
Opschrif t

Ontmoeting en gebed
Bid aan het begin om wijsheid van Gods Geest voor een onderwerp
dat alles te maken heeft met luisteren naar Hem.
Vroeger vond men dat je voor twee vakken roeping nodig hebt: voor
dominee en voor verpleegster (daarom moesten zij ook niet zeuren
over geld...). De gedachte is mooi, maar gaat dat alleen voor die vak-
ken op? Bespreek in de kring, in hoeverre je je eigen dagelijks werk
als roeping ziet.

Eerste stap 
Aansluitend bij deze 'ontmoeting': als je ernaar verlangt om meer
zicht te krijgen op Gods doel met je leven, welke dingen zou je dan
aan God willen vragen?

Bezinning vanuit de bijbel
Lezen: Psalm 25: 1-14
We nemen de verzen 4 en 5 als centrum: David bidt of God zijn wegen
en paden aan hem bekend wil maken. Wat daar voor David allemaal
bij hoort, zie je hieronder op een rij. Welke van die thema's zouden
ook voor jou bij een gebed om leiding horen?
• Here, zorg dat mijn vijanden niet over mij juichen (vs 2)
• U bent de God van mijn heil (vs 5)
• U verwacht ik de hele dag (vs 5)
• denk aan uw genade en niet aan mijn zonde (vs 6 en 7)
• als ik uw verbond bewaar, dan zijn uw paden voor mij goed en

trouw (vs 10)
• de vertrouwelijke omgang met God (vs 14)
Bespreek nu aan de hand van de Psalm wat er nodig is om Gods wegen
in je leven te kennen, en wat daar juist een belemmering voor is.

Dank en voorbede
Lees de verzen 1-5 nog eens hardop als inleiding tot gebed, neem
daarna ruimte voor stilte waarin ieder zijn eigen vragen en overwe-
gingen bij God kan brengen en sluit af door gezamenlijk hardop de
verzen 20-22 uit te spreken.

ds. Willem Smouter, Ede
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Maak mij uw wegen bekend
Gods leiding in je leven (1)

Gods weg leren kennen 
Hoe leer je Gods wegen kennen? Het belang-

rijkste antwoord is natuurlijk: je moet je bijbel

leren kennen. God spreekt tot ons in zijn

woord en daarmee geeft Hij leiding. Zijn

wegen leren kennen, dat is nog wel iets meer

dan dat je bij allerlei onderwerpen de juiste

tekst weet te vinden. Het is dat je vertrouwd

raakt met zijn stem.  Jezus zegt wanneer Hij

het over zichzelf als de Goede Herder heeft:

'de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem

kennen' (Johannes 10: 4). En dat is belangrijk.

Je hebt gewoon niet voor alles een bijbeltekst,

maar je kunt wel de klank van Gods stem

gaan herkennen. De stijl van God, die hecht

aan liefde en aan recht.

Als David in onze psalm bidt 'Here, maak mij

uw wegen bekend', dan moet je dus niet

tegenwerpen: lees gewoon je bijbel! Nee, de

leiding van God is niet alleen een boek maar

het is vooral dat Hij er bij is, heel persoonlijk.

Let er maar op in Psalm 25:5 dat David's

gebed daar ook op uitloopt: Leer mij uw

paden, want 'U verwacht ik de ganse dag'. 
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Gebed en ontmoeting 
Dank God dat Hij jullie bij elkaar bracht voor dit groepsgesprek en bid
om zijn aanwezigheid. Bespreek daarna hoe het gekomen is dat jullie
bij elkaar en bij dit onderwerp zijn.

Eerste stap 
Lees het stukje ‘Gods leiding is er al’ dit keer als inleiding vooraf.
Probeer samen uit te werken wat het beeld van de arend ons leert
over de manier waarop God ons leidt.

Bezinning vanuit de bijbel 
Lezen: Psalm 73: 21-28
Het voornaamste dat de bijbel ons leert over Gods leiding is simpel-
weg het geloof dat God ons leven leidt. De meest laconieke tekst
daarover uit de hele bijbel is Psalm 73: 24: ‘Gij zult mij leiden door uw
raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen.’ Zeg maar: U leidt mijn
leven en daarna kom ik toch in de hemel...
• Hoe klinkt dit? Klinkt het relaxed of niet? Zeg eens eerlijk wat het je

doet als iemand zo praat?
• Bekijk nu wat het voor iemand is die zo laconiek over Gods leiding

praat. Waar gaan de eerste 9 verzen over?
• In feite heeft Asaf dus geworsteld met Gods leiding in zijn eigen

leven en in dat van zijn rijke ongelovige buurman, totdat... ‘totdat
ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde lette’ (vs 17). Hij
leerde dus kijken vanuit het heiligdom, en vanuit de afloop. Kun je
begrijpen hoe een tobber als Asaf via deze twee gezichtspunten tot
die rustige overtuiging van vs 24 komt?

Dank en voorbede 
Dank God dat Hij je leven leidt. Breng ook onder woorden waarom je
het moeilijk vindt om dat te aanvaarden. Bespreek misschien wanneer
je hard hebt zitten rukken aan het stuur van de tram - en wat het
gevolg daarvan was. Als het moeilijk blijft om de teugels uit handen
te geven, vraag God dan of Hij je wil helpen om vanuit het heiligdom
en vanuit het einde te kijken...

ds. Willem Smouter, Ede
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Het stuurwiel in de tram
Gods leiding in je leven (2)

Gods leiding is er al 
Trouwe christenen kunnen het er maar
moeilijk mee hebben: hoe vind ik Gods lei-
ding in mijn leven? Stel je voor dat je de
aanwijzingen van God zou missen, dan zou
zijn plan fout lopen. En daarom wacht je
dan met een besluit, je wacht nog eens,
totdat Gods leiding duidelijk wordt.
In de bijbel kom je eigenlijk nooit tegen

dat mensen gespannen zoeken naar Gods
leiding. Wel dat ze er rotsvast van over-
tuigd zijn dat God ons leven leidt. Jozef
zegt "God heeft mij voor jullie uit gestuurd
naar Egypte". David noemt God de herder
die hem leidt naar grazige weiden. Paulus
ziet Gods hand erin dat de ene deur dicht
gaat en een andere geopend wordt.
Daarbij vergeleken heeft onze trouwe

christen van vandaag wel iets van een tram
met een stuurwiel erin... En van een chauf-
feur die ernstig zijn best doet om de tram
precies over de rails te sturen.
Kortom: Gods leiding is niet allereerst om
naar te zoeken, maar vooral om erop te
vertrouwen. Als ik een fout maak, loopt
Gods plan niet mis. Fouten horen erbij en
God is boven ons als de adelaar die z'n jon-
gen zelf wil leren vliegen, maar als ze drei-
gen neer te storten zal hij hen letterlijk
ondervangen (Deuteronomium 32: 11).



O ps c h rif t

Gebed en ontmoeting 
Neem stilte aan het begin, waarin ieder God vraagt om een luisterend
oor en een opmerkzaam hart om te verstaan wat de Geest tot de
gemeente zegt. Laat iemand het gebed afsluiten met het lezen van
Psalm 123: 1 en 2.

Eerste stap 
Mensen in de bijbel weten vaak zo glashelder wat God van hen vraagt
in een bepaalde situatie. De een hoort de stem van God, de ander
verstaat zijn tekens en een derde raadpleegt de priester.
Hoe lijkt je dat? 
Echt waar?

Bezinning vanuit de bijbel 
Lezen: 1 SamuÎl 23: 1-13
David heeft de vijand van IsraÎl verslagen en krijgt de koning van IsraÎl
op z’n nek. Dan weet hij het echt niet meer en vraagt God om raad via
diens knecht de priester en met behulp van een oud symbool, de efod.
• Probeer te beschrijven wat David concreet deed en hoe hij Gods ant-

woord ontving
• Wat zullen zijn mannen van dit alles gemerkt hebben?
• Kun je door het symbool dat ons wat vreemd overkomt heen kijken

naar wat hier nu wezenlijk gebeurt tussen David en zijn God?
• De tabernakel en z’n symbolen zijn uit de tijd, maar de les die ze

ons leren is dat niet. Hoe kan de symbolische taal van de efod met
Urim en Tummim je helpen om Gods concrete leiding ook vandaag
te zoeken?

• Valt dit onderwijs te verbinden met je eigen ervaringen tot nu toe?

Dank en voorbede 
Laat de symboliek van Urim en Tummim je leiden bij het danken voor
Gods bemoeienis met ons heel concrete alledaagse leven. Beroep je
bij God op de belofte van Jakobus 1:5 “Indien echter iemand van u 
in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen
geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven
worden”.

ds. Willem Smouter, Ede

Licht en volmaaktheid
Gods leiding in je leven (3)

Urim en Tummim 
De efod die David hier gebruikt om de wil

van God te verstaan, is in wezen de schou-

dermantel van de hogepriester, vgl. Exodus

28. Aan deze schoudermantel hing het

“borstschild der beslissing”, een stevige tas

met daarop twaalf edelstenen, en in elke

steen stond de naam gegraveerd van een

van de stammen van IsraÎl. “En gij zult in

het borstschild der beslissing de Urim en de

Tummim leggen; zij zullen op het hart van

A ‰ ron zijn, wanneer hij voor het aange-

zicht des Heren komt, en A‰ron zal de

beslissing voor de IsraÎlieten voort d u re n d

op zijn hart dragen, voor het aangezicht

des Heren” (Exodus 28: 30).

Hoe dat nu precies ging staat er niet bij.

De Urim en Tummim (het betekent: Licht

en Volmaaktheid) zullen toch iets met

loten te maken hebben gehad. De ant-

woorden die men bij de Efod krijgt, komen

zakelijk gezien op “ja” of “nee” neer.

Zo weinig als we over de techniek lezen, zo

veel leren we over de symboliek: de namen

van IsraÎl’s stammen gegraveerd in edel-

steen, gevat in goud en gedragen op het

hart van de hogepriester. En op die manier

w o rdt de beslissing dan voor het aange-

zicht van God gebracht.
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Gebed en ontmoeting 
Jezus leert ons bidden ‘uw wil geschiede’. Nu kun je dat heel passief
bidden alsof wij daar buiten staan. Of zijn wij erbij nodig om de wil
van God ook te doen en uit te voeren? Vertel elkaar over een moment
dat je zelf deze woorden intens gebeden hebt.

Bezinning vanuit de bijbel 
Lezen: Handelingen 21: 1-14
Paulus heeft veel visie voor een bezoek aan Jeruzalem om er de
opbrengst van een collecte te bezorgen. Profeten houden hem tel-
kens voor dat hij niet moet gaan omdat het heel gevaarlijk wordt.
Zijn medewerkers laten hem met pijn in het hart gaan met de woor-
den ‘de wil des Heren geschiede’.
Probeer nu eens om via deze drie invalshoeken naar Gods leiding in je
leven te kijken. Vraag je bij alle drie af: ken je mensen met zo'n invals-
hoek en hoe ga je daar verstandig mee om?.
• Paulus en zijn visie: niet dat hij zich op een openbaring beroept,

maar hij heeft wel de gerijpte overtuiging dat hij die reis naar
Jeruzalem van God moet maken, ongeacht wat anderen zeggen.
Weet zich door de Geest geleid.

• Profeten en hun beperking: kennelijk krijgen de verschillende profe-
ten eigenlijk hetzelfde beeld van God. Boeien en verdrukking,
zoiets. De profeten van vs 4 hebben het beeld meteen uitgelegd:
‘God wil niet dat je gaat’. Agabus zet het beeld heel stevig neer,
maar dringt geen toepassing op.

• Discipelen en hun geloof: je zult maar tussen zo'n visionair type en
een stel profeten in zitten! De discipelen proberen Paulus eerst
tegen te houden, maar dan laten ze hem gaan en wel in het geloof
dat ‘de wil des Heren geschiede’.

Gods leiding: Paulus, de profeten en de discipelen zitten daar elk op
een verschillende manier in. Maar het is belangrijk dat ze elk op
eigen manier toegewijd zijn aan de zaak van God. Geen leiding zonder
toewijding. En als je die toewijding wel hebt, helpt dat misschien om
te accepteren dat je verschillend denkt over Gods leiding?

Dank en voorbede 
Dank God voor wat je gevonden hebt. En bid om de toewijding aan
God en zijn plan. Bespreek wat je verder nodig hebt om, ook al is het
gebrekkig, de wil van God te verstaan en te doen.

ds. Willem Smouter, Ede
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De wil van God geschiede
Gods leiding in je leven (4)

Profeten in het 
Nieuwe Testament 
Onze tekst is moeilijk te verstaan zonder
iets te begrijpen van de profeten van
het Nieuwe Testament. Gods wil ver-
staan en doorgeven - dat was vroeger
voor een paar gezalfde figuren be-
stemd, maar sinds Pinksteren is het
voor ‘alle vlees’. Er zijn verschillende
rijtjes met gaven van de Geest, maar
‘profetie’ is de enige die in al die rij-
tjes voorkomt als iets waar de gelovi-
gen bovenal naar streven. Misschien
denken we bij profeten te gauw aan
mensen die als door een bliksemstraal
alles perfect weten. Maar in de bijbel
had je ooit scholen voor profeten, en
het profeteren is iets waar je naar mag
streven en jagen: om voor de mensen
te spreken, stichtend vermanend en
bemoedigend (1 Korinthe 14).
Daarbij vergeet je nooit: onvolkomen

is ons kennen en onvolkomen ons
profeteren, dus zorg dat de liefde de
toon aangeeft (1 Korinthe 13).
Toch blijft het iets om naar uit te

zien; het is zonde dat in sommige ker-
ken de vrouwen wel een hoedje op
hebben, maar niet bidden en profete-
ren in de kerk (1 Korinthe 11)...


