
grote Toekomst.  

 

 

Efeze 5: 8,9 ‘Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid 
voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is.’ 

Spreuken 16:9 ‘De mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij 
gaat.’ 

Jeremia 29:11, 12 ‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een 
hoopvolle toekomst geven. Jullie zullen mij aanroepen en tot Mij bidden, en Ik zal 
naar jullie luisteren. Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste 
met hart en ziel zoeken.’ 



 
 

Johannes 10: 3,4 ‘Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar 
buiten…loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem 
kennen.’  

Johannes 5:19 ‘de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de 
Vader ziet doen, dat doet de Zoon op dezelfde manier.’ 

 

Gespreksvragen 

1) Veel mensen hebben moeite om Gods leiding te vinden. Heb je wel eens 
ervaren dat God door middel van de Bijbel, een preek, gebedsministry of 
op een andere manier, tot je sprak? Ervaar je Gods leiding in je leven bij 
de grote beslissingen in je leven? 

 

 

 

2) Wie in de Bijbel of in je leven zie jij als voorbeeld, wie zijn geloofshelden 
voor jou? Wie wil je zijn in de dagelijkse keuzes? Kun je voorbeelden 
noemen? 

 

 

 

3) Bekende uitdrukkingen zijn ‘Bid en werk’ en ‘Een schip in de haven, kan 
God niet sturen’. Welke uitspraak spreekt je aan? Hoe werkt dit in jouw 
leven? 

 

 

 



 
 

4) Hoe ben je christen met betrekking tot je ‘agenda’ en ‘huishoudboekje’? 
Hoe bepaal je hoeveel tijd en geld je apart zet voor God en de kerk? 

 

 

 

 

Neem de tijd om te luisteren naar Gods stem in Psalm 31:4: 

‘U bent mijn rots, mijn vesting, U zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van Uw 
naam.’ 

 

 

 
5) Henk Stoorvogel zegt in ‘Viva de kerk’: ‘Het verschil tussen een levende 

en dode kerk is de prediking van Jezus als Heer die het in onze levens 
voor het zeggen heeft.’ Wat vind jij van deze uitspraak? Hoe is dat voor 
ons? 

 

 

 

6) Nicolas Lossky zegt: ‘De kerk wordt steeds vernieuwd door de Geest. Traditie 
is de adem van de Geest in de geschiedenis van de kerk. Omdat de Geest door 
de eeuwen heen in de kerk heeft gewerkt, kunnen we het verleden onmogelijk 
verwerpen. Dit wil echter niet zeggen dat we het verleden moeten herhalen. 
Dezelfde Geest die in het verleden werkte, blaast ook in het heden, wil ons 
vernieuwen en veranderen. Daarom mag er in de herhaling van het verleden 
een verschil zitten.’ Waar voel jij je meer bij betrokken in de kerk, bij de 
traditie of bij de vernieuwing? Soms leren we van andere kerken ver weg. 
Alpha uit Engeland, Hillsong uit Australië, Taize uit Frankrijk. Heb jij 



 
 

voorbeelden van wat voor onze kerk een aanwinst kan zijn? Wat vind je 
van de nieuwe initiatieven ‘Open kerk’ en ‘Avondgebed’? 

 

 

 

 

 

Wat vind je van dit thema belangrijk voor ons kerk-zijn? 



 
 

 

BOVAG-garantie voor Gods leiding 

- Bijbel als toetssteen. Is het in de lijn van 
de Bijbel? Hoe meer je thuis bent in de 
Bijbel, des te meer zal je een besef 
ontwikkelen, hoe de HEER wil dat je je 
leven inricht. Soms kan het zo zijn, dat een 
bepaald vers of Bijbelgedeelte een grote 
plaats inneemt bij het nemen van een 
moeilijke beslissing, alsof God je daar 
persoonlijk een bepaalde kant opstuurt. 

- Omstandigheden. Is het de juiste tijd? 
Heb je er de energie en de mogelijkheden 
voor? Of komt iets juist wel erg ‘toevallig’ 
op je pad. Dan opent God een deur (1 
Kor.16:9).  

- Verstand. Soms denken gelovigen, dat ze als ze door de Geest worden geleid, 
hun verstand kunnen vergeten. Maar bij veel beslissingen in ons leven is het 
gezonde verstand gebruiken de goede weg. Er is niet maar één afgebakend 
plan van God dat je zoeken moet. Hij geeft ons veel speelruimte om ons leven 
in te richten, zoals we zelf willen. 

- Advies van anderen. ‘Bij gebrek aan overleg mislukken plannen maar door 
veelheid van raadgevers komt iets tot stand’ (Spr.15:22). Wat we niet moeten 
doen is advies na advies inwinnen om zo het advies te krijgen, dat we eigenlijk 
willen horen. We blijven zelf verantwoordelijk voor onze beslissingen. We 
kunnen die niet afschuiven op degenen die ons van advies dienen. Soms zal 
het zelfs zo zijn, dat je tegen bepaalde adviezen moeten ingaan, juist om Gods 
leiding te volgen (Hand.21:13).  

- Geest. Joh.16:13 ‘De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg 
wijzen naar de volle waarheid.’ Vaak spreekt God tot ons wanneer we bidden. 
Soms spreekt Hij tot ons door ons een sterk verlangen te geven om iets te 
doen. Hij zal je bevestigen of iets van Hem is door Zijn innerlijke vrede. Heel 
soms leidt de HEER door een visioen, een droom of een bezoek van een engel. 

 
‘Bijbellezen geeft leven. 

Het brengt verandering teweeg. 
Het geneest. 

Het vormt je karakter. 
Het verandert situaties. 

Het geeft vreugde. 
Het overwint tegenslag. 
Het verslaat verleiding.  
Het vervult met hoop. 
Het maakt kracht los. 

Het reinigt ons denken.’ 

Rick Warren, 

predikant en auteur 


