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Les 34 – Gods Spreken 
Hoe communiceert God met ons?  Dit is de vraag die we vandaag gaan 
onderzoeken. We gaan de Bijbel gebruiken om ons te helpen de vraag te 
beantwoorden. We zullen ontdekken dat de Heer veel wegen gebruikt om met ons te 
communiceren. Er zijn dromen en visioenen, tekenen, en een woord. Jezus, zegt ons 
dat God de Heilige Geest stuurt om ons te leiden. Johannes 16:13 zegt:  “ Maar 
wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van(uit)Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal 
gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u 
verkondigen.” Hij stuurt ook engelen en profeten. En Hij geeft je soms zelfs 
gedachten.   
 
Ik realiseer me dat het idee van de Heer Die gedachten in onze hoofden brengt, 
vergezocht lijkt voor sommigen maar van Job 4:12-17 
“Voorts is tot mij een woord heimelijk gebracht, en mijn oor heeft een weinigje 
daarvan gevat; Onder de gedachten van de gezichten des nachts, als diepe slaap 
valt op de mensen; Kwam mij schrik en beving over, en verschrikte de veelheid 
mijner beenderen. Toen ging voorbij mijn aangezicht een geest; hij deed het haar 
mijns vleses te berge rijzen. Hij stond, doch ik kende zijn gedaante niet; een 
beeltenis was voor mijn ogen; er was stilte, en ik hoorde een stem, zeggende: Zou 
een mens rechtvaardiger zijn dan God? Zou een man reiner zijn dan zijn Maker? 
Wat was de zin boven “Onder de gedachten van de gezichten des nachts?” Deze 
passage is eigenlijk erg interessant omdat het volgens mij verschillende van de 
wegen van communicatie in zich heeft (namelijk gedachten en een woord 
waarschijnlijk van een engel).  
 
Moeten we ons echter bezorgd maken? Kunnen sommige van deze communicaties 
van de vijand komen? Hoe weten we of de droom, het visioen, de gedachte door 
God gegeven is? Gebruikt de vijand dezelfde wegen? Nou ja, we hebben geleerd 
geestelijk me geestelijk te vergelijken, als methode om te testen wat we ontvangen 
hebben.1 Korinthe 2:12 verklaart:  Doch wij hebben niet ontvangen den geest der 
wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons 
van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de 
menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke 
dingen met geestelijke samenvoegende. 
 (Dit is de reden waarom een dagboek bijhouden belangrijk is; zodat we wat we 
ontvangen hebben kunnen vergelijken met de Bijbel en met wat we eerder 
ontvangen hebben). Maar je moet weten dat de Heer ons niet in het onzekere laat. 
Hij wil ons leren en onderwijzen. (Om meer te leren over Hoe de Heilige Geest 
onderwijst zie:  http://www.takehisheart.com/ holyspiritspiritualthings.htm van de THH 
websit, Voor Nederlands Klik op „Dutch‟) 
. 
Nu over de vraag of de vijand dezelfde wegen gebruikt, ik geloof dat we ons van de 
vijand bewust moeten zijn. Hij zal veel van dezelfde wegen gebruiken, zoals dromen, 
visioenen, gedachten en zelfs woorden om ons te verwarren en af te leiden van het 
ware pad. De Heer zegt ons voorzichtig  te zijn, echter, te testen wat we ontvangen 
hebben. 1 Johannes 4: 1-3 zegt: 
 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God 
zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij den Geest 
van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit 
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God; En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is 
uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, 
dat komen zal, en is nu alrede in de wereld . Daarom, de Heer wil dat we de geest 
testen om er zeker van te zijn dat het van Hem is. Ook van de THH website: 
 
De duivel is zeer krachtig (vooral met gedachten), in hetzelfde artikel staat:  De vijand 
gebruikte gedachten waarvan hij wist dat ik ze hoogstwaarschijnlijk zou accepteren. 
Hij gaf me gedachten zoals, “ Je wordt gek. Liegen, bedriegen dingen zeggen als, 
“God doet zulke dingen niet meer, het is van de duivel.” Wie denk je dat je bent om te 
denken dat God tot jou zou spreken? (hoogmoed) Deze dingen zijn van de duivel 
omdat verwarring van de duivel is. Je kunt beter iemand zoeken die van deze dingen 
afweet, etc. (religious)!” Ik kan hier wel mee doorgaan. 
 
Hoe dan ook, ik was me niet bewust dat deze gedachten rechtsstreeks van de vijand 
van de mensheid kwamen. Ik was me niet bewust dat Satan in beeld was! Ik was me 
niet bewust dat we in een strijd verwikkeld zijn om onze gedachten. Dus je ziet dat 
alles wat je ontvangt kan ook niet van de Heer komen. Er zijn veel geesten aan het 
werk, daarom is testen en vergelijke erg belangrijk. Een geest die meer en meer 
aanwezig is in de kerk van vandaag is de python geest. Om meer over deze geest te 
leren bezoek http://www.takehisheart.com/pdf/ pythonsection.pdf (voor Nederlands 
klik op “Dutch”) 
 
En als laatste opmerking, voordat we gaan kijken naar communicatie voorbeelden uit 
de Bijbel; Jezus zegt ons in Johannes 10: 3-5, 27 “..Dezen doet de deurwachter 
open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze 
uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de 
schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij 
geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden 
niet kennen.” “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.” 
Wij kennen Zijn stem; ja, hoe hechter de relatie met de Heer, hoe eenvoudiger het 
wordt om Zijn stem te herkennen: Elia kende het geluid van de Heer die tot hem 
sprak. Hij beschreef het als een suizen van een zachte stilte (1 Koningen 19:12). De 
Heer veranderd niet. Hij zal tot jou spreken precies zoals Hij tot Elia sprak. Het kan 
zijn dat je de stem van de Heer niet werkelijk hoort; Hij kan tot je spreken in een 
suizen van een zachte stilte, een spontane gedachte, of een droom maar ik geloof 
dat Hij tot ons allemaal spreekt. 
 
Nu voor sommigen van hen, voorbeelden uit de Bijbel: 
 
Een Woord 
 
Adam and Eva – Genesis 3:8-11 
En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind 
des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den 
HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs. En de HEERE God riep 
Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en 
ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te 
kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welken Ik u 
gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?  
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God sprak tot Adam en Eva. Hij hield een conversatie met hen met gebruik van 
woorden. Ik geloof dat dit op dezelfde manier gebeurde zoals wij met andere 
personen spreken. Met andere woorden volgens mij hoorden ze de Heer spreken. Ik 
geloof dat wij op dezelfde manier een hoorbare stem kunnen waarnemen. 
 
Een  Droom 
 
Jozef’s Droom – Genesis 37:5-7 
Ook droomde Jozef een droom, dien hij aan zijn broederen vertelde; daarom haatten 
zij hem nog te meer. En hij zeide tot hen: Hoort toch dezen droom, dien ik gedroomd 
heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds; en ziet, mijn 
schoof stond op, en bleef ook staande; en ziet, uw schoven kwamen rondom, en 
bogen zich neder voor mijn schoof. 
 
De Heer gebruikte deze droom om te vertellen aan Jozef wat in de toekomst ging 
gebeuren. Onze dromen kunnen ook van de Heer zijn. We hebben ondervonden dat 
wanneer we uit een slaap wakker worden en onze droom nog vrij levendig 
herinneren dat de droom dan waarschijnlijk van de Heer is. Het is een goed idee om 
pen en papier bij ons bed neer te leggen zodat je iedere droom die mocht krijgen 
kunt noteren. 
 
Een Visioen 
 
Daniel – Daniel 7:2,3, 9, 13-14 
Daniel Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht, en ziet, de vier 
winden des hemels braken voort op de grote zee. 
3 En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere 
verscheiden. 
9 Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de Oude van dagen Zich zette, Wiens 
kleed wit was als de sneeuw, en het haar Zijns hoofds als zuivere wol; Zijn troon was 
vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur… 
13 Verder zag ik in de nachtgezichten, en ziet, er kwam Een met de wolken des 
hemels, als eens mensen zoon, en Hij kwam tot den Oude van dagen, en zij deden 
Hem voor Denzelven naderen. 
14 En Hem werd gegeven heerschappij, en eer, en het Koninkrijk, dat Hem alle 
volken, natiën en tongen eren zouden; Zijn heerschappij is een eeuwige 
heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet verdorven worden. 
 
Voor mij zijn visioenen zoiets als een droom zien terwijl je wakker bent, maar ik weet 
niet of dat een goede uitleg is of niet. 
  
Een Boodschapper (Engelen) 
 
Christus’ Geboorte Aangekondigd aan Maria – Lukas 1:26-33 
 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in 
Galilea, genaamd Nazareth; Tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, 
wiens naam was Jozef, uit den huize Davids; en de naam der maagd was Maria. En 
de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere 
is met u; gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd zij zeer 
ontroerd over dit zijn woord, en overleide, hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de 
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engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En 
zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. 
Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de 
Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis 
Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.  
 
Er zijnveel verhalen over engelen op het internet. Zijn ze allemaal waar? Ik weet het 
niet. Echter, ik geloof in engelen…. Bedenk dat de Heer zei dat we voorzichtig 
moesten zijn wanneer we vreemden huisvesten want het kan zijn dat je een engel 
huisvest. (Hebreeen 13:2) 
  
Profeten 
 
Profeten zijn zoiets als een omroepinstallatie. De Heer kiest mensen om te 
onderwijzen en Zijn boodschap voor Zijn kinderen door te geven. De berichten die ze 
doorgeven zijn altijd van belang. Hij heeft door de eeuwen heen profeten gebruikt. 
De Heer zegt ons in Amos 3:7  Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, 
tenzij Hij Zijn verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. Ik 
weet niet hoe het u vergaat maar het gebruik van het woord verborgenheden klinkt 
mij erg belangrijk in de oren. Ik ben blij dat de Heer ervoor gekozen heeft Zijn 
verborgenheden aan ons bekend te maken. Is dat niet geweldig. Het is bealngrijk om 
te begrijpen dat God beslist wie een profeet wordt. Het is niet iets wat je kunt 
beslissent te worden. God zal Zichzelf openbaren aan de persoon die Hij gekozen 
heeft om profeet te zijn. Nog eens, de profeet is een belangrijk communicatiemiddel 
welke God door de eeuwen heen gebruikt heeft. Hij is een gezonden persoon. Het 
moet niet te licht worden afgewezen. Mensen die de bediening van profeet hebben 
kennen God want God begeleidt hen. God zal tot hen spreken. Een profeet probeert 
mensen bij God te brengen en hij probeert de aandacht op God te vestigen en op 
wat God doet. De hoofdopdracht van de bediening van profeet is te corrigeren. Het is 
ook belangrijk om te begrijpen dat de functies van een profeet onveranderd zijn. De 
Heer gebruikt profeten nvadaag precies zoals Hij ze in het verleden gebruikte. Denk 
aan, Amos 3:7 Gewisselijk, de Heere HEERE zal geen ding doen, tenzij Hij Zijn 
verborgenheid aan Zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebbe. 
 
Zoals je zien kunt zijn er vele manieren waarop de Heer met ons communiceert. 
Hetzij door een woord, gedachte, droom of visioen, engelen, profeten zelfs  
demonstraties (zoals onze tienden demonstraties) de Heer in onveranderd. Hij is 
dezelfde. Hij wil een persoonlijke relatie met jou. Luister naar Hem en onthoud dit: 
 
Handelingen 2: 17-21 
“En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle 
vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen 
gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienstknechten, 
en op Mijn dienstmaagden, zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten, en zij zullen 
profeteren. En Ik zal wonderen geven in den hemel boven, en tekenen op de aarde 
beneden, bloed en vuur, en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis, 
en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het 
zal zijn, dat een iegelijk, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.  
 
En uit het boek Habakuk 2:2,3 
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Toen antwoordde mij de HEERE, en zeide: Schrijf het gezicht, en stel het duidelijk op 
tafelen, opdat daarin leze die voorbijloopt. Want het gezicht zal nog tot een 
bestemden tijd zijn, dan zal Hij het op het einde voortbrengen, en niet liegen; zo Hij 
vertoeft, verbeid Hem, want Hij zal gewisselijk komen, Hij zal niet achterblijven. 
 
Elk woord van de Heer is belangrijk. Schrijf het op. Uiteindleijk het komt van de 
Koning van het Universum. 
 
http://www.takehisheart.com 
 


