
Gods stem verstaan 

Kringvoorbereiding Daniël en Kristian (EK Burcht) voor kring 11 december 2012 

Doel: 
Uit de Bijbel vaststellen: wat wil God ons geven in een intieme relatie met hem? 

Voor kringleden: hoe kan ik God ontmoeten en mijn relatie met hem verdiepen? 

Terugkoppeling 
 Terugkoppeling van vorige kring (zie ook “Praten tegen God”) 

o Heb je verandering gezien in je gebedspunten? 

o Heb je God gezien afgelopen tijd? 

 Iets uitgebreider gebed 

o Bidpunten herhalen 

Gods stem verstaan 
 Wat is jouw persoonlijke motivatie om Gods stem te verstaan? 

o Wat hoop je er uit te halen? 

o Naslagtekst: Hebreeën 4: 12(b) en Romeinen 12: 2. 

 We willen proberen om de kringleden het antwoord te laten geven dat je Gods stem beter 

kunt verstaan door een intieme relatie met Hem op te bouwen 

o Hoe een intieme relatie met God te bereiken? 

o God er naar vragen... (zijn stem te kunnen verstaan) 

o Terugkoppeling naar afgelopen tref, verhaal Jan-Willem Dekker 

o De 7 teksten verdelen deze per persoon doornemen (zie ook methodiek JWDekker) 

 Terugkoppeling over gelezen teksten en hierover bidden 

o Filippenzen 1: 3 - 11 

o Johannes 15: 15 - 17 

o Johannes 16: 5 - 15 

o Romeinen 8: 31 - 39 

o 1 Korinthe 13: 1 - 13 

o Micha 7:18 - 20 

o Genesis 17: 1 - 8 

 Ervaar jij zelf dat God met je communiceert? 

o Luister je er dan ook naar? 

 Ook al het iets is wat je niet verwacht of wilt? En wat doe je er dan mee? 

o Zou je het meer willen? Of anders? 

 Op een andere manier God zoeken? 

 Nieuwe inzichten gebruiken? 



Rondje delen 
 I.c.m. oefenmoment: wat houd je bezig > gezamenlijk bidden voor elkaar 

o Per persoon: vragen hoe het gaat en vervolgens met z’n allen bidden 

o Tipje van de sluier oplichten over ministry-gebed? 

 Tijdsvulling: Op welke manieren denk je dat God met jou kan communiceren? 

o Zijn Woord 

o Zijn Geest 

o Zijn Schepping 

o Andere mensen 

o Plotselinge inzichten 

o Gevoel 

o Situaties / gebeurtenissen 

Praktisch 
 Huiswerk: blijf oefenen met wat we deze kring gedaan hebben! 


