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Vir die meeste van ons wat deel is van ‘n 20ste-eeuse rasionele kultuur, is dit een van die 
grootste wonderwerke om te leer hoe om God se stem elke dag duidelik en eenvoudig te 
hoor.  Christene redeneer dikwels hieroor of dit enigsens moontlik is.  Diegene wat egter 
al sielsgemeenskap met God ervaar het, weet dat dit nie net moontlik is nie, maar ook dat 
dit die diepste verlange vervul van sowel die hart van die mens, as die hart van God.  
Hiervoor is ons geskape, om met ons Skepper te verkeer en te gesels.  Dit is daarom dat 
ons met ope arms en gesigte wat straal van die blydskap van die Lig van Sy Seun, die 
warmte van Sy geselskap verwelkom!  Waarlik, die Môrester het in ons harte opgegaan 
en ons verstaan nou die profetiese woord (II Pet. 1:19).   
 
Soms ervaar ons egter steeds woeste stormwinde wat probeer verhinder dat ons met Ons 
Hemelse Vader verkeer.  In hierdie artikel wil ons oor party van hierdie storms gesels, en 
kyk hoe hulle stilgemaak kan word deur die krag van die Heilige Gees, en deur te leer 
hoe Hy werk.   
 
In die eerste plek lees ons in die Bybel van ‘n basiese manier om by God uit te kom.  Ons 
kry dit in die tabernakel-ervaring.  Iemand wat God in die Allerheiligste (in sy gees) wil 
ervaar, moet leer om elke dag hierdie tabernakel-ervaring uit te leef, beginnende by die 
deur van verlossing.  Ons gaan deur hierdie deur met danksegging, terwyl ons die wit 
kleed van geregtigheid aantrek wat Christus vir ons voorsien het (Ps. 100:4; Jes. 61:10). 
 
Ons bevind onsself onmiddellik voor die koper brandofferaltaar, waar ons onsself offer as 
‘n lewende, heilige en aan God welgevallige offer (Rom. 12:1).  Ons doen dit nie net die 
dag wanneer ons gered word nie, maar elke more opnuut as ons wakker word.    
 
Dan kom ons te staan voor die koperwaskom, waar ons gewas word met die water van 
die Woord (Ef. 5:26).  Terwyl ons aandagtig in die Woord inkyk, laat ons toe dat dit ons 
lewens louter deur ons gedrag te reinig.  So vestig ons ‘n patroon van gereelde Bybel-
bepeinsing wat deel vorm van ons daaglikse gesprek met God. 
 
Hierna gaan ons in die heilige deel in, die dimensie van die siel, waar God met ons 
verstand, wil en emosies werk.  Ons gaan eers na die tafel met die toonbrode.  Dit is 
rondom hierdie tafel waar die priesters vroeër saam geet het.  Dit verteenwoordig die 
samesyn van die familie van God soos wat ons God se voorsiening geniet.  Soos wat die 
graan fyn gemaal is om die brood van te maak, so word ons wil fyn gemaal wanneer ons 
met mede-gelowiges verkeer.  As ons hierdie proses toelaat, ons wil oorgegee binne die 
eenheidsband van gemeenskap met ander gelowiges, word ons voorberei om al meer die 
dieptes (hart) van God te betree.    
 
Dan vertoef ons by die goue kandelaar wat gemaak is van gelouterde goud, die simbool 
van die Goddelike natuur.  Dit bevat die brandende olie, wat die verligting van ons 



verstand deur die Heilige Gees voorstel.  Terwyl ons die Woord oordink openbaar God 
nuwe waarhede aan ons deur Sy Gees, wat ons lewens verander en ons nog dieper in God 
se teenwoordigheid inneem (II Kor. 3:18). 
 
Ons beweeg aan na die reukofferaltaar, waar ons leer om die Allerhoogste God, Skepper 
van hemel en aarde, voortdurend te loof en te aanbid.  Soos wat ‘n lieflike geur 
voortdurend vanaf hierdie altaar opgestyg het, netso is ons lof en aanbidding voortdurend 
voor die aangesig van die Here (Ps. 141:2).  Ons leer hier hoe om God te aanbid.  Deur 
die openbaring van die Heilige Gees sien ons dat die Allerhoogste die mens se hele lewe 
in stand hou.  Ons leer wat dit beteken om Hom voortdurend in alles te aanbid  
(Dan. 4:17).  Ons leer wat dit is om in gees en in waarheid te aanbid (Joh. 4:24).   
 
Direkte gemeenskap   
Nou is ons gereed om direk in Sy tasbare teenwoordigheid in te beweeg, ons oog gevestig 
op Sy heerlikheid, terwyl ons van aangesig tot aangesig en mond tot mond met die 
Allerhoogste kommunikeer!  O, watter voorreg!  O, hoe heerlik!  Om direk met die Here 
van die hemel en die aarde self te staan en gesels!  Die voorhangsel is geskeur, die weg is 
gebaan, deur die versoeningsbloed van Christus Jesus onse Here en Verlosser (Heb. 
10:19, 20).  
 
Dit is hoe God vir ons die weg berei het om in Sy teenwoordigheid in te beweeg en 
gemeenskap te hê met die Heilige Gees.  Die pad is duidelik gebaan in die Ou Verbond 
en is nou oop vir almal in die Nuwe Verbond.  Wanneer storms en woeste winde ons nou 
probeer keer om by die Koning van alle Konings uit te kom, kan ons terugstap op hierdie 
pad wat Hy vir ons voorberei het.  Ons kan onsself afvra: 
 

1. Sing ek van dankbaarheid oor die kleed van geregtigheid wat Hy my toelaat om 
aan te trek?  Sien ek myself met die kleed aan?  Sien ek hoe dat ek skoon gewas 
en vlekkeloos voor die Koning staan? 

2. Het ek my wil vandag heeltemal afgelê en slegs die wil en doel van my Vader 
gesoek, op elke terrein van my lewe? 

3. Word ek daagliks gereinig deur die voortdurende toepassing van die Woord van 
God in my lewe? 

4. Is my hart vol liefde vir diegene wat saam met my deel is van die liggaam van 
Christus?  Het ek dalk my hart toegesluit vir enige Christenbroer of –suster?  Het 
ek toegelaat dat my wil fyn gemaal word voor my broers/susters? 

5. Oordink ek die Woord biddend en wag ek op die Heilige Gees om aan my te 
openbaar hoe ek my lewe moet inrig? 

6. Is ek voortdurend in aanbidding?  Is alle geklaery in my lewe vervang met 
aanbidding?  Bedink ek net dit wat suiwer, goed en eerbaar is? 

7. Is my oog voortdurend gevestig op die tasbare heerlikheid van my Hemelse Vader 
sodat ek gereed is om Sy spontane idees, visioene en emosies te ontvang?  

 
Enige moontlike verhindering van my gebede word gewoonlik uit die weg geruim 
wanneer ek deur die tabernakel-ervaring beweeg.  Indien dit nie werk nie, gee God vir 
ons ‘n nog fyner instelling in Hebreërs 10:22: 



 
“laat ons toetree met ‘n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid, die harte deur 
besprenkeling gereinig van ‘n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water.” 
 
In hierdie teksgedeelte kry ons nog vier sleutels om blokkasies uit die weg te ruim sodat 
ons die Meester se stem reg kan hoor.  Die eerste sleutel is ‘n opregte hart.  Daar mag 
geen skynheiligheid, geen onsekerheid, geen halfhartigheid wees nie -   slegs ‘n totale, 
suiwer, kinderlike oorgawe aan die begeertes en planne van my Hemelse Vader vir my 
lewe.    
 
Tweedens moet ons volle geloofsekerheid hê.  Ons mag dus nie twyfel of daar ‘n rivier 
van lewe binne-in ons nie.  Ons moet glo dat die spontane opborrelling wat ons ervaar 
wanneer ons tot God bid, werklikwaar God is wat met ons praat en in ons binneste opwel 
(Joh. 7:38, 39).  As ons nie eenhonderd persent glo nie, as ons twyfel dat Hy 
“Emmanuel”, God met ons is, sal ons die vloei van die Heilige Gees afsny. 
 
Ons moet glo dat Hy ‘n beloner is van die wat Hom in erns soek, en in geloof dit wat ons 
in ons gees ervaar ontvang, met volle vertroue dat dit inderdaad die Gees van onse God is 
(Heb. 11:6).  As dit nie so was nie, was die Christelike geloof ‘n leuen.  MAAR:  Ek is 
oortuig dat dit die waarheid is. 
 
Derdens moet ons harte gereinig wees van ‘n slegte gewete.  As daar sonde in ons lewe 
is, moet dit bedek word met die bloed van Jesus en verwyder word so ver soos die ooste 
van die weste af is (Ps. 103:12).  Dan vergeet ons daarvan, terwyl al ons aandag op ons 
Maker is.  Ons moet alle onrus wat aan ons knaag plaas onder die reinigende bloed van 
Christus om dit te verwyder, sodat ons harte vry kan wees om saam met God die hemele 
in te sweef.    
 
Laastens moet ons skoon gewas word deur die water van die rhema-woord, of die stem 
van God (Ef. 5:26).  Ons moet reageer op die dinge waaroor God met ons praat en aan 
Hom gehoorsaam wees, voordat ons verder kan gaan saam met God. 
 
Wanneer ek bid, begin ek deur stil te word in God se teenwoordigheid.  Ek kyk met die 
oë van my hart en sien Hom by my.  Ek stem myself in by die innerlike rivier (spontane 
vloei) in my binneste en begin om die fluistering wat in my binneste opwel, neer te skryf 
en op te teken.  (Kyk na hierdie patroon in Hab. 2:1, 2.)  As ek vashaak en die een of 
ander blokkasie my verhinder om God se stem te hoor of Sy visioene te sien, gaan ek 
weer deur die vrae hierbo rondom die tabernakel-ervaring.  Dikwels wanneer ek deur die 
oorsiglys gaan, sien ek die blokkasie raak en raak daarvan ontslae.  As die blokkasie 
steeds daar is, vra ek aan myself die vier vrae van Hebreërs 10:22 – Is my hart opreg, 
eerlik en toegewyd?  Of is daar dalk nog terughoudendheid by my?  Glo ek werklik dat 
Hy in my is en dat Hy in my opwel deur my gees (wat aan Sy Gees verbind is – I Kor. 
6:17)?  Ek moet myself ook natuurlik die vraag afvra of ek gehoorsaam was aan wat God 
in die verlede vir my gesê het. 
 



Hierdie twee patrone, die tabernakel-ervaring en die fyner instelling volgens Hebreërs 
10:22, (saam met die voorbeeld van Hab.2:1,2) maak dit dadelik moontlik vir die meeste 
van ons, meeste van die tyd, om God se stem in ons binneste te hoor.  So kan ons dan die 
spontane vloei van gedagtes, visioene en emosies neerskryf wat in ons opborrel wanneer 
ons God se aangesig soek.   Die mees algemene blokkasies en probleme om God se stem 
te hoor word gewoonlik uit die weg geruim as ons hierdie Bybelse riglyne volg.   
 
Sodra ons begin om die dinge wat God vir ons sê, neer te skryf, mag ons nog steeds 
foute, of ‘sogenaamde foute’, in ons dagboeke kry.  Daar kan baie redes hiervoor wees.  
Ek noem baie kortliks net ‘n paar van die mees algemene situasies. 
 
Een probleem is dat ons dikwels eerder op die saak fokus as op Jesus, die Leidsman en 
die Voleinder van ons geloof.  Die antwoord kom dan van daardie spesifieke saak af en 
nie van Jesus nie.  Die oplossing hiervoor is om baie daarop ingestel te wees om ons oog 
op Jesus self te vestig (Heb. 12:2) en nie op enige iets anders, persoon of saak nie.  
Wanneer ons ‘n persoon of saak na God toe neem in gebed, moet ons eintlik sien hoe ons 
dit aan Hom voorhou en kyk wat Hy doen of sê rakende dit.  Dan sal die spontane vloei 
suiwerder wees. 
 
Posisionering 
 
‘n Tweede ding om te onthou is dat baie van God se opdragte gegee word om jou op die 
regte plek te bring eerder as om uitgevoer te word.  God verander dikwels ons rigting 
midde in die stroom.  ‘n Voorbeeld hiervan is Genesis 22 waar God vir Abraham vra om 
sy seun te offer.  Die oomblik toe Abraham in gehoorsaamheid begin optree, sê God vir 
hom om nie sy seun te offer nie.  Was die eerste woord wat Abraham van God gekry het 
dan verkeerd?  Nee, God was slegs besig om Abraham te posisioneer of in gereedheid te 
bring om een van God se planne vir sy lewe uit te voer.  Die oomblik toe die toets voltooi 
is, verander God van rigting en gee aan Abraham ‘n nuwe opdrag.  Dit gebeur dikwels 
met my dagboekinskrywings.  Baie van God se opdragte is om my gereed te maak vir die 
volgende stap, vir my sowel as ander mense.   
  
‘n Derde en laaste probleem wat ons wil bespreek, is die probleem van verkeerde  
interpretasie.  Dit is baie maklik om die woorde in jou dagboekinskrywings te interpreteer 
soos jy wil en dit te laat sê wat jy wil, en nie soos dit bedoel is nie.  Dikwels wanneer ek 
later weer gaan kyk wat ek neergeskryf het, omdat ek dink dat ek dalk verkeerd was, 
ontdek ek dat die eintlike inskrywings in die dagboek waar geword het.  Dit is my 
innerlike interpretasie van die woorde wat toe al die tyd verkeerd was.  Kom ons wees 
baie versigtig om presies te hoor net dit wat die Here sê.   
 
(Elkeen van die bogenoemde punte word meer breedvoerig bespreek in twee boeke van 
Mark & Patti Virkler:  Tweegesprek met God en Gemeenskap met God, wat 
beskikbaar is by Communion with God Ministries, 1431 Bullis Road, Elma, New York 
14059; Tel 1-800-466-6961, 716-652-6990, fax 716-652-6961; Webwerf:  
www.cwgministries.org 


