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Uw Vader Spreekt 
tot U 

 
 
 

 
Hoe weet een schaap wanneer te grazen op de heuvel en 

wanneer hij in het dal moet gaan ? Hoe komt het dat hij een 
vreemdeling niet zal volgen? Een schaap wordt geleid en 
beschermd door te luisteren naar de stem van de herder. Omdat de 
herder voor het schaap zorgt vanaf het een lam is, kent het schaap 
de stem van de herder. Het zal daarom niemand anders volgen. 

In sommige opzichten, is uw relatie met God als dat van een 
schaap naar haar herder. God wilt u leiden en voor uw zorgen. Om u 
te begeleiden en u te beschermen tegen gevaar, spreek hij iedere dag 
tot u.  

Als u luistert naar Zijn stem, zult u in staat om het steeds beter te 
herkennen. U zal weten de juiste dingen te doen, zelfs wanneer 
anderen proberen om u te verwarren. 

Deze les zal u helpen te begrijpen hoe God tot u spreekt. Soms 
zal Hij u persoonlijk tot u spreken. Op andere momenten zal Hij dat 
doen door Zijn Woord, de Bijbel, gebruiken. En op weer andere 
momenten zal hij een andere Christen gebruiken. 

Als u deze les bestudeert, zult u leren de stem van uw Vader te 
herkennen, ongeacht de methode die Hij kiest. 



 

Les Overzicht 
 
A. God Wilt met U Praten 
B. God Spreekt op Verschillende Wijzen  
C. God Heeft een Boek voor U 
D. Hoe de Stem van God te Horen  
 
Les Doelen 
 

1.  Geef redenen waarom u kunt verwachten dat God tot u zal spreken. 
2.  Vermeld verschillende wijzen waarop God tot u spreekt. 
3.  Beschrijft het Boek dat God voor u heeft. 
4.  Weet hoe u God’s stem iedere dag kunt horen. 
 
A. GOD WILT MET U PRATEN 

Doel 1. Geef redenen waarom u kunt verwachten dat God tot u zal 
spreken. 
 

Welke vader geniet er niet van om met zijn kinderen te praten zelf 
als ze nog baby’s zijn en alleen kunnen antwoorden met een glimlach? 
Uw Hemelse Vader vindt het ook fijn om tot Zijn kinderen te praten, 
Zijn liefde aan hen te tonen, hen te onderwijzen en hen te helpen met 
hun problemen. Zou u graag Zijn stem willen horen? 
 
Opdracht 
 
1  U kunt verwachten dat God tot u zal spreken omdat Hij 
a) houdt van u als uw hemelse Vader. 
b) alles dat er is gemaakt heeft. 
c) in staat is elk besluit die hij neemt uit te voeren. 
 
 
B. GOD SPREEKT OP ERSCHILLENDE 
WIJZEN 
Doel 2. Vermeld verschillende wijzen waarop God tot u spreekt. 
 

“Nadat God eertijds vele malen en op 
verschillende wijzen tot de vaderen gesproken 
had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der 



 
dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij 
gesteld heeft tot erfgenaam van alle 
dingen,door wie Hij ook de wereld geschapen 
heeft.” (Hebrews 1:1–2) 

Hieronder enkele wijzen,hoe God tot u spreken kan. 
 

Rechtstreeks tot Uw Hart 

De Heilige Geest maakt de aanwezigheid van Jezus aan u bekend. 
Hij kan via uw geweten praten, door u te laten voelen wat u doen moet 
of u te waarschuwen iets niet te doen. Hij kan een geestelijk waarheid 
voor u verduidelijken. Of u voelt een diepe overtuiging dat het Gods 
wil is dat u iets doen moet. Als u bidt, vraagt u God tot u te spreken en 
verwacht u Zijn stem in uw hart te horen.  
 

Opdracht 
 
2  Hoe spreekt God rechtstreeks tot uw hart? (Twee verklaringen 
      zijn juist) 
a) U hoort altijd een duidelijk, net zoals het is als een persoon tot 
u zou spreken. 
b) U kunt overtuigd worden dat u iets moet doen. 
c) Gods stem moet via een droom of een visioen tot u komen. 
d) Een geestelijke waarheid zal plotseling duidelijk voor u worden. 
 

 

Door Zijn Zegeningen 
 

Vele Christenen beweren dat vanaf zij wedergeboren zijn, de hele 
wereld er anders uitziet. Ook u kan een andere zienswijze van Gods 
zegeningen hebben als u om u heen kijkt. U kunt Zijn aanwezigheid 
voelen in de wonderen van de natuur en Hij spreekt tot u via muziek 
and kunst. U voelt Zijn aanwezigheid in de warme vriendschap van 
andere Christenen. Duizende zegeningen rondom u, vertellen u over de 
goedheid van God. Hij spreekt door Zijn door te antwoorden op uw 
gebeden. Door geloof, hoor je Hem zeggen, “Ik hou van jou en wil je 
zegenen.” 

 
 
 
 



 

Opdracht 

 
3  Noem een zegen waardoor u kunt zien dat God van u houdt. 
 

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................ 
 
 
 

Door Andere Christenen 
 

Soms zeggen de oudere kinderen in een gezin tegen de 
jongere: “Nee, nee! Mamma vindt dat niet leuk!” Of, “Kijk, 
dit is het dat Pappa wilt.” 

 

Ook, God, spreekt via oudere broers en zussen in de Heer tot 
Zijn kinderen. Hij wilt dat wij regelmatig andere Christenen 
ontmoeten zodat Hij hen kan gebruiken om ons te bemoedigen, 
te leiden en te helpen.  

 

“En weest elkander onderdanig in de vreze van 
Christus.” (Ephesians 5:21) 

Opdracht 
 
4  Hebben andere christenen u ooit geholpen om te begrijpen 
wat God van u verlangt? 
 

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................ 
 

........................................................................................................ 
 

5  Heeft een ander u ooit aangemoedigd om een betere 
Christen te zijn? 
 

...........................................Wie?.................................................... 
 
6  Dank God nu voor de wijze waarop hij, door andere 
Christenen tot u praat. Vraag Hem om door u te spreken tot 
anderen zodat zij redding kunnen ontvangen of bemoedigd 
worden Hem te volgen. 
 
 



 
Door Geestelijke Talenten en Bedieningen 
 

De Heilige Geest heeft aan de kerk verschillende geestelijke 
gaven gegeven. Hij spreekt via hen tot ons. Hij geeft Gods 
boodschap voor de kerk via predikanten, onderwijzers, 
evangelisten, en schrijvers. Hij wilt iedere Christen gebruiken om 
over God te vertellen. Het is belangrijk voor u de gemeente zo 
vaak als u kunt te bezoeken. Luister iedere keer als u erheen gaat 
naar wat uw Hemelse Vader u te vertellen heeft. 
 

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn 
naam daar ben ik in hun  midden.”  
(Mattheus 18:20) 

 
Opdracht 
 
7  Kies uit onderstaande lijst ,drie manieren die God gebruikt om 
zijn boodschap naar de mensen te brengen. 
a) De preken van evangelisten 
b) Spirituele mediums 
c) Magie of hekserij 
d) Christelijke pastors  
e) Boeken van Christelijke schrijvers 
 

8  Wanneer u in de kerk bent verwacht u dat God tot u spreken zal?  
.............................................................................................. 

9 Heeft God door dit boek tot u gesproken?.............................. Vraag 
Hem via elke les tot u te spreken. 
 

Door Liederen 

God zal vaak, via de woorden van een gospel lied of een refrein, tot u 
spreken. U zult er versteld van staan hoe vaak Hij de woorden van 
somminge liederen in uw gedachten zal brengen, juist op het moment 
waarop u ze nodig hebt.  

 

“Spreek onder elkander in psalmen, lofzangen en 
geestelijke liederen, en zig ten jubelt den Here van 
harte” (Ephesians 5:19) 
 



 

Opdracht 
 
10 Vraagt u God u te helpen de liederen (en lofgezangen) die in de 
kerk gezongen worden snel uit het hoofd te kennen. Zingt u thuis zo 
vaak als u kan.  

11 Maak er een gewoonte van om na te denken over hetgeen u zingt. Is 
er een lied waarvan u wilt dat die waarheid wordt in uw leven? Schrijf 
die waarheid in onderstaande ruimte, en vraag God u te helpen om deze 
in u leven toe te passen. 
 

........................................................................................................ 
 

 
 

Door de Bijbel 
God spreekt tot u door Zijn boek, de Bijbel. Het is is de veiligste  

manier om Zijn boodschap te weten te komen. De voorganger zal niet 
altijd weten wat Gods wil voor u is. Uw  broeders en zusters kunnen u 
zelfs verkeerd advies geven. Dromen en zelfs visioenen zijn niet altijd 
van God. Zij kunnen voortkomen uit hetgeen u in uw gedachten of uw 
onderbewustzijn hebt. U kunt het gevoel hebben dat het Gods wil is dat 
u iets doet terwijl het uw eigen verlangen is die u ertoe aanspoort het te 
doen. Hoe kunt u Gods stem herkennen? 
 

Gods booschap voor u staat geschreven in de Bijbel. U moet daarom 
alles dat u verteld wordt, toetsen aan de hand van de Bijbel. Daarom is 
het zo belangrijk Gods woord, zoals u nu doet, te bestuderen. Door deze 
basis lessen zult u de Bijbel beter begrijpen. U zult ook leren hoe u deze 
lessen in de praktijk van het dagelijks leven kan toepassen. 

Psalm 119:18 “Ontdek mijn ogen opdat ik aanschouwe 
                             de wonderen uit Uw wet.” 
Psalm 119:89  “Voor eeuwig, o Here, houdt uw woord 
                            stand in de hemelen.” 
Psalm 119:105 “Uw word iseen lamp voor mijn voet 
                             en een licht op mijn pad.” 
Psalm 119:130   “Het openen van Uw woorden verspreidt 
                              licht, het geeft den onverstandigen inzicht.” 
Psalm 119:160   “Heel Uw woord is de waarheid, al Uw 

rechtvaardige verodeningen zijn voor eeuwig.” 
 



 
Opdracht 
 
12 Op welke manier kunt u het best te weten komen wat Gods 
      boodschap voor u is? 
a) Bestuderen wat God door zijn Woord zeg. 
b) Luisteren naar het advise van een vriend. 
c) Doen wat je gevoel je aangeeft dat je doen moet. 
 

C. GOD HEEFT EEN BOEK VOOR U 
Doel 3. Beschrijft het Boek dat God voor u heeft. 

 

Hoe het Boek van God Geschreven Is 
De Bijbel is een verzameling van 66 boeken. God koos in een 

periode van 1600 jaren veertig verschillende mannen uit om deze 
boeken te schrijven. Hij vervulde hen met de Heilige Geest die hen 
overtuigde wat zij schrijven moesten. Het resultaat is dat wij nu kunnen 
beschikken over God’s boodschap Alle zesenzestig boeken bij elkaar 
worden de Helige Schrift genoemd. Ze sluiten allemaal perfect op 
elkaar aan. Ze beschrijven hetzelfde onderwerp met dusdanige 
overkomsten, dat zij slechts afkomstig kunnen zijn van één Auteur—God.  

Opdracht 
 

13 Welke van de onderstaande beweringen is JUIST?  
a) Hoewel de Bijbel een verzameling is van 66 verschillende boeken, 
heeft het slechts 1 onderwerp. 
b) De Heilige Geest inspireerde ieder der mannen, die een boek 
     uit de Bijbel schreef, zodat die wist wat hij schrijven moest. 
c) Alle zesenzestig boeken uit de bijbel werden op hetzelfde 
moment geschreven.  
 

Godvrezende mensen ontdekten het unieke van deze zesenzestig 
door God geinspireerde boeken. Ongeveer tweehonderd jaar na de 
geboorte van Jezus werden de zesenzestig boeken gebundeld tot één 
boek, de Bijbel. 

De Bijbel betekent de boeken van God. De eerste negenendertig 
boeken werden voor de geboorte van onze Here Jezus, geschreven. Zij 
worden het oude Testament genoemd. Het tweede deel van de Bijbel 
wordt het Nieuwe Testament genoemd. Zij bevat zeven en twintig boeken.  



 
Geschreven, nadat Jezus naar de aarde kwam om een nieuw 

verbond te sluiten tussen God en de mensheid. Zij gaven ons de 
voorwaarden van dit verbond.  

Het grootste gedeelte van het Oude Testament werd in het 
Hebreeuws geschreven en het Nieuwe Testament in het Grieks. Een klein 
deel van het Nieuwe Testament werd in het Aramees geschreven. God 
gaf Zijn boek voor alle mensen en wilt dat iedereen het leest. Hij heeft 
zijn kinderen daarom geholpen Zijn boek in verschillende talen te 
vertalen. Op dit moment zijn er meer dan 300 vertalingen van de Bijbel. 

Opdracht 
 
14 Geef aan bij welk Bijbelgedeelte (rechts) bij welk 
van de onderstaande beschrijvingen (links) hoort.  
...... a)Beschrijft het nieuwe verbond 
 

...... b)Het grootste gedeelte in het  
          Hebrews geschreven 
 

...... c) 27 boeken 
 

...... d)39 books 
 

...... e) In het Grieks geschreven 
 

...... f) Geschreven voordat Jezus werd geboren 

1.  Nieuwe Testament 
2.  Oude Testament 

 

In sommige talen zijn er verschillende vertalingen of versies 
van de Bijbel. Een Christen voorganger of onderwijzer kan u 
helpen de beste vertaling in uw taal te kiezen. Schrift gedeelten 
uit dit boek (Uw Niewe Leven) zijn gehaald uit de Nieuwe 
Nederlandse Vertaling oftewelde NBG vertaling. 
 
Opdracht 
 
15 De Bijbel is een boek voor 
a) intelectuelen die Hebreeuws, Aramees en Grieks kunnen lezen. 
b) iedereen. 
c) dienaren en predikanten en niemand anders. 



 
Bijbel Verwijzingen 

Ieder boek in de Bijbel is verdeeld in genummerde 
hoofdstukken. Deze hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in 
kleine paragrafen die verzen genoemd worden. De verzen zijn 
genummerd zodat wij exact kunnen aangeven waar in de Bijbel 
wij iets dat wij willen opzoeken kunnen vinden. Als u een notitie 
wilt maken waar u een bepaald Bijbelgedeelte kan vinden, schrijf 
u eerst de naam van het boek op, daarna het nummer van het 
hoofdstuk gevolgd door een dubbele punt (:) en het nummer van 
het vers. Bijvoorbeeld, “Johannes 3:16” verwijst naar het boek 
Johannes, hoofdstuk 3 vers 16. Dit is een Bijbel verwijzing. 

 

Als men naar twee of meer verzen, welke niet 
opeenvolgend zijn,wilt verwijzen, dan geeft u dat aan door 
het plaatsen van komma’s. “Johannes 3:16, 18, 20” 
betekend Johannes, hoofdstuk 3, verzen 16, 18, en 20. 
 En een aandachtstreep (—) tussen twee nummers geeft aan 

dat dat alle tussen liggende verzen bij het bijbelgedeelte horen. 
“Johannes 3:16–22” houdt in Johannes, hoofdstuk 3, de verzen  
16 tot en met 22. 

 

Een aandachtstreep komt ook voor bij bij twee 
opeenvolgende verzen. “Johannes 3:16–17” verwijst naar 
Johannes, hoofdstuk 3, vers 16 en 17. 

Opdracht 
 

16 Het Schriftgedeelte dat verwijst naar Mattheus, hoofdstuk 
6, de verzen 31, 32 en 33 zou alsvolgt geschreven moeten 
worden 
a) Mattheus 31–32, en 33.  
b) Mattheus 6:31, 32, en 33. 
c) Mattheus 6:31–33 

 

17 De verwijzing “Lucas 13:18–19; 20:25–26” betekent: 
a) hoofdstuk 13 of Lucas, de verzen, 18, 19, 20, 25, en 26. 
b) Lucas, hoofdstuk 13, de verzen 18 en 19; en Lucas, 

hoofdstuk 20, verzen 25 en 26. 
c) Lucas de hoofdstukken 13,18,19, 20, 25, en 26. 



 
 

D. HOE DE STEM VAN GOD TE 
HOREN 

Doel 4. Weet hoe u God’s stem iedere dag kunt horen. 
 

Voordat u naar een bepaald radiostation kunt luisteren moet u 
eerst het wijzertje afstellen. Kunt u het wijzertje van uw geest 
afstellen op God’s stem? Hieronder enkele manieren waarop u  
dat doen kan. 
• Lees de Bijbel iedere dag. 
• Overdenkt u hetgeen u in de Bijbel gelezen hebt. 
Mediteer het woord van God. 
 

• Maak er een gewoonte van Bijbel verzen die u aanspreken over 
te lezen en uit het hoofd leren. 
 

“Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te 
onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te 
voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods 
volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.”   
(2 Timotheus 3:16–17) 

Als u pas begonnen bent met het lezen van de Bijbel, begint u 
dan met het book van Marcus in het Nieuwe Testamen. God zal 
duidelijk tot u spreken door het leven en de onderwijzing van 
Jezus en zal u helpen het Oude Testament te begrijpen.  
 

“Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot 
de vaderen gesproken had in de profeten, heeftHij nu 
in het laaste der dagen tot ons gesproeken in den 
Zoon.” (Hebreen 1:1–2) 

• Gaat u regelmatig naar de kerk met de verwachting iets van God 
te horen. 
 

• Bid iedere dag. Vraag God tot u te spreken. Wanneer u bidt sluit 
uw ogen, zodat u in uw gedachten afgeleidt wordt door de zaken 
rondom u. Gebruikt u niet al uw tijd voor het spreken tot God. 
Wacht rustig totdat hij tot uw hart spreekt. 
• Zing Christelijke liedjes en denkt u na over de woorden die u 
zingt. 
 



 
• Beoefent u zich in het zien van Gods goedheid, kracht en liefde 
overal om u heen. 
 

• Leest u christelijke literatuur en luistert u naar.evangelische 
programma’s. 
• Praat u met andere Christenen over Gods en zijn Woord. 
• Doet u wat God van u verlangt. Als u door Hem geleid wenst te 
worden moet u moet ook bereidt zijn Hem te volgen. 

 

• Doe getrouw uw lessen in dit boek en andere Bijbelstudies, en 
vraag God door hen tot u te spreken.  

 

Opdracht 
 

18 Lees u nogmaals de lijst van dingen die u doen kunt om Gods 
stem te horen. Plaatst u een vinkje naast elk punt dat u nu reeds 
doet. Bidt u voor elk punt dat u nog niet of niet regelmatig doet. 
Onderstreept elk u punt die u plan bent te doen. 



 

Antwoorden op de Studievragen 
 
13 Verklaing a en b zijn juist. 

 

1 a) houdt van u als uw hemelse Vader. 
 

14 a) 2. Nieuwe Testament 
b) 1. Oude Testament  
c) 2. Nieuwe Testament 
d) 1. Oude Testament  
e) 2. Nieuwe Testament 
f)  1. Oude Testament 

 

2 verklaring b en d zijn correct. 
 

15 b) iedereen. 
 

7 a) De prediking van evangelisten 
d) Christelijke pastors 
 e) Boeken van Christelijke schrijvers 

 

16 c) Mattheas 6:31–33. 
 

12 a) Bestuderen wat God door zijn Woord zeg. 
 
17 b) Lukas, hoofdstuk 13, verzen 18 en 19; en Luke, hoofdstuk 

20, verzen 25 en 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


