"Wij hebben Zijn stem gehoord…
“Wij hebben vandaag ondervonden dat God met mensen spreekt”
Deuteronomium 5:24

Leren verstaan van

GODS
Stem
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Het Ontdekken van vier sleutels om Gods

stem te Verstaan

HET VOORBEELD VAN HABAKUK

KORT SAMENGEVAT

Sleutel #1

________________________________

"Ik ga nu op mijn wachtpost staan

________________________________
________________________________

Sleutel #2

kijk uit om te zien

________________________________
________________________________
________________________________

Sleutel #3

wat Hij mij antwoordt…”

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Sleutel #4

“Dit was het antwoord van de Heer.
Schrijf dit visioen op…”

_______________________________

_______________________________
_______________________________
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Habakuk 2:l,2

De Christelijke Geestelijke Ervaring Verschilt
Enorm van de Geestelijke Ervaring
van de New Ager
Christenen hebben een ander fundament
Christenen hebben een ander doel
Christenen hebben een ander proces
DOEL IS
DOEL
ISGODDELIJKE
GODDELIJKE
ONTMOETING
ONTMOETING
Gemeenschap met
de Heilige Geest
door Jezus
Christus

GOD

DE BIJBEL

DE CHRISTEN

DOEL IS GEESTELIJK BEWUSTZIJN
Door o.a.
drugs, mantra
en mediums

BOZE
GEESTEN

MODERNE
FILOSOFIEN

DE NEW AGER

Hoewel er dus ogenschijnlijk overeenkomsten zijn, openbaart een beter onderzoek grote verschillen.

BIJBELSE BESCHERMPUNTEN IN HET VERSTAAN VAN GODS STEM
(Vink elk punt aan dat op dit moment aanwezig
is in je leven)
l. Je bent een wedergeboren Christen,
die Jezus Christus in zijn hart heeft
aangenomen als Redder en Heer. Je
zonden
zijn
vergeven
en
weggewassen door Zijn reinigende
bloed.
2. Je hebt de Bijbel geaccepteerd als het
onfeilbare Woord van God.
3. Je toont je liefde en respect voor God
door je toewijding om Zijn Woord te
leren kennen.
4. Je
hebt
een
houding
van
onderwerping aan datgene wat God je
heeft getoond vanuit de Bijbel.
5. Je hebt een aantal geestelijke
raadgevers waar je regelmatig naar
toe gaat om mee te praten.

Een redelijk jonge Christen kan aan deze
punten van bescherming voldoen. Er is slechts
anderhalve dag voor nodig om door het hele
Nieuwe Testament heen te lezen, terwijl de
andere genoemde punten kunnen worden
vervuld op het moment van bekering. Het is
geweldig als nieuwe gelovigen vanaf het
moment van hun bekering leren om in relatie
met God te leren leven. Dan zullen ze de rust
en vrede voor hun zielen vinden waar ze zo
naar verlangen.
Vink hier af als je voldoet aan de vijf
genoemde beschermingen.
Vink hier af als je niet voldoet aan de
vijf genoemde punten van bescherming,
maar je wel van plan bent dat in de
komende weken in te vullen.
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EEN SLEUTEL VAN BESCHERMING - “GEESTELIJKE RAADGEVERS”
HET BIEDEN VAN EEN PARAPLU VAN BESCHERMING

“Een keur van raadgevers brengt het tot
bloei.” (Spr. 11:14 NBV)
“Where no counsel is, the people fall: but in the
multitude of counsellors there is safety.” (Pr.
11:14 AV)
Waar zoek je naar in een geestelijke
raadgever:
1. Een goede vriend, iemand die je
vertrouwt en die jou goed kent.

2. Iemand die een degelijke Bijbelse ondergrond
heeft.
3. Iemand die de stem van de Geest van God in
zijn eigen hart kan ervaren.
4. Iemand die bereid is zich aan jou toe te wijden,
die zijn tijd en energie wil investeren in het
toetsen van de openbaring die jij meent te
ontvangen.
5. Iemand die zelf ook geestelijke raadgevers heeft.
6. Iemand die verder is in het gebied van raad, dan
wat jijzelf bent.

WELKE ‘GEBEDSBOEK AANTEKENINGEN’ LAAT
IK ANDEREN LEZEN?
Al de grote beslissingen in je leven, leg je voor
aan je geestelijke raadgevers voordat je de beslissing
uitvoert. Met een grote beslissing bedoelen we een
beslissing die een grote verandering in de richting van
je leven, je bediening, of je werk veroorzaakt. Maar
ook grote financiële beslissingen waarmee je je voor
een aantal jaren financieel vastlegt.
Daarbij is het goed om in een vroeg stadium je
aantekeningen en profetische woorden aan je
raadgever voor te leggen voor bevestiging. Op die
manier word je geholpen om de stem van God in je
leven hierin te herkennen.
Het is belangrijk dat je beseft dat God de autoriteit
is die boven elke andere autoriteit staat (Rom. 13:1),
en dat het hart van de koning in de hand van de Heer is
(Spr. 21:1). Als je dan ook bid voor degene die boven
je is gesteld (1 Tim. 2:1-4), mag je God vertrouwen
dat Hij zijn volmaakte wil uitwerkt ondanks de
onvolmaaktheid van de mens.

HOE VOORKOM JE AUTORITAIRE RAADGEVERS?
Jezus, heeft gezegd dat we niet heersen over anderen,
zoals de heidenen dat doen, door het gebruik van geweld,
maar dat we in liefde elkaar dienen. Het gebruik van
dominantie, intimidatie of controle is verboden in de
liefdevolle omgang met elkaar (1 Petr. 5:1-6).
Het grootste kenmerk van deze relaties is dan ook
vriendschap in plaats van autoriteit.

RAADGEVERS DIE AL AANWEZIG ZIJN.
Ouders, echtgenoten, werkgevers, huiskring
leiders, voorgangers, oudsten, andere geestelijke
leiders.
Het is niet wijs om een intieme geestelijke relatie
op te bouwen met leden van de tegenovergestelde
sekse. Deze relaties lopen een te groot risico om uit te
lopen op een fysieke relatie en daardoor het
veroorzaken van grote schade.

2. __________________________________________

Onderwerping is het openstaan voor Geestgeleid advies en correctie door een aantal
anderen, met daarbij het behoud van de
persoonlijke verantwoordelijkheid, voor het
eigen verstaan van Gods stem binnen in ons.
Schrijf hieronder een aantal namen op van hen die in je
gedachten komen en waarvan God wil je dat je van hen
advies ontvangt.
1. __________________________________________

3. __________________________________________
Ben je pijn gedaan door autoriteit?

Ja

Nee

Heeft God je pijn genezen?

Ja

Nee

Als je nog steeds pijn ervaart, breng dan tijd door in gebed
met een vriend en laat God je door een genezingsproces
heen leiden.
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Een Theologische Achtergrond voor het Ervaren
van Geestelijke Intimiteit
HET DENKEN EN DE GEEST (I Kor. 1:18 - 2:16)
Om geestelijke communicatie te ervaren, dienen de meeste Westerlingen het volgende te doen:

Onttronen van het denken
(Rationalisme)

DENKEN

Tronen van de Geest
(Geest geleid)

DENKEN

GEEST

DENKEN
GELEID

GEEST
GELEID

Definitie van het rationalisme: “Het vertrouwen op
rede als de basis voor het vaststellen van religieuze
waarheid; een theorie dat de rede in zichzelf een
bron van kennis is die superieur en onafhankelijk is
van zintuiglijke waarneming.”

De realisering dat kennis overgedragen kan worden
van Geest naar geest.
“Maar het is zoals geschreven staat: wat het oog
niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat
in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God
bestemd voor wie hem liefheeft.”

(Webster 's New Collegiale Dictionary)
(I Kor. 2:9,10)

God roept ons om ons denken en ons hart aan Hem op te dragen, zodat Hij ze kan
vullen en er doorheen kan stromen. Bijbelse meditatie combineert Geest geleid
redeneren met de openbaring van het hart.
Jezus, stond Goddelijk initiatief toe om zowel Zijn hart als Zijn denken te leiden
(Joh. 5:19). Laten wij ernaar streven hetzelfde te doen. Onze levens zullen volledig
tot herstel komen, en in balans komen als zij overeenkomen met het leven van
Jezus.
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Een Filosofische Achtergrond voor het Ervaren
van Geestelijke Intimiteit
EERSTE WERELDBEELD
RATIONALISME

TWEEDE WERELDBEELD
COMBINATIE
RATIONALISME EN GEEST

De doos – geestelijke wereld bestaat niet of kan niet
gekend worden

Tast

Ruimte / tijd

Geestelijke wereld

Fysieke wereld
GOD

Smaak

Innerlijke
oor
Zien

Innerlijke
oog
Tast

Innerlijke mens
Hart / Geest
Onderbwustzijn

Smaak

Bewustzijn

Zien

Gehoor
Gehoor
Reuk

Innerlijke
wil
Innerlijke
Innerlijke emotie
denken

Reuk
SATAN

Energie / Massa

GOD ROEPT ONS OP OM VERDER TE GAAN DAN HET
RATIONELE CHRISTENDOM
Rationeel Christendom

Geestelijk Christendom

1. Lijst van regels
2. Wetten
3. Werken
4. Intellectuele kennis
5. Theologie
6. Externe leiding
7. Zelf werkzaamheid
8. Alleen het bewustzijn niveau

1. De kracht die van binnenuit werkt
2. Intimiteit (Abba Vader)
3. Romantiek (Het huwelijk van de bruid)
4. Geopenbaarde waarheid
5. Gemeenschap met de Heilige Geest
6. Innerlijke getuige
7. Gecombineerde kracht
8. Dromen, visioenen, gemeenschap

Getuigenis van iemand waar God tegen sprak
De Heer sprak tot me door een vers uit de Bijbel vanuit Johannes 5:39,40. Hij zei tegen mij: “Jij bestudeert de schriften
en denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, maar bij Mij wil je niet komen om
leven te ontvangen.”
Het was alsof er een zwaard door mij heenging. Natuurlijk! Ik had van de Bijbel een afgod gemaakt! In mijn liefde voor
de Schriften had ik de Bijbel tot God verheven, in plaats van de Bijbel te zien als een boek dat God heeft geschreven
over andere mensen en hun ervaringen met Hem. Ik was bereid om vanuit de Bijbel te leven, in plaats vanuit God zelf.
Ik voelde me doorstoken toen ik me realiseerde dat Jezus deze woorden in eerste instantie had gesproken tot de
Farizeeërs van zijn dagen.
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Een Wetenschappelijke Achtergrond voor het
Ervaren van Geestelijke Intimiteit
DE FUNCTIES VAN DE LINKER- EN RECHTER HERSENHELFT

Gesproken taal

Rechter lichaams
controle

Linker lichaams
controle

Muzikaal
bewustzijn

Cijfervaardigheid

3- dimensionale
vormen

Geschreven taal

Kunst bewustzijn

Lezen

Redeneren

Verbeeldingskracht

Intuïtie
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Geestelijke Intimiteit:
Een Verlangen van Gods Hart
SLEUTEL: WIJ DIENEN DE VISIE TE KRIJGEN DAT GOD MET ONS VERLANGT TE COMMUNICEREN.

Bijbelse Lijn

Persoonlijke toepassing

1. Schepping (Gen. 3:8)

• Is er een plaats van ontmoeting tussen God en
mij?
• Verstop ik me voor God, of ga ik Hem tegemoet
als Hij mij roept?

2. De natie Israël (Deut. 5:22-31; Jak. 2:23)

• Geloof ik dat God werkelijk met mij wil spreken?
• Vind ik het misschien wel makkelijk als een
ander voor mij met God spreekt?

3. David (Hand. 13:22)

• Geloof ik dat God Zijn hart met mij wil delen?
• Ben in een man/vrouw naar Gods hart?

4. Jezus – De volle expressie van het verlangen van
Gods hart (Joh. 17:3)

• Ben ik een kennis van God, een goede bekende?
• Heb ik werkelijk gemeenschap met God, de Here
Jezus en de Heilige Geest?

5. Maria en Martha (Luc. 10:38)

• Waar word ik door in beslag genomen?
• Ben ik echt verlangend om met Hem te spreken
en naar Hem te luisteren?

6. Paulus (Fil. 3:10)

• Heb ik een keuze in mijn leven gemaakt om een
najager van Christus te willen zijn?

7. Wij (Hebr. 12:18-26) “Wijs Hem niet af die tot u
spreekt.”

• Sta ik er open voor om Hem tot mij te laten
spreken?

8. Eeuwigheid (Openb. 19:7)

• Ben ik me er van bewust dat ik als bruid op weg
ben naar de grote bruiloft van het Lam?
• Leef ik als een bruid van Christus?

GOD SCHIEP ONS MET ALS GROOTSTE BESTEMMING
HET HEBBEN VAN EEN LIEFDESRELATIE MET HEM.
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Een Brief aan Jouw Geliefde
OEFENING: Schrijf een liefdesbrief aan Jezus en laat Hem daarop reageren. Op het moment dat jij je hart en je
liefde met Jezus deelt, zou het kunnen zijn dan je een spontane stroom van gedachten en indrukken omhoog voelt
komen. Op dat moment kan het zijn dat God Zijn liefde voor jou met je aan het delen is. Als dat zo is, begin dan om
deze spontane stroom op te schrijven, en laat deze brief op deze manier een dialoog van liefde worden.
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Sleutel #1 – Kom tot Rust om de
Stem van God te Verstaan
"Zoek rust mijn ziel, bij God alleen, van Hem blijf ik alles verwachten (Psalm 62:5; NBV)
Verwijderen van geluid binnen in je
(Stemmen, gedachten, druk)
Probleem

Oplossing

Je gedachten dwalen af doordat:
1. je denkt aan dingen die je nog moet doen.

1. Schrijf ze op zodat je ze niet vergeet.

2. gedachten van schuld en zonde je aanklagen.

2. Beleid je zonden en bekleed je zelf met de mantel
der gerechtigheid.

3. je niet in aanraking met je hart kunt komen.

3. Begin te luisteren naar en begin met het zingen
van het spontane lied dat vanuit je hart omhoog
komt. Ga in nieuwe tongen zingen, bidden.
Luister naar een goede aanbidding cd.

4. je extra tijd nodig hebt om gemeenschap met
God te hebben als je gedachten stil zijn.

4. Bedenk dat de tijden dat je automatische
handelingen verricht (autorijden, douchen,
lichamelijke oefening, routine matige taken, enz.)
goede tijden zijn om van God te horen.

Verwijderen van geluiden uit je omgeving:
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

De wijze waarop Elisa en David tot stilte kwamen.
Het is interessant om een studie te maken van de
grote profeten uit de Bijbel om te ontdekken wat zij
deden als zij in aanraking wilde komen met de
Goddelijke stroom. Neem bijvoorbeeld Elisa.
In 2 Koningen 3:15,16 lezen we dat toen Elisa een
profetisch woord van God wilde ontvangen hij zei:
”15’Maar goed laat een lierspeler komen.’ En
terwijl de muzikant op de lier speelde werd Elisa
gegrepen door de hand van de Heer. 16En hij zei:
‘Dit zegt de Heer….’”
We zien hier dat Elisa muziek gebruikt om hem te
helpen zich te richten op de stem van God die in hem
is en zich af te richten van andere vormen van rede.
Het is interessant om op te merken dat redeneren door
wetenschappers wordt beschouwd als een activiteit
van de linker hersenhelft en dat muziek een activiteit is
van de rechter hersenhelft.

Ik stel voor dat als je wilt wijzigen van de activiteit
van het redeneren vanuit je linker hersenhelft, naar je
intuïtie die stroomt vanuit de rechter hersenhelft, dat je
net als Elisa muziek gebruikt. (Ook muziek stroomt
door de rechter hersenhelft) Dit zal in je hersenen een
verandering geven van activiteit van de linker naar de
rechter hersenhelft. Het is makkelijk, en zo eenvoudig
en Bijbels.
Ook David gebruikte muziek als hij tot rust wilde
komen. Zijn Psalmen, de verzameling van zijn
opgeschreven gebeden, zijn op muziek gezet. Ik heb
ontdekt dat het goed werkt om zachtjes een liefdeslied
te zingen voor de Koning der Koningen en de
woorden die ik zing voor te me zien. Visioenen komen
ook voort vanuit de rechter hersenhelft. Dit brengt mij
direct in contact met de intuïtieve stroom die uit mijn
hart omhoog komt en ik begin daarna de kostbare
woorden op te schrijven die door mijn Heer en Koning
worden ingegeven.
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Identificeren van de Mate van Rust
Omcirkel het nummer dat jouw beleving het meeste
beschrijft:
Lichamelijke rust
0

1

Lichamelijke spanning g
2

3

4

Gefocuste aandacht
0

1

2

5

3

4

5

1

2

3

4

5

1

1

6

Activiteit
2

3

4

Spontane stroom
0

6

Overmatige controle

Ontvankelijkheid
0

6

Afgeleid zijn

Loslaten
0

De Bijbelse aanmoediging
betrekking tot lichamelijke rust.

5

6

Analytisch denken
2

3

4

5

6

met

“9Er wacht het volk van God dus nog steeds een
sabbatsrust. 10En wie is binnengaan in Zijn rust, vindt
rust na zijn werk zoals God na het zijne. 11Laten we
dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in
die rust, en zo voorkomen dat ook maar iemand dit
voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde
gaat.” (Heb. 4:9-11)
“18En aan wie zwoer Hij dat ze niet zouden
binnengaan in Zijn rust – toch zeker aan hen die
ongehoorzaam waren? 19Zo zien we dat zij er niet
konden binnengaan vanwege hun ongeloof.” (Heb.
3:18,19)

De
Bijbelse
aanmoediging
met
betrekking tot gefocusde aandacht.
“1…ook wij moeten de last van de zonde, waarin we
steeds weer verstrikt raken van ons afwerpen en
vastberaden de wedstrijd lopen…2laten we daarbij de
blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier
van ons geloof….” (Heb. 12:1,2)
“Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon kan niets uit
zichzelf doen, Hij kan alleen doen wat Hij de Vader ziet
doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde
manier.” (Joh. 5:19)

De
Bijbelse
aanmoediging
betrekking tot loslaten.

met

“Staak de strijd (Ook wel: laat los, relax) en erken
dat Ik God ben.” (Ps. 46:11)
“6Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u
nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. 7Dan zal de
vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart
en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Fil. 4:6,7)

De
Bijbelse
aanmoediging
betrekking tot ontvankelijkheid.

met

“4Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet
aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht
dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet
in Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de
ranken. Als iemand in mij blijft en Ik in hem, zal hij veel
vrucht dragen. Maar zonder Mij kun je niets doen.” (Joh.
15:4,5)

De
Bijbelse
aanmoediging
met
betrekking tot de spontane stroom.
“38’Rivieren van levend water zullen stromen uit het
hart van wie in Mij gelooft, zo zegt de Schrift.’
39
Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem
geloofden zouden ontvangen….” (Joh. 7:38,39)

Meditatie is door de hele Bijbel heen een opdracht. Bij
meditatie horen de hierboven genoemde elementen om in
een meditatieve staat te kunnen komen. Overweeg eens
de hierna genoemde aanmoedigingen.
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Wat is Gebed eigenlijk?
Gebed is de ontmoeting van twee geliefden, die met elkaar hun liefde voor elkaar delen. Gebed is het bouwen van een
vriendschapsrelatie met je Vriend en Schepper.
“Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat
Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.” (Joh 15:15 NBV)

Gebed is het worden van een vriend
Niveau 1 – Oppervlakkig
Ik praat over de wereld die om mij heen is – sport, weer.

Gebed is niet het doen van iets, maar het
zijn bij Iemand. Net zolang totdat ik één
wordt met die Persoon. Net zolang totdat ik
de expressie van Zijn wezen wordt.

Niveau 2 – Beginnend vertrouwen
Ik praat over wat ik denk en ervaar.
Niveau 3 – Diep vertrouwen
Ik deel mijn dromen, mislukkingen, angsten en frustraties.

Niveau 4 – Intimiteit
Ik neem tijd om stil te zijn in de aanwezigheid van mijn Vriend, terwijl ik Zijn tegenwoordigheid ervaar.
Niveau 5 – Eenheid
Ik word een met die persoon, waarbij ik samen met Hem deel, ervaar en handel vanuit Zijn reacties.

Persoonlijke Toepassing
Gebedsboek
Heer, spreek alstublieft tegen mij over het stil
worden. Welke manieren zijn voor mij het meest
effectief om mij tot innerlijke rust te brengen?
Wat zijn Uw gedachten over stil zijn?
Schrijf in je eigen woorden de hierboven
genoemde vragen in de ruimte hieronder. Relax
vervolgens, beeld je zelf in dat je samen met Jezus
bent in een comfortabel verhaal uit de evangeliën,
misschien dat je wandelt langs het meer van
Galilea of dat je struint door de velden van Judea.
Richt je blik op Hem. Zie Zijn liefde en

bewogenheid, en Zijn vreugde en opwinding om
deze tijd met jou samen door te brengen! Wordt
als een kind en pak Zijn hand vast. Laat de Heilige
Geest dit moment invullen op de wijze die Hij wil.
Stel Hem de vraag die op je hart is. Richt je op
spontaniteit en schrijf het antwoord op dat Hij je
geeft. Probeer het niet te toetsen terwijl je het
ontvangt. Blijf eenvoudig in de geloofshouding
van een kind. Nadat deze stroom is afgelopen is er
meer dan genoeg tijd om dat wat je hebt
ontvangen te toetsen.
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Sleutel #2 – Richt je op Jezus
Stel je open voor Beelden of
Visioenen
Sleutelverzen:
“Hij zei: ‘Luister goed. Als er bij jullie een
profeet van de HEER is, maak Ik mij in visioenen
aan hem bekend en spreek Ik met hem in
dromen.” (Num. 12:6 NBV)
“O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel,
our fathers, keep this for ever in the imagination
of the thoughts of the heart of thy people, and
prepare their heart unto thee.” (1 Chr. 29:18 AV)
“HEER, God van onze voorouders Abraham,
Isaak en Israël, koester dit blijk van de gezindheid
van Uw volk voor altijd en laat hun hart op U
gericht zijn.” (1 Kron. 29:18 NBV)

“Jezus, reageerde hierop met de volgende
woorden: ‘Waarachtig, Ik verzeker u: de Zoon
kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen doen
wat Hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet,
dat doet de Zoon op dezelfde manier.’” (Joh. 5:19
NBV)
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik over
alle mensen Mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie
zonen en dochters profeteren, jongeren zullen
visioenen zien en oude mensen droomgezichten.”
(Hand. 2:17 NBV)

382 Referenties naar “dromen,” “visioenen” en “gezichten zien”.
Bijbels zoekbereik: Genesis 1:1 tot Openbaring 22:21
Onderwerpen: 1. droom 2. visioen 3. zie 4. kijk 5. ogen
Gen. 3:5
Gen. 3:6
Gen. 3:7
Gen. 15:1
Gen. 18:2
Gen. 20:3
Gen. 20:6
Gen. 21:19
Gen. 28:12
Gen. 31:10
Gen. 31:11
Gen. 31:12
Gen. 31:24
Gen. 37:5
Gen. 37:6
Gen. 37:8
Gen. 37:9
Gen. 37:10
Gen. 37:19
Gen. 37:20
Gen. 40:5
Gen. 40:6
Gen. 40:7
Gen. 40:8
Gen. 40:9
Gen. 40:16
Gen. 41:1
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Persoonlijke Toepassing
Ik wil je aanmoedigen om na dit seminar in de komende weken deze verzen in je persoonlijke tijd met
God te overdenken. Bid er eens over en vraag of God je inzicht en openbaringen laat zien vanuit deze
verzen die je nog niet eerder hebt gehad. Gebruik daarbij pen en papier om de dingen op te schrijven die
je ontdekt. Het resultaat hiervan zal zijn dat je een Bijbels fundament in je leven legt waarop jij je
theologie ontwikkeld met betrekking tot hoe God omgaat met dromen en visioenen.
Veel Christenen zijn afwijzend ingesteld als het gaat om het gebruik van de ogen van het hart, echter
zonder dat ze biddend deze honderden verzen die in de Bijbel beschikbaar zijn over dromen, visioenen en
beelden, hebben bestudeerd. Over het algemeen denkt men bij het gebruik van de ogen van je hart aan
New Age achtige praktijken. Dit gebeurt echter zonder dat er wordt nagedacht over de vraag hoe God ze
wil gebruiken. Als jij jezelf in deze categorie bevindt, moedig ik je aan om je hiervan te bekeren en God
te belijden dat je een oordeel hebt gevormd, zonder dat je een duidelijk Bijbels fundament hiervoor hebt.
Heb jij een theologische mening gevormd over de vraag of iemand de ogen van het hart kan gebruiken?
Ja

Nee

Heb jij biddend 25 – 30 verzen vanuit de Bijbel bestudeerd die positief spreken over het gebruik van de
ogen van het hart?
Ja

Nee
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Het 500 jaar Oude Oordeel en Innerlijke Eed van
het Protestantisme
Het negatieve oordeel
De innerlijke eed
Het resultaat

Afwijzing van elk gebruik van beelden die een gegraveerde
afbeelding voorstelt.
Om die reden verwerp ik elk gebruik van beelden in mijn
Christen leven.
Veel Protestantse boeken over systematische theologie
bevatten geen hoofdstuk over dromen, visioenen, beelden, of
enige ander vorm van het gebruik van de ogen van je hart. Dit
is ongelooflijk omdat de Bijbelverhalen en de handelingen die
voortkwamen uit dromen en visioenen net zo veel
Bijbelgedeelten bevatten als het hele Nieuwe Testament.

Verschil tussen Afgoderij en het Zien
van Beelden in je Denken
Afgoderij
Autoriteit vanuit

Beeld

Mens (Ex. 32:1)

God (Ex. 25:8-22; Kol. 1:15;
Heb. 12:2)

Aanbidding van het idool (Ex.
32:8)

Het beeld mag nooit worden
aanbeden; het beeld wordt
gebruikt als opstap om in de
stroom van de Geest te komen
(Openb. 4:1)

De Handeling

De afgod blijft dood (Jes. 44:19)

Goddelijke stroom komt op
gang (Openb. 4:2)

Het gebed

Gebed tot de afgod (Jes. 44:17)

Je bidt nooit tot de afgod; op het
moment dat de Goddelijke
stroom op gang komt, is er
sprake van communicatie met
God (Openb. 4 – 22)

De motivatie

Om het ding te aanbidden (Jes.
44:15)

Om je hart op God te richten (2
Kor. 3:18; 4:18)

De houding

Hardnekkig, trots, hooghartig
(Ex. 32:8)

Nederig God zoeken (Spr. 2:15)

De controle

Het manipuleren van God;
Magie (1 Kon. 22:20-23)

God in actie zien; Christendom
(Openb. 4 – 22)

Het doel
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De Verschillende Soorten Beelden
1. Spontane beelden op het scherm in je denken.

Onderliggende Principes voor Beelden
Ons doel is om als Jezus te worden. Hij leefde
voortdurend vanuit beelden (Joh. 5:19,20; 8:38).
“De Zoon kan niets uit zichzelf doen, Hij kan alleen
doen wat Hij de Vader ziet doen…”
Ik aanvaard dit als een doel voor mijn leven.
Ik leef op deze manier.
Ik wil ernaar streven op deze manier te leven.

2. Spontane beelden terwijl je in gebed bent.

We mogen uitzien naar beelden (Hab. 2:1,2)
“Ik kijk uit om te zien wat de HEER mij zal zeggen,
wat Hij mij antwoordt op mijn verwijt. Dit was het
antwoord van de HEER. Schrijf dit visioen op…”
“Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus”
(Heb. 12:2).
Ik ben alert op beelden als ik bid.
Ik ben niet alert op beelden als ik bid.
Ik wil gaan kijken naar beelden als ik bid.

3. Een beeld buiten jezelf om zien.

4. Een visioen als je in vervoering in de Geest
bent.

Het is belangrijk dat wij leren kijken in het visioen
totdat de stroom hiervan is opgehouden (Dan.
4:10,13; 7:2,9,13).
“… Ik was aan het kijken…” (YLT).
“…Ik was aan het kijken en het beeld in mijn
hoofd…” (YLT).
“Ik bleef kijken totdat de tronen werden neergezet en
er een oude wijze plaatsnam…” (YLT).
“Ik bleef kijken in mijn nachtelijke visioen…”
(YLT).
Als een beeld begint, dan blijf ik daarnaar
kijken.
Als een beeld begint, keer ik mij daar snel vanaf.
Ik heb bijna nooit beelden ontvangen, omdat ik
er niet naar heb gezocht in mijn gebedstijd.
Ik zal beginnen om te kijken naar de beelden die
in mijn binnenste gaan stromen.

5. Een ontmoeting met beelden in je dromen

We moeten ons realiseren dat we ontmoetingen met
Jezus en engelen kunnen hebben in onze gedachten
en dat dit echte geestelijke ontmoetingen zijn. (1
Kon. 3:5-15; Dan. 4:4,5,10,13,14; 7:1.13-16; Matth.
1:20; 2:12,13,19,22).
Ik heb Jezus in een beeld in mijn denken
ontmoet.
Ik heb Jezus niet in een beeld in mijn denken
ontmoet.

Elk van deze beelden zijn Bijbels verantwoord en
geestelijk. Voor al deze beelden geldt dat ze
grondig getest, gewogen en overwogen dienen te
worden.

Beelden kunnen zowel in zwart wit als in
kleur voorbijkomen. Beiden zijn mogelijk.

Een natuurlijke wijze om de ogen van je hart voor
God te openen, is om in je gedachten in een Bijbel
verhaal binnen te stappen en God toe te staan te
bewegen zoals Hij wil. Of om je ogen te richten op
Jezus, de voleinder van je geloof, en Hem te vragen
je te ontmoeten en je met Zijn genade te overladen.
(Hebr. 12:1,2; Openb. 4:12).
Ik heb Jezus ontmoet temidden van een Bijbel
verhaal.
Ik heb Jezus niet ontmoet temidden van een
Bijbelverhaal.
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God Toestaan om je Vermogen om Beelden te Zien te Herstellen
Er zijn mensen voor wie het zien van beelden bijna of totaal onmogelijk is. Er kunnen hiervoor diverse
redenen bestaan. Het beste is om God te zoeken of Hij wil openbaren wat de blokkade of hindernis is, en
dan aan Hem voor openbaring te vragen om stappen te ontvangen om deze blokkade op te ruimen.
Hieronder zijn een aantal van de problemen waar je tegenaan kunt lopen. Met het probleem wordt ook de
oplossing gegeven die in de praktijk bruikbaar is gebleken.

Probleem #1 – Het verwerpen van het
visuele en het rationele verheerlijken.
Om dit probleem op te lossen is het belangrijk
dat:
1. iemand zich bekeert en belijdt dat hij/zij de
gave van God om beelden / visioenen te
kunnen zien niet heeft geëerd.
2. iemand zich afkeert om de logica en het
cognitieve te verheerlijken.
3. verklaren dat hij/zij zijn/haar visuele
mogelijkheden dezelfde plaats wil geven
als zijn/haar intellectuele mogelijkheden.
4. deze persoon aan God vraagt om zijn/haar
visuele mogelijkheden om in de Geest te
kunnen zien, herstelt, en
5. deze persoon begint om deze visuele
vaardigheid te beoefenen, door net zo
eenvoudig te leren leven vanuit beelden,
als vanuit de ratio.
6. Als dit gebeurt is hij/zij klaar om de ogen
van zijn/haar hart voor God te plaatsen, en
te leren zien wat God wil in het dagelijkse
leven.

Probleem #2 – De angst om in
sektarisch functioneren terecht te
komen.
Om dit probleem op te lossen is het belangrijk
dat:
1. de bekwaamheid om te denken en beelden
te zien, door God gegeven is, en niet door
Satan.
2. iemand zich realiseert dat hoewel Satan
middels beelden probeert binnen te
dringen, God ook met beelden werkt.
3. iemand erkent dat God niet wil dat we ons
van onze visuele bekwaamheid afkeren,
maar dat Hij er naar verlangt dat wij ons
zelf voor Hem stellen en Hem vragen ons
te vullen.
4. iemand de angst afwijst om een vervalsing
van Satan te ontvangen, op het moment dat
hij/of zij in geloof belijdt dat God hem of
haar vult met de mogelijkheid om beelden
te zien.
5. iemand belijdt dat angst zonde is, en de
gave van geloof die God schenkt, ontvangt.
6. iemand zich realiseert dat Satan het proces
van ons denken, net zo eenvoudig aanvalt
als het proces van zien in de Geest en dat

het daarom van groot belang is dat we
voortdurend ons denken en de ogen van
ons hart voor God stellen om ze door Hem
te laten vullen.

Probleem #3 – Het verwerpen van de
visuele bekwaamheid, zodat de
zonde van lust vermeden wordt.
Om dit probleem op te lossen is het belangrijk
dat:
1. deze persoon zich realiseert dat er
effectieve manieren zijn om met lust af te
rekenen. Deze manieren zijn beter dan dat
men de bekwaamheid die God heeft
gegeven om in de Geest te kunnen zien,
afbreekt.
2. deze persoon de alternatieve manieren om
met lust af te rekenen leert kennen en
toepassen.
3. deze persoon zich bekeert van het feit dat
hij/zij de visuele bekwaamheid heeft
genegeerd.
4. deze persoon aan God vraagt om deze
bekwaamheid weer te herstellen.
5. deze bekwaamheid opnieuw in gebruik
genomen wordt, en
6. dat God wordt gevraagd om deze persoon
opnieuw met Goddelijke beelden te
vervullen.

Probleem #4 – De visuele vaardigheid
afbreken om op die manier nare
beelden te vermijden.
Om dit probleem op te lossen is het belangrijk
dat:
1. de reden en oorsprong wordt ontdekt
waarom die visuele vaardigheid wordt
vermeden.
2. de nare scene voor de troon van God wordt
gebracht, en Hem te vragen hierin binnen
te komen en genezing te brengen met Zijn
liefde en genadevolle tegenwoordigheid.
3. God wordt gevraagd om de visuele
vaardigheid te herstellen.
4. opnieuw ruimte wordt gegeven om beelden
en visioenen te zien in het dagelijkse leven.
5. de geestelijke ogen voor God worden
gebracht met het gebed dat God deze vult
en er doorheen werkt.
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Probleem #5 – Verdraaide beelden.
Om dit probleem op te lossen is het belangrijk
dat:
1. bekering plaatsvindt van die daden die
ervoor hebben gezorgd dat demonische
machten aanwezig kunnen zijn.
2. de demonen die aanwezig zijn en die deze
beelden verdraaien worden afgewezen en
opdracht krijgen te vertrekken. (laat
iemand die kennis heeft van bevrijding
hiervoor met je bidden).
3. de Heilige Geest wordt uitgenodigd om dit
gebied te vervullen, en
4. de verdere levenswandel in heiligheid is en
dat verdere Demonische aanvallen worden
afgewezen in de machtige naam van Jezus.
Dit zijn een paar van de meest voorkomende
problemen die ervaren worden als mensen
proberen om vrij te kunnen leven en de door
God gegeven gave van dromen, visioenen en
beelden willen gebruiken. Laten wij allen leren
om al de van God gegeven gaven in ons leven te
leren gebruiken.

Suggesties om te leren zien in de
Geest.
1. Iemand moet leren om stil te worden zowel
wat betreft omgeving als van binnen. Dan
kan de Heilige Geest gaan bewegen met
een stroom van levende beelden. Er
ontstaat dan een innerlijke sensatie die
door de Heilige Geest wordt geinspireerd
waardoor de beelden omhoog komen
borrelen.
2. Het leren binnentreden in een Bijbels
verhaal door het gebruik van beelden. Dit
is waarschijnlijk de meest gebruikelijke
weg. Sta jezelf eenvoudigweg toe om je in
te beelden wat je aan het lezen bent.
Terwijl je dit doet kun je aan God vragen
of Hij iets aan je wilt laten zien.
Vervolgens kan er een stroom van
innerlijke beelden op gang komen die je
eigen beelden overnemen en die bij God
vandaan komen.

3. Open de ogen van je hart tijdens je stille
tijd, om God toe te staan je dingen te laten
zien. Door je intens op Jezus te focussen
totdat Hij in beweging komt en begint te
spreken, opent de stroom van de Heilige
Geest.
4. Als je in voorbede voor anderen bent, kun
je de persoon voor wie je bidt, voor je zien
en vervolgens Jezus deze persoon zien
ontmoeten. Ontspan je en sta toe dat het
visioen zich ontvouwt onder de leiding van
de Heilige Geest. Kijk naar wat Hij doet en
bid dat dan tevoorschijn.
5. Luister naar je dromen, deze zijn een
natuurlijke
uitdrukking
van
je
onderbewustzijn. Vraag aan God om
tijdens de nacht tot je te spreken (Ps.
127:2). Als je wakker wordt, schrijf dan
onmiddellijk je dromen op, en vraag God
of Hij deze wil interpreteren. Hij zal dat
doen. Als je hier meer over wilt weten, lees
dan eens een goed boek over dromen en
hun interpretatie.
6. Het bidden in de Geest, of in tongen, opent
de communicatie met de Heilige Geest en
staat Hem toe in je te werken, vooral als je
dan ook nog de ogen van je hart voor Hem
brengt.
7. Open de ogen van je hart, tijdens
momenten van lofprijs en aanbidding om
te zien wat je aan het zingen bent en vraag
de Heilige Geest om je hierin mee te
nemen op de manier zoals Hij dat verlangt.
8. Beeld je dingen in waarvan je weet dat ze
Bijbels waar zijn (Ps. 104:1).
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Ons Innerlijke Scherm – Drie Projectoren
Satans
Projector

Innerlijke
Scherm

1.

Alle beelden die door Satan in mijn denken
worden gebracht wijs ik direct af.

2.

Ik breng mijn ogen voor God met het gebed om
ze te vullen met beelden. Op deze manier bereid
ik mijzelf voor om van God te ontvangen.

3.

De Geest projecteert op mijn innerlijke scherm
de stroom van visioenen en beelden zoals Hij dat
wil geven (Openb. 4:2).

Mijn
Projector

Projector van de Heilige Geest
Mijn/Zijn
Geest

Test om te zien of Beelden en Woorden vanuit
Onszelf, Satan of God voortkomen
Onszelf

Satan

God

Ontdek de oorsprong (Test de geest – 1 Joh. 4:1)
Geboren in je gedachten.
Je schildert zelf een plaatje of
bedenkt zelf de woorden.

Een flitsend, hakkerig beeld
Waren je gedachten helemaal leeg?
Hoogmoed, op jezelf gericht?
Negatief gericht?

Een stroom van beelden of
woorden die vanuit je binnenste
omhoog borrelen.
Waren je gedachten en je innerlijk
gefocust op Jezus?

Beoordelen van de inhoud (Test de ideeën – 1 Joh. 4:5)
Een schildering van dingen die ik
al heb geleerd of gedachten die ik
allang ken.

Negatief, destructief, opdringerig,
vol angst, aanklagend, in strijd met
het wezen van God, in strijd met
het Woord van God. Niet bereid
het beeld te laten toetsen. Het ego
staat centraal.

Opbouwend.
Bemoedigend.
Troostend.
Volledige bereidheid het te laten
toetsen door anderen.

Kijken naar de vruchten (Test de vrucht – Matth. 7:15)
Gemengd.

Angst, dwangmatige neigingen,
gebondenheid, bezorgdheid,
kritiek, roddel, laster, verwarring,
minderwaardigheid.

Opgebouwd geloof, kracht, vrede,
goede vrucht, nieuwe inzichten en
wijsheid, kennis, nederigheid.
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Persoonlijke Toepassing
Gebedsboek
Stel God de volgende vraag: “Heer hoe belangrijk is het gebruik van de ogen van mijn hart? Hoe heb ik ze
totnogtoe gebruikt? Hoe verlangt U dat ik ze gebruik?” Relax vervolgens, beeld je zelf in dat je samen met
Jezus bent. Een hulpmiddel hierbij kan zijn door een verhaal uit de evangeliën in gedachten te nemen. Zie deze
scène voor ogen. Richt je blik op Jezus. Zie Zijn liefde en bewogenheid, en Zijn vreugde en opwinding om
deze tijd met jou samen door te brengen. Stel Hem deze vragen. Richt je op spontaniteit en schrijf het
antwoord op en beschrijf de beelden die Hij je geeft. Probeer het niet te toetsen terwijl je het ontvangt. Blijf in
een houding van geloof. Weet dat je dit later kunt testen. “Dank U Heer voor wat U wilt zeggen.”

Gebed: “Heer mogen de ogen van mijn hart voortdurend door Uw beelden vervuld blijven.”
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Sleutel #3 – Het Herkennen van
Gods Stem als Spontane
Gedachten in je Denken
Thoughts from
mystem
mind (Rhema)
are analytical.
Gods
word ervaren als een spontane gedachte, een idee, een woord, gevoel of visioen

• Gedachten van mijn denken zijn analytisch.
• Gedachten van mijn hart zijn spontaan.
• Bijbelse meditatie combineert analyse en spontaniteit.1
BIJBELSE ONDERBOUWING VOOR HET CONCEPT DAT SPONTANE
GEDACHTEN DE STEM VAN DE GEESTELIJKE WERELD KUNNEN ZIJN.

1. NIET AL ONZE GEDACHTEN ZIJN ONZE EIGEN GEDACHTEN (II KOR. 10:3-5).
“3We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. 4De wapens waarmee wij
ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God.
We halen spitsvondigheden neer 5en iedere schans die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken
iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen.”
2. PAGA - "DE TOEVALLIGE ONTMOETING".
Het Hebreeuwse woord voor voorbede is paga. Dit betekent letterlijk "Slaan, of toevallig verlichten," of "een
toevallige onderbreking."
3. DE RIVIER VAN DE HEILIGE GEEST STROOMT UIT HET HART VAN DE GELOVIGE (JOH. 7:37-39 NBV).
"37Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en Hij riep: ‘Laat wie dorst heeft
komen en drinken! 38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,” zo zegt de
Schrift.’ 39Hiermee doelde Hij op de Geest die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er
namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.”
4. NABA, HET HEBREEUWSE WOORD VOOR EEN PROFEET BETEKENT LETTERLIJK “OMHOOG BORRELEND”.

ECHTE PROFETIE
Het Hebreeuwse grondwoord
Letterlijke definitie
Uitgebreide betekenis

1

VALSE PROFETIE

Naba

Ziyd

Opborrelen

Zelf verzinnen

Zijn profetie borrelt omhoog. Zijn
profetie gutst omhoog.

Hij verzint zijn profetie. Hij bedenkt zijn
profetie.

Je kunt het gratis artikel "How to Receive Revelation Knowledge" dowloaden van www.cwgministries.org/freebooks
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Innerlijke houding

Je ogen focussen op Jezus en je richten Focussen van de ogen op eigen
verlangens en het verzinnen van een
op de spontane stroom.
woord of visioen.

5. WIJ ZIJN EEN TEMPEL VAN DE HEILIGE GEEST.
“Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt
van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? (1 Kor. 6:19)
6. DE GEEST VAN DE CHRISTEN IS VERENIGD MET DE HEILIGE GEEST.
“Maar wie zich met de Heer verenigd wordt met Hem één geest.” (1 Kor. 6:17)
“Het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens.” (Spr. 20:27a)
7. WIJ ZIJN DE RANKEN DIE ZIJN VERBONDEN MET DE WIJNSTOK.
“Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij kun je niets doen.” (Joh. 15:5)

VERDERE ONDERSTEUNING VOOR HET CONCEPT DAT SPONTANE
IDEEEN DE STEM ZIJN VAN DE GEESTELIJKE WERELD
1. De ervaring van creatieve indrukken
2. De ervaring van destructieve indrukken

ONDERSTAANDE KENMERKEN KARAKTERISEREN DE GEDACHTEN DIE
GOD IN JE HART OMHOOG LAAT KOMEN
1. Ze lijken op je eigen gedachten en overdenkingen, echter je ervaart dat ze vanuit je hart komen en niet vanuit
je denken, de reden hiervoor is dat ze spontaan zijn, en niet cognitief of analytisch.
2. Ze kunnen makkelijk komen als zijnde van God die in de 1e persoon enkelvoud tot je spreekt.
3. Ze zijn liefdevol en vriendelijk, en worden makkelijk gestopt door nadruk op het eigen ik (eigen gedachten,
wil, enz.).
4. Ze bezitten een ongebruikelijke inhoud, waarmee bedoeld wordt dat ze wijzer, meer liefdevol en meer op je
motieven gericht zijn dan je eigen gedachten.
5. Ze zullen een speciale reactie in je binnenste teweegbrengen (bijv. een gevoel van opwinding, overtuiging,
geloof, leven, verwondering, vrede).
Als je deze gedachten omarmt, dragen ze in zich een volle kracht om ze uit te voeren, met daarbij ook
vreugde om dit te doen. Je geestelijke zintuigen worden in de loop van de tijd getraind, en je zult in staat zijn
om op een meer eenvoudige en meer frequente wijze God op deze manier te horen spreken.
Houd in gedachten: God spreekt voortdurend tot je en jij ontvangt zijn ingegeven gedachten. Tot het moment dat
je ze leert onderscheiden van je eigen gedachten, groepeer je ze eenvoudigweg gezamenlijk en ga je er vanuit dat
het je eigen gedachten zijn. Door Zijn stem te leren herkennen, leer je hoe je spontane gedachten die bij Hem
vandaan komen kan scheiden van de analytische gedachten die vanuit je eigen denken komen.
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Westerse Studie
DE MENS GEBRUIKT ZIJN RATIONELE CAPACITEITEN
“Toepassing van de mentale mogelijkheden
om kennis te vergaren."
(Webster)

Rechter Linker
hersenhelft hersenhelft

Redeneren

Ik redene

er

Het ‘ik’ centraal stellen (Ik gebruik alleen mijn ratio)
1. Dit is mijn eigen ik in actie (Humanisme – een valse god).
3. Het is mijn eigen ik die redenering gebruikt (Rationalisme – een valse god).
4. Bijvoorbeeld, het redeneren zorgde ervoor dat Petrus in het ongelijk werd gesteld met betrekking tot
de bedoeling van God (Joh. 18:10,11).

De Bijbel leert dat ‘ik’ niet langer leeft, Christus leeft in mij
1. Gal. 2:20 – Ik richt mijzelf weer op, een ’ik’ die niet langer leeft.
2. Rom. 12:1 – Ik gebruik zelf mijn hersencapaciteit in plaats van ze over te geven aan God zodat Hij
ze kan gebruiken.
3. Jes. 1:18 – Ik ben het die redeneert, in plaats van het samen met God redeneren.
4. Gen. 3:5 – Ik ben in de val gelopen van de misleiding van de hof van Eden dat “Ik het verschil
tussen goed en kwaad kan kennen.”
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Bijbelse Meditatie
De Heilige Geest gebruikt de volledige capaciteit van zowel
het hart als het denken.
"Murmuren; met jezelf praten, en dat hardop; spreken; praten; babbelen;
communicatie; mompelen; brullen; rouwen; een mompelend geluid; i.e. een muzikale noot;
studeren; overwegen; overdenken in de gedachten; verbeelden; gebed; bidden; reflectie; devotie"2
(Strong's Exhaustive Concordance)

Rechter
hersenhelft

Linker
hersenhelft
raten,
Spraak, p

Musiceren

Rouwen
Emotionel
e reac

aten
Met jezelf pr

Muziek
Spraak
tie

Overw egen
Reflecteren

Kunst
bewustzijn
Intuïtie

n
en e
rom
d
,
n
en
eeld
n zie
Verb isioene
v

iceren
commun

brullen
Murmureren, mompelen,

Geschreven
taal
Rede

“zien” door te schrijven
Studie – g
eleid door
Beelden, vr
ede en stro
Overw
om
egen in
het de
nken
“ Re d
ene
(Luc ren sam
. 1:1
e
-3; 2 n” met
Go
Tim.
3:16 d
)

Uitdrukking van
toewijding
Gebed
Babbelen
(Spreken in tongen)

Meditatie (De wijze waarop God mijn beide hersenhelften gebruikt op het moment dat
Hij mij vervult en met Zijn Geest vanuit mijn hart omhoog stroomt).
1. Dit is God in actie in het leven van het individu.
2. Dit is God die openbaring geeft door het hart en het denken aan hen die aan Hem zijn
overgegeven.
3. Dit is het resultaat van de wijsheid die van boven is – rein, vredig en vriendelijk (Jak. 3:17).

Meditatie past de onderstaande Bijbelse principes toe.
1. Gal. 2:20 – Ik sta toe dat Christus door mij heen leeft.
2. Rom. 12:1 – Ik onderwerp mijn hele wezen aan de inwonende Heilige Geest (ook wel: “aan de
stroom” Joh. 7:38).
3. Jes. 11:2 – Terwijl ik redeneer met God, ontvang ik een Geest van wijsheid, inzicht en kennis.
4. Joh. 5:19,20,30 – Ik leef zoals Jezus dat deed, vanuit Goddelijk initiatief.

2

"Nummers uit het Oude Testament: 1897, 1900, 1901, 1902, 7878, 7879, 7881; Nieuwe Testament: 3191, 4304.
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Persoonlijke Toepassing
Gebedsboek
Neem 5-10 minuten om deze oefening in te vullen. Schrijf een vraag op die jij aan de Heer wilt stellen. Dit
kan elke vraag zijn die je maar wilt, zolang het maar niet de meest traumatische vraag van je leven is. Dit
soort vragen zorgen ervoor dat je gespannen raakt en dat je afdrijft van het blijven in de Bijbelse houding van
stil zijn die geboden is als we God naderen (Ps. 46:10). Je zou kunnen vragen: “Heer, houdt U van mij?” of,
“Hoe kijkt U naar mij?” of, “Wat zou U graag tegen mij willen zeggen?” Je kunt Hem ook een vraag stellen
over een situatie die je bezighoudt, of wat Hij tegen je wil zeggen met betrekking tot de waarheid van deze
les, of welke vraag jezelf wilt. Neem hier een moment voor, kies je vraag en schrijf deze op, richt je op
spontaniteit, focus de ogen van je hart op Jezus en schrijf op wat omhoog komt borrelen vanuit je binnenste.
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Bidden met een Idool in je Hart
Ezechiël 14:4
BIDDEN MET EEN IDOOL
“HET ONDERWERP” neemt in je bewustzijn en verbeelding een grotere plaats in dan Jezus.

IDOOL
(Onderwerp)

Het antwoord komt terug door het idool: “Ja”

BIDDEN ZONDER EEN IDOOL
Jezus staat centraal in je hart en je gedachten. Veel meer dan “ het onderwerp” waar je voor bidt.

ONDERWERP

Jezus geeft het antwoord terug: “Ja, waarschuwing, nee”
HET PRINCIPE: de intuïtieve stroom komt vanuit het visioen dat iemand voor ogen staat
EEN VOORBEELD: Bileam – Numeri 22:15-35
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Sleutel #4 – Gebedsboek
waarin Jouw Gebeden en de
Antwoorden van God worden
opgeschreven.
Drie Bijbelboeken die duidelijk een
vorm van het opschrijven van het
spreken van God illustreren.

4.

Zet een datum boven elke keer dat je
gaat schrijven.

5.

Beschrijf
in
je
gebedsboek
je
communicatie met God. Je dromen en
hun interpretatie, visioenen en beelden
die de Heer je geeft. Maar ook je
persoonlijke
gevoelens
en
de
gebeurtenissen die voor jou belangrijk
zijn (boosheid, angsten, pijn, zorgen,
teleurstellingen,
vreugden,
en
dankzeggingen).

6.

Je zult merken dat je gebedsboek zich op
een natuurlijke wijze richt op geloof,
hoop en liefde (1 Kor. 13:13). Het is
goed om je daar gemakkelijk bij te
voelen.

7.

Zorg voor een goede Bijbelkennis zodat
God daar gebruik van kan maken als Hij
tot je spreekt.

8.

Als je meer orde en structuur wilt
aanbrengen in je gebedsboek, dan zou je
bijvoorbeeld de eerste paar pagina’s
kunnen reserveren om namen van
personen op te schrijven voor wie je
geregeld
bidt,
maar
ook
voor
terugkerende gebedsonderwerpen.

9.

Als je begint met schrijven in je
gebedsboek, schrijf dan eerst de vraag
op die je hebt voor God, in plaats van het
alleen maar te denken. Deze eenvoudige
handeling zal je enorm helpen als je
wacht op God voor een antwoord.

Redenen waarom het bijhouden van
een gebedsboek het persoonlijke
gebedsleven enorm ondersteunt.
1.

2.

3.
4.
5.

Het stelt je in de gelegenheid om in
geloof te schrijven, je kunt het later
toetsen.
Het stelt je in staat om hele pagina’s te
ontvangen in plaats van hier en daar een
gedachte.
Het houd je gedachtenleven gefocust
waardoor deze niet kan afdwalen.
Het stelt je in staat om de ontvangen
boodschap later opnieuw na te lezen.
Het helpt je om te volharden in perioden
dat je moet wachten.

Het verschil tussen een gebedsboek
en automatisch schrijven.
Bij automatisch schrijven wordt de hand door
een geest gecontroleerd. Als het gaat om het
bijhouden van een gebedsboek dan schrijf je op
wat je als spontane stroom van gedachten en
ideeën die God in je hart geboren laat worden
ontvangt, maar jij hebt volledige controle over
wat je wel en niet schrijft. Op die manier is je
hele wezen volledig betrokken.

Praktische tips voor het bijhouden
van een gebedsboek.
1.

Schrijf op momenten dat je geestelijk en
lichamelijk alert en fit bent.

2.

Een eenvoudig spiraalblok is voldoende.
Als je het makkelijker vindt om te typen
dan is dat ook prima. Ook is het gebruik
van een voicerecorder een optie.

3.

Laat je gebedsboek niet slingeren, en
gebruik indien nodig codes, voor als
anderen het per ongeluk vinden. Maak je
over grammatica en spelling geen zorgen
als je aan het schrijven bent.

10. Terwijl je leert om een gebedsboek bij te
gaan houden, zou het een idee kunnen
zijn om dit voor een periode dagelijks te
doen, totdat het een manier van gebed en
relatie met God is geworden.
11. Lees voor je verder gaat wat je in de keer
daarvoor hebt opgeschreven. Dit helpt je
om te zien of je gehoorzaam bent
geweest aan zaken waarvan je ervoer dat
God je vroeg om dit te doen.
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12. Sla elke keer als je wisselt tussen wat
God zegt en jouw reactie een regel over.
Dit helpt je bij het teruglezen om veel
eenvoudiger dit onderscheid te zien.
13. Als je gebedsboek vol is, is het goed om
dit opnieuw door te lezen en de
hoofdthema’s of de thema’s die nog
spelen als samenvatting over te nemen in
je nieuwe gebedsboek.
14. Ervaring leert dat als je God om data

gaat vragen, deze altijd verkeerd zijn.
Het is dan ook niet aan te raden dit te
doen. Wellicht komt dit om dat het
verlangen om data’s te weten gerelateerd
is aan hekserij.
15. Schrijf in die gebieden waarover God je
bevoegdheid heeft gegeven. In deze
gebieden zal een grote nauwkeurigheid
bereikt worden. Het buiten je grenzen
gaan schrijven kan een teken zijn van
een geest van trots.

Gevaar – Waarschuwing!
Het bijhouden van een gebedsboek komt in de buurt van persoonlijke profetie. Om die reden is het
belangrijk dat je in je gebedsboek je begrenst tot de drie categorieën die voor profetie in 1 Kor. 14:3 zijn
aangegeven: opbouwend, troostend en bemoedigend (een aanmoediging over je motieven en je manier van
leven).

Het centrale doel van het leren verstaan van Gods stem is
het verdiepen van je intieme relatie met Hem.

Houd je gebedsboek dan ook op dit doel gericht. De ervaring leert dat als je hiervan afwijkt en gaat
schrijven over gebieden die op het gebied van voorspellende profetie liggen voor je eigen leven of dat van
anderen er grote fouten plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn vragen over wanneer een persoon genezen
wordt, of een vertrokken echtgeno(o)t(e) weer terugkomt, over een baan, etc.
In het gebedsboek zul je merken dat God je oproept om tot rust te komen, vrede te ontvangen, geloof te
hebben en om Hem te vertrouwen ongeacht de uitkomst. Omdat we vervolgens geloven en vertrouwen
vergroten we de mogelijkheid voor Gods bovennatuurlijke werk in ons leven en in dat van anderen. En het
leven wordt aangenamer omdat we niet meer van het negatieve hoeven uit te gaan.
Dus God roept ons op om te vertrouwen en in Hem te geloven, en dat zal Hij keer op keer doen, maar blijf
dus uit de buurt van specifieke resultaten, acties of toekomst voorspellingen. Bewaar dat voor hen die echt
in de bediening van de profeet zijn geplaatst (Efez. 4:11). Voor de meesten van ons geldt dat we
functioneren in de geest van profetie (Openb. 19:10) of in de gave van profetie (1 Kor. 12:10).
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Wat komt er in de plaats van de Verheerlijking
van het Rationalisme nu dat een
andere plaats krijgt?
Een nieuwe benaderingswijze om waarheid vast te stellen,
gebaseerd op zes Bijbelse pilaren.
De principes van gebalanceerde en Bijbelse Toetsing van het spreken van God
• Om creatieve beslissingen te kunnen maken

• Gefundeerd in de bekwame interactie van de zes pilaren

• Voor het ontdekken van de Waarheid

Het hoogste doel van de mens is God te verheerlijken en voor eeuwig van Hem te genieten – Wesminster Catachisme

Geïnspireerde
Schrift

Geïnspireerde
gedachten

Geïnspireerde
overtuiging
in mijn
hart

Geïnspireerde
raad
van
anderen

Geïnspireerde
levenservaring
en
herkennen
van de
vruchten

Gods
innerlijke
stem
door
dromen,
visioenen,
profetie,
gebedsboek

Luc.

Luc.

24 : 32

1:3

Col.
3 : 15

Spr.
11 : 14

Matth.
7 : 16

Hand.
2 : 17

Het fundament: Een basis kennis van Gods Woord.
Basisvragen om te ontdekken welke nadruk te leggen op welke pilaar in de gegeven situatie:
1. Welk niveau van Bijbelkennis bezit ik. 2. Wat zijn de gaven die God mij heeft gegeven?

(Vink af welke pilaar je op dit moment gebruikt)
1. Gods stem door de openbaring van
de Bijbel.
“Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde
ons hart niet toen Hij onderweg met ons
sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’”
(Luc. 24:32 NBV; Ps. 119:105)
2. Gods stem door de verlichting van
ons denken.
“…leek het ook mij goed om alles van de
aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze
gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u,
hooggeachte Theofilus, op schrift te
stellen.” (Luc. 1:3 NBV)
3. Gods stem door de onderscheiding in
je hart.
“Laat in uw hart de vrede van Christus
heersen, want daartoe bent u geroepen als
de leden van één lichaam. Wees ook
dankbaar.” (Col. 3:15 NBV)

4. Gods stem door de raad van anderen.
“Door gebrek aan visie gaat het volk ten
onder, een keur van raadgevers brengt het
tot bloei.” (Spr. 11:14 NBV)
5. Gods stem door de vruchten die je ziet
in en door je leven en je levenservaring.
“Aan hun vruchten zul je hen herkennen.
Men plukt toch geen druiven van
doornstruiken of vijgen van distels?”
(Matth. 7:16 NBV)
6. Gods stem door dromen, visioenen,
profetie en je gebedsboek.
“Aan het einde der tijden, zegt God, zal Ik
over alle mensen Mijn Geest uitgieten.
Dan zullen jullie zonen en dochters
profeteren, jongeren zullen visioenen zien
en oude mensen droomgezichten.” (Hand.
2:17 NBV)
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Hoeveel van deze hierboven genoemde pilaren heb ik nodig om van de waarheid overtuigd te worden?
Allemaal! Maar zelfs dan realiseer ik mij dat wij door een spiegel in raadselen zien, en om die reden bezit
ik nooit de volle waarheid, maar slechts gedeelten daarvan. Ik eer dan ook mijn broeder of zuster die het
met mij oneens is, want naar alle waarschijnlijkheid heeft hij/zij een ander deel van de totale waarheid die
ik van hem/haar kan ontvangen.

Het balanceren van de zes pilaren in de diverse situaties.
Het gewicht wat ik hang aan iedere pilaar is afhankelijk van het soort vraag waarvoor ik een antwoord
zoek:
1.
2.

Daar waar het gaat om relationele zaken en/of pastorale zaken, leun ik sterk op geopenbaarde
Schriftgedeelten en mijn gebedsboek.
Als ik op zoek ben naar meer specifieke richtinggevende leiding (bijv. een baan,
huwelijkspartner, verhuizen), dan leun ik meer op de vrede in mijn hart (Col. 3:15), en de raad
van anderen met daarnaast de levenservaring die ik heb.

Het principe is dat elke profetie voorwaardelijk is, en mede afhankelijk van de reactie van de mens (Ezech.
33:13-16; Jer. 18:7-10).

Ruimte voor Aantekeningen
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Habakuk
Bijbels Model voor het kunnen
Verstaan van Gods Stem

Innerlijk tot rust komen en Jezus tot je laten spreken
1. Ik word stil in de tegenwoordigheid van God, vaak door aanbidding, het zingen in nieuwe tongen, of door het
mediteren van de Bijbel. Mijn lichaam komt tot rust, mijn innerlijk komt tot rust. Ik ben in een open houding voor de
Heer gekomen.
Denken
Innerlijk oog

GOD
3. De Heer spreekt Zijn gedachten door Zijn
Geest in mijn hart
(1 Kor. 2:9,10).

4. Zijn Geest heeft gemeenschap met mijn
geest (1 Kor. 6:17).

5. Spontane gedachten en indrukken stromen
vanuit de Heilige Geest naar mijn geest.
Die komen direct in mijn denken en
worden daar geregistreerd.

2. Mijn denken wordt actief om mijzelf met
Jezus in gesprek te zien (Dit vergroot mijn
geloof, opent mij, en focust mijn denken).

Mijn Geest
6. De activiteit van mijn denken wordt nu
gedeeltelijk gebruikt omdat ik de spontane
stroom van gedachten en beelden ga
opschrijven. Dit voorkomt dat ik ga
afdwalen, en stimuleert mijn geloof en
gehoorzaamheid als ik teruglees wat ik heb
ontvangen. Ik kan vrij zijn om alles op te
schrijven omdat ik weet dat ik het later ga
toetsen.

7. Als ik ernaar verlang om God te horen
spreken, kijk ik niet langer naar de hemel
buiten mij, maar naar het innerlijke van
mijn geest.

8. Als ik op een gegeven moment pauzeer voor een nieuwe gedachte of voor het juiste woord in de zin terwijl ik aan het schrijven ben, heeft
mijn denken de neiging het over te nemen door te gaan mediteren over die gedachte. In plaats daarvan focus ik mij weer op Jezus. Mijn
eigen gedachten kunnen de Heilige Geest heel eenvoudig vooruit snellen, iets wat onzuiverheid tot gevolg heeft. Als ik een ogenblik wacht,
gefocust op Hem, plaatst Hij het juiste woord in mijn hart.
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De Tabernakel van Mozes
Op de berg gaf God aan de Mozes het ontwerp van de tabernakel.
“De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen.” (Ex 25:8
NBV)
“Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemelse heiligdom,
zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel: ‘Let erop’,
‘staat er immers’, ‘dat je alles vervaardigd volgens het ontwerp dat je op de berg getoond is’” (Hebr. 8:5
NBV).
De tabernakel die een beeld was van hoe je tot God kon naderen in het Oude Testament is gegeven als een
schaduw van het hemelse. Het vestigt dus niet alleen voor de Israëlieten een patroon om tot God te naderen,
maar ook voor ons, om in de Geest tot de troon van genade te naderen.

De 3 delen van de tabernakel

De Tempel van de Heilige Geest
De tabernakel zelf staat voor geest, ziel en lichaam.

De Voorhof

De voorhof correspondeert met het lichaam van de
mens. Dit is de plaats waar we zintuiglijke kennis
opdoen. Kennis die verlicht wordt door het
natuurlijke licht wat overdag aanwezig is.

Het Heilige

Het heilige correspondeert met de ziel van de mens.
Dit is de plaats die verlicht was door de met olie
gevulde kandelaar. Dit is waar de Heilige Geest de
waarheden van Gods Woord openbaart in ons
verstand. De plaats waar meditatie en overdenking
plaatsvindt.

Het Heilige der Heiligen

En dan is er het heilige der heiligen. Deze plaats
correspondeert met de menselijke geest. Dit is de
plaats waar de heerlijkheid van God ons wezen
verlicht en directe openbaring onze geest
binnenkomt.
God spreekt dan ook op deze drie niveaus tot ons.
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Elk van de 6 voorwerpen in de tabernakel helpen ons om ons te focussen als we leren wachten op God.

De poort
Als we naar God gaan, gaan we vanuit een houding van geloof en dankbaarheid. Met dankzegging en
lofzang komen we Zijn poorten binnen (Ps. 100).

Het brandofferaltaar (Ex. 27:1-8)
Hier vindt onze toewijding aan God plaats. We
brengen onszelf als een levend en welgevallig offer
voor Hem (Rom. 12:1,2; Ps. 50:23). Deze
hartsgesteldheid is een voorwaarde om tot God te
kunnen naderen

Het bronzen wasbekken (Ex. 30:17-21)
Dit is de plaats waar we ons laten reinigen door het
waterbad van het Woord. We belijden onze zonden
en bidden om reiniging van Geest, ziel en lichaam.
Ons leven wordt doorgelicht door Gods Woord op
heiligheid en toewijding.

De tafel (Ex. 25:17-21)
Het brood werd gemaakt van fijn gemalen meel, en
zoals het brood wordt fijngemalen zo leggen we
onze wil neer, en onderwerpen onze wil, onze
mening, onze gedachten aan die van het Woord van
God.

De lampenstandaard (Ex. 25:31-39)
Door de Heilige Geest openbaart God zijn Woord
in ons hart. Teksten lijken op te lichten en een
bijzondere betekenis te krijgen, of teksten worden
door de Heilige Geest toegepast in ons hart en onze
situatie.

Het reukofferaltaar (Ex. 25:10-22)
In onze gang naar het heilige der heiligen brengen
we onze voorbede, en de lofprijs en aanbidding van
ons hart voor God. Onze emoties brengen we onder
de controle en leiding van de Heilige Geest.

De ark van het verbond (Ex. 25:10-22)
Dit is de plaats waar we stil worden. Dit is de
plaats waar de heerlijkheid van God ons hart kan
vervullen en we van hart tot hart met Hem
communiceren. Waar Hij rechtstreeks openbaart in
onze geest en wij deze openbaring in ons opnemen
en neerschrijven.
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