
4 manieren om te weten of je Gods stem hoort

Weet je niet zeker of jij het bent of God? Gebruik deze vier eenvoudige manieren om te weten of je 
Gods stem hoort en geniet van het gesprek! 
  
Ons leven kan soms aanvoelen als constant geluid - stemmen van alle kanten - die de manier waarop 
we denken en voelen beïnvloeden. Maar temidden van dit alles is er één stem die we het meest nodig 
hebben: de stem van God. 

 Als je op zoek bent naar het antwoord op een van de uitdagingen van het leven, vraag je je dan ooit 
af of je Gods stem hoort, of dat het gewoon je eigen stem is? Misschien hoop je van Hem te horen, 
maar je wilt het niet verkeerd doen en een slechte zet doen. Moet u Hem vandaag horen over uw 
financiën, uw kinderen, uw huwelijk of uw gezondheid? 

  
Er is goed nieuws: God spreekt de hele tijd tegen je. A.W. Tozer zei: "Het is de natuur van God om 
te spreken." Hij wil gemeenschap met je hebben en Hij wil dat je Hem hoort - de hele tijd.


 God heeft beloofd zijn kinderen door zijn Geest te leiden en hen in staat te stellen zijn stem te 
kennen. Dat betekent dat u kunt leren precies te weten wat de Geest van God over elke situatie tegen 
u zegt. U hoeft niet blindelings door het leven te gaan bij het nemen van beslissingen of het 
vertrouwen op uw eigen capaciteiten. 

 Als je leert afstemmen op Gods stem, zal het niet zo nu en dan een alledaags onderdeel van het 
leven zijn. Daarom zei Jezus in het Nieuwe Testament: "Hij die oren heeft om te horen, laat hem 
horen", 15 verschillende keren. 

 Je kunt God leren horen! 

 Als je in je gemeenschap met God naar zekerheid verlangt, zijn hier vier manieren om te weten of je 
Gods stem hoort: 

  

Kenneth Copeland en Keith Moore / kcm.org

4 manieren om te weten of je Gods stem hoort



4 manieren om te weten of je Gods stem hoort

1. Controleer uw ontvanger 

"En je zult naar Mij zoeken en Mij vinden, wanneer je met heel je hart naar Mij zoekt." –Jeremia 29:13 
(NKJV) 

 Heb je ooit geprobeerd televisie te kijken of naar de radio te luisteren zonder hem aan te zetten? 
Natuurlijk niet! Je weet al dat als je de ontvanger niet aanzet, je niets zult horen. Wanneer je ze aanzet, 
verwacht je volledig iets te horen! 

 Dus, hoe controleer je je spirituele ontvanger? De enige manier om te weten of je spirituele ontvanger 
is ingeschakeld, is door deze vraag te beantwoorden: 

 Verwacht je van God te horen? 

 Sommige mensen zeggen: nou, God praat gewoon niet tegen me. Maar hier is een belangrijke 
waarheid: zelfs als je niet het gevoel hebt dat God tot je spreekt - Hij doet dat wel. In feite spreekt Hij 
nu met je. Maar als je niet verwacht van Hem te horen, heb je de ontvanger niet eens aangezet! 

 Laten we nu duidelijk zijn: hij gaat niet schreeuwen, schreeuwen en eisen dat je oplet. Hij spreekt 
altijd tegen je, maar Hij spreekt met “een stille zachte stem” (1 Koningen 19:12, NKJV). Dus om Hem 
te horen, moet je afstemmen en goed luisteren. Een andere manier om de manier waarop we Gods 
stem horen te beschrijven, is door een innerlijke getuige. 

 Wat is een innerlijke getuige? 

 God communiceert niet met ons zoals we met elkaar communiceren. Hij communiceert van Zijn 
Geest naar je geest, en dan communiceert je geest wat je naar je geest hoort. Dat is wat we een 
innerlijke getuige noemen. Het lijkt erg op een gedachte of een ingeving. Het is heel subtiel en vereist 
een nauwe band met God en regelmatige oefening om het sneller en duidelijker te horen. 

 Daarom zal hoe meer tijd je met de Heer doorbrengt en hoe meer je oefent afstemmen op Zijn stem, 
hoe meer het een stem zal worden die "op wonderbaarlijke manieren dondert" (Job 37: 5, NBV). 

 Hoe kom je op een plek waar je weet of jij het bent of de Heer? 

 Kijk hoe Kenneth Copeland en Keith Moore praten over hoe ze de stem van God kunnen horen en 
kennen. https://youtu.be/DXKjTxaNO5M 

Zekerheid in de wetenschap dat u Gods stem hoort, komt tot de persoon die met Hem verenigd is (1 
Korintiërs 6:17, NBV). United betekent 'samengevoegd' of 'in vakbond'. Het is niet van toepassing op 
iemand die niet voor God leeft. Het is van toepassing op iedereen die Hem ijverig zoekt, tijd 
doorbrengt in de omgang met Hem door gebed en de geboden in Zijn Woord gehoorzaamt. 

 Een ontvanger die intact is en klaar om af te stemmen op de stem van God, is iemand die verwacht 
van Hem te horen en bereid is om Zijn stem te leren kennen. 
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 2. Vind zijn frequentie 
  "Ze kennen zijn stem" - Johannes 10: 4 (NKJV) 

 Er was eens een tijd dat je moest werken om af te stemmen op een programma op de radio of 
televisie. Je moest de juiste frequentie vinden. Je vroeg je nooit af of het uitzendingen waren - je wist 
het wel - maar je moest je steentje bijdragen om de frequentie te vinden en af te stemmen. 

 Hoe vind je de frequentie die God gebruikt om met je te praten? 

 Meestal missen we Zijn frequentie omdat we zijn afgestemd om een enorme openbaring te horen; 
terwijl Hij in feite eenvoudige instructies geeft. Dat is wat Hij zal doen als je voor het eerst van Hem 
begint te horen - en Hij zal dit de rest van je leven hier op aarde blijven doen. Gehoorzaamheid aan de 
eenvoudige dingen is erg belangrijk voor God - het onthult de bereidheid van je hart. 

 Dus als je wacht tot God je naar de Rode Zee stuurt, mis je misschien wat Hij op dit moment tegen je 
zegt - dat kan zijn om je kast op te ruimen of te stoppen met het kijken naar bepaalde televisieshows 
of meer tijd door te brengen met jouw kinderen. Hij zal met je praten over de kleine dingen in je leven 
die je moet veranderen - aanpassingen die je moet maken. Hij zal met je beginnen om te gaan waar je 
bent, wat meestal inhoudt dat je wordt geholpen om in Gods beste te wandelen door dingen die je 
tegenhouden weg te werken. 

  
God wil echtheid en vrijheid voor ons leven, en dat begint met training. Hij leert ons hoe we door de 
Geest geleid moeten worden. Maar als we deze ingevingen in de kleine dingen niet gehoorzamen, 
zullen we niet afstuderen aan de grotere opdrachten. Soms lijken de kleine dingen die Hij van ons 
vraagt misschien onbelangrijk, of houden ze in dat we dingen opgeven waarvan we denken dat we ze 
leuk vinden. Maar om een niveau van intimiteit met God te bereiken waar we Zijn stem horen en ons 
naar nieuwe plaatsen in de geest worden gebracht, moet gehoorzaamheid een onbetwistbare zaak in 
ons leven worden. 

 Daarom zegt Matteüs 18 ons dat we als kleine kinderen moeten worden - wat betekent dat we niet 
hooghartig moeten zijn en denken dat we alwetend zijn. Om Gods frequentie te vinden, moet je bereid 
zijn om Zijn stem te horen in de kleine dingen. 

Hier een link met een Gebed die je kunt bidden. 
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3. Leer om zijn stem te onderscheiden 
'Mijn schapen horen mijn stem.' –Johannes 10:27 (KJV) 

 Als uw echtgenoot of beste vriend u belt, weet u dan dat zij het zijn voordat ze het u vertellen? 
Waarschijnlijk wel! Maar hoe? Omdat je zoveel tijd met ze hebt doorgebracht, is het geluid van hun 
stem en hun manier van zeggen bekend voor je geworden - gemakkelijk te herkennen. 

 Hetzelfde geldt voor onze relatie met God. 

Als je ergens wilt komen waar je je niet hoeft af te vragen wiens stem je hoort - die van jou, de duivel 
of die van God - moet je tijd met de Heer doorbrengen. Veel tijd. Maar als je je geest en je hart vol 
houdt met de dingen van deze wereld, zal het moeilijk voor je zijn om onderscheid te maken tussen 
de Geest van God en je eigen gedachten. Dat is de definitie van een menselijke geest - een geest die 
niet is vernieuwd door het Woord van God. 

 Hoe meer tijd je met Hem doorbrengt, hoe zekerder je zult worden over het horen van Gods stem. 
Het is echter niet alleen tijd om met Hem te praten. We leren zijn stem als we naar zijn stem luisteren. 
Daarom zei hij in Matteüs 17: 5 (NASB): "Dit is mijn geliefde Zoon ... luister naar Hem!" 

 Lees hier meer over onderscheiding en hoe u deze kunt gebruiken. 
 

  
4. Lijn het uit met Zijn Woord - de Bijbel 
"De hele Schrift is door God geïnspireerd." –2 Timoteüs 3:16 (NASB) 

 Een zekere manier om te weten of je Gods stem hoort, is door wat je hoort af te stemmen tegen het 
Woord van God. God zal je nooit zeggen dat je iets moet doen, denken of zeggen dat in strijd is met 
Zijn Woord. Als je een gedachte hebt en je weet niet of het God is of niet, kun je die in de Bijbel 
opzoeken en meteen afhandelen. 

Kenneth Copeland en Keith Moore / kcm.org



4 manieren om te weten of je Gods stem hoort

 De Geest van God zal je alleen vertellen om dingen te doen die je een rijker leven zullen geven. Elke 
verandering die Hij u zegt te maken, is bedoeld om zegening in uw leven te brengen en u genade te 
verlenen. Hij zal je dus niet vertellen om te weigeren iemand te vergeven of om lichtzinnig geld uit te 
geven, of iets anders dat niet overeenkomt met Zijn Woord. 

 God is het altijd eens met Zijn geschreven Woord en Zijn Woord is het altijd met Hem eens. Psalm 
138: 2 (NKJV) zegt zelfs dat Hij Zijn Woord zelfs boven Zijn Naam heeft uitvergroot. Dat betekent dat 
God Zijn Naam op Zijn geschreven Woord heeft gezet zoals we onze naam onderaan een contract 
zouden plaatsen. Hij heeft ons Zijn Woord gegeven als een verbond en het ondertekend in de Naam 
van Jezus, door het bloed van Jezus. Aangezien God niet kan liegen, zal Hij nooit iets doen of zeggen 
dat in strijd is met dat Woord. Hij heeft zich er voor altijd absoluut bij aangesloten. 

  
God leidt ons op om Zijn stem te herkennen door Zijn geschreven Woord. Hij gebruikt het om onze 
spirituele oren af te stemmen op wat echt is, zodat we gemakkelijk een vervalsing kunnen herkennen. 

 Als je getraind bent om Gods stem in Zijn Woord te horen, kan de duivel je niet misleiden. Als hij je 
probeert te verblinden met een religieus klinkende stem die zegt: 'Ik hou van je, mijn zoon. Maar het is 
gewoon niet mijn wil om je op dit moment te genezen ", je zult het niet kopen. Je staat op en zegt: 
"Dat is niet de stem van God. Dat is een leugen uit de hel omdat het niet in overeenstemming is met 
het Woord dat zegt: 'Door Zijn striemen zijn we genezen' '' (Jesaja 53: 5, NKJV). 

 Om in vertrouwen te leven dat u van Hem hoort, moet u voortdurend kennis van Zijn Woord in uw 
hart hebben. En u doet dit door tot God te naderen (Jakobus 4: 8). Dat is jouw deel - Hem zoeken. 
God zal je niet naar beneden halen. Het is jouw deel om Hem ijverig te zoeken. Dat betekent tijd 
doorbrengen in het Woord en in gebed. En welke plaats je Hem ook geeft in je leven, de Geest van 
God zal het voor je vullen. 

Het leukste aan het horen van Gods stem? 

 Je vermijdt niet alleen valse stemmen - je krijgt toegang tot geheimen en openbaring kennis waardoor 
je het hoofd wordt en niet de staart (Deuteronomium 28:13). In Jeremia 33: 3 zegt Hij: "Roep tot mij 
en ik zal je antwoorden en ik zal je grote en machtige dingen vertellen die je niet weet" (NASB). Het 
enige wat u hoeft te doen is een leven na te streven waarin u de stem van God hoort, er acht op slaat 
en een overwinning behaalt die u nooit voor mogelijk had gehouden. 

 Wanneer u uw ontvanger controleert, zoek Zijn frequentie, leer Zijn stem te onderscheiden en breng 
wat u hoort in overeenstemming met Zijn Woord - het horen van Gods stem zal niet af en toe een 
gebeurtenis zijn, maar een levensstijl. En als iemand je vraagt: "Wat zegt de Geest van God je 
vandaag?" je aarzelt geen moment. Je weet precies wat je moet zeggen.

Kenneth Copeland en Keith Moore / kcm.org


