
Jy kan God se stem hoor! 
 
Die tyd waarin ons leef is so verkleef aan rasionalisme en kognitiewe, analitiese denke 
dat ons amper die spot dryf met iemand wat sê dat hy God se stem kan hoor.  Daar is baie 
redes waarom ons nie daarmee durf spot nie.  In die eerste plek het baie manne en vroue 
van die Bybel God se stem gehoor.  Verder is daar vandag nog baie hoogs bekwame en 
hoogaangeskrewe Godsmanne en –vroue wat laat blyk dat hulle God se stem hoor.  
Laastens is daar ook in elkeen van ons ‘n diepe verlange om met God te praat en Sy stem 
in ons binneste te hoor. 
 
As wedergebore, Bybelgelowige Christen het ek jarelank onsuksesvol geworstel om God 
se stem te hoor.  Ek het gebid, gevas, my Bybel bestudeer en geluister vir God se stem in 
my binneste, maar tevergeefs.  Ek kon niks hoor nie!  Toe neem God my vir ‘n jaar lank 
eenkant om te studeer, te lees en te eksperimenteer, sodat ek Sy stem kon leer ken.  
Gedurende hierdie tyd het die Here my 4 sleutels gegee wat die deur oopgesluit het vir 
tweegesprek met Hom.  Ek het ontdek dat dit nie net vir my alleen werk nie, maar ook 
vir derduisende ander gelowiges wat leer om die sleutels te gebruik - wat geweldige 
intimiteit bring in hul Christelike ervaring en selfs hulle hele lewe verander.  Jy kan dit 
ook beleef as jy God se aangesig soek en die 4 sleutels toepas wat ons kry in Hab. 2:1,2. 
Lees asseblief hierdie gedeelte voordat jy verder gaan. 
 
Sleutel #1 - God se stem in ons binneste klink soos ‘n stroom spontane gedagtes.  
Daarom, sodra ek inskakel by God, skakel ek in by spontaneïteit. 
 
In Habakuk 2:2 lees ons:  ‘Toe antwoord die Here my en sê . . . ‘.  Habakuk het geweet 
hoe klink God se stem.  Elia beskryf dit as ‘die gesuis van ‘n sagte koelte’ (I Kon. 19:12). 
Ek het altyd geluister vir ‘n innerlike hoorbare stem – en God praat wel soms so, maar 
ek het ontdek dat God se stem meesal, vir die meeste van ons, tot ons kom as 
spontane gedagtes, visioene (prentjies of beelde), gevoelens of indrukke.  Wie van  
ons het nie al skielik terwyl ons op die pad is ‘n gedagte gekry om vir iemand te bid nie?  
Gewoonlik erken ons dit as God se stem wat ons oproep om te bid vir ‘n spesifieke 
persoon.  My vraag aan jou is: “Hoe klink God se stem terwyl jy bestuur? Is dit ‘n 
innerlike, hoorbare stem, of is dit net ‘n spontane gedagte wat in jou kop kom?” Die 
meeste van ons sal sê dat dit God se stem is wat as ‘n spontane gedagte by ons opkom. 
 
Ek dink toe so: “As ek God se stem wil hoor, moet ek miskien luister vir ‘n stroom 
spontane gedagtes.  Miskien word kommunikasie op geestesvlak ervaar as spontane 
gedagtes, indrukke, gevoelens en visioene”.  Deur eksperimentering en terugvoer van 
duisende ander mense is ek vandag daarvan oortuig dat dit so is. 
 
Die Bybel bevestig dit op baie maniere.  Die definisie van paga, die Hebreeuse woord vir 
intersessie, is ‘‘n waarskynlike ontmoeting’ of ‘’n toevallige kruispunt’.  Wanneer God 
iemand op ons hart lê om voor te bid, doen Hy dit deur paga, ‘n toevallige gedagte wat 
per ongeluk ons gedagtes deurkruis.  Daarom, wanneer ek by God inskakel, skakel ek in 
by toevallige of spontane gedagtes.  As ek in stille afwagting voor God staan, sal ek vind 
dat die spontane vloei van gedagtes definitief van Hom af kom.  



 
Sleutel #2 - Ek moet leer om my eie gedagtes en emosies eenkant toe te skuif, sodat 
ek God se stroom van gedagtes en emosies binne-in my kan ervaar. 
 
Habakuk sê: ‘Op my wagtoring wil ek gaan staan en op ‘n skansmuur my stel . . . ‘.  Hy 
het geweet dat as hy God se stil, innerlike, spontane gedagtes wil hoor, hy hom moes 
afsonder en sy eie gedagtes en emosies moes stilmaak.  Ps 46:11 moedig ons aan:  ‘Laat 
staan en weet dat Ek God is’.  Daar is ‘n diep, innerlike fluistering (spontane vloei) in ons 
gees wat elkeen van ons kan ervaar as ons ons vlees en gedagtes stilmaak. 
 
Ek het verskeie eenvoudige maniere gekry om stil te raak sodat ek God se spontane vloei 
vinniger kan optel.  Om God te begin aanbid deur ‘n eenvoudige liefdeslied werk vir my 
die beste (Sien 2 Kon. 3:15).  Dit is wanneer ek stil word (in my gedagtes, wil en 
emosies), in afwagting voor God, dat die Goddelike stroom begin vloei.  Ek begin 
eenvoudig rustig om God te aanbid en stel myself oop vir daardie spontane vloei.  As ek 
dinge onthou wat ek vergeet het om te doen, skryf ek dit neer en vergeet dan daarvan.  As 
gedagtes van onwaardigheid of skuldgevoelens by my opkom, bely ek dit dadelik, 
ontvang vergifnis deur die bloed van Jesus en trek Sy kleed van geregtigheid aan, sodat 
ek myself vlekkeloos en skoon sien in God se teenwoordigheid (Jes. 61:10; Kol. 1:22).   
 
Soos wat ek my oog op Jesus vestig (Hebr. 12:2), stil raak in sy teenwoordigheid en my 
hart met Hom deel, vind ek dat ‘n tweerigting-gesprek ontstaan.  Spontane gedagtes vloei 
vanuit die troon van God na my toe en ek ervaar regtig dat ek met die Koning van alle 
Konings gesels!   
 
Dit is baie belangrik dat jy stil word en dat jou fokus reg is as jy die suiwer woord van 
God wil ontvang.  As jy nie heeltemal op Jesus fokus nie, sal jy ‘n onsuiwer vloei 
ontvang, want die intuïtiewe vloei kom van dit waarop jy fokus.  Daarom, as jy jou oog 
vestig op Jesus, kom die intuïtiewe vloei van Hom af.  As jy fokus op die een of ander 
begeerte van jou hart, kom die intuïtiewe vloei vanuit daardie begeerte van jou hart.  Om 
‘n suiwer vloei te verseker, moet jy eerstens stil word, en tweedens jou aandag versigtig 
op Jesus vestig.  Ek sê weer, jy bereik dit maklik, deur in stille aanbidding van die 
Koning, net te luister en te ontvang. 
 
Sleutel #3 – Terwyl ek bid, vestig ek die oë van my hart op Jesus, en sien in my gees 
die drome en visoene van die Here onse God. 
 
Ons het alreeds na hierdie beginsel verwys in die vorige paragrawe; nogtans wil ek ‘n 
bietjie verder hierop uitbrei.  Habakuk sê:  ‘Ek wil speur om te sien’ en God sê:  ‘Skryf 
die gesig op en graveer dit op tafels’ (Hab. 2:1,2).  Dis baie interessant dat Habakuk hom 
voorberei om ‘n visioen te ontvang terwyl hy bid.  Hy maak die oë van sy hart oop en kyk 
in die geestesdimensie in om te sien wat God vir hom wil wys.  Wat ‘n wonderlike 
gedagte!   
 
Ek het nooit voorheen daaraan gedink om die oë van my hart oop te maak om‘n visioen 
te probeer sien nie!  Maar hoe meer ek dit bedink het, hoe meer het ek besef dat dit 



presies is wat God wil hê ek moet doen!  Hy het vir my oë in my hart gegee – om te 
gebruik om in die geesteswêreld die visioene en werkinge van die Here onse God te sien!  
Ek glo daar is ‘n aktiewe geesteswêreld om my.  Hierdie wêreld is vol engele, demone, 
die Heilige Gees, die alomteenwoordigheid van God en Sy alomteenwoordige Seun, 
Jesus Christus.  Daar is geen rede vir my om dit nie te sien nie, behalwe my rasionele 
kultuur wat my leer om glad nie te glo dat dit enigsens bestaan nie, en my ook nie leer om 
oop te wees vir enige moontlikheid dat ek in hierdie geestesdimensie kan insien nie. 
 
Die mees voordiehandliggende voorvereiste om te kan sien, is om te kyk.  Daniël het ‘n 
visioen in sy gedagtes gesien en hy het ‘ . . .  bly kyk . . . en bly kyk’ (Dan. 7:2, 9, 13).  
Daarom, terwyl ek bid, kyk ek na Jesus wat by my is, en ek hou Hom dop terwyl Hy 
praat en die dinge doen en sê wat op Sy hart is.  Baie Christene sal vind dat as hulle maar 
net wil kyk, hulle sal sien.  Jesus is Emmanuel, God met ons (Matt.1:23).  Dis so 
eenvoudig!  Jy sal ‘n spontane, innerlike visioen/prentjie sien net soos wat jy spontane 
innerlike gedagtes ontvang.  Jy kan Christus saam met jou in ‘n gemaklike omgewing of 
situasie sien, want Hy is saam met jou in daardie gemaklike omgewing of situasie!  Jy sal 
waarskynlik vind dat innerlike visioene of beelde so maklik kom, dat jy dit eintlik 
wegstoot, omdat jy dink dis maar net jyself.  (Twyfel is een van satan se mees effektiewe 
wapens teen die kerk).  MAAR as jy net sal aanhou om hierdie innerlike visioene neer te 
skryf, sal jy vind dat jou geloof die twyfel spoedig oorwin, hoe meer jy besef dat die 
inhoud daarvan slegs van God af kan kom. 
 
God het Homself voortdurend aan Sy verbondsvolk openbaar deur drome en visioene.  
Hy doen dit regdeur vanaf Genesis tot Openbaring, en sê dat vandat die Heilige Gees 
uitgestort is in Handelinge 2, ons moet verwag om ‘n voortdurende stroom drome en 
visioene te ontvang (Hand. 2:1-4, 17).  Jesus, ons volmaakte Voorbeeld, het ons gewys 
hoe dit is om in voortdurende kontak met God te lewe.  Hy sê Hy doen niks op eie 
inisiatief nie, maar net dit wat Hy die Vader sien doen, en wat Hy die Vader hoor sê (Joh. 
5:19, 20, 30).  Wat ‘n ongelooflike manier om te lewe! 
 
Is dit regtig moontlik om so totaal en al op Goddelike inisiatief te lewe?  Een van die 
hoofredes vir Jesus se dood en opstanding was dat die voorhangsel van bo na onder sou 
skeur, wat ons direkte toegang sou gee tot die onmiddellike teenwoordigheid van God. 
Ons het die opdrag om tot God te nader (Luk. 23:45, Hebr. 10:19-22).  Daarom, al lyk dit 
wat ek beskryf ‘n bietjie vreemd vir ‘n rasionele, twintigste-eeuse kultuur, is dit ‘n 
sentrale Bybelse waarheid en ervaring.  Dit is tyd om alles wat aan die Kerk behoort, 
terug te neem. 
 
As gevolg van hul intense rasionele aard en hul bestaan in ‘n oordrewe rasionele kultuur, 
sal party mense meer bystand en lering nodig hê om hierdie waarhede hul eie te maak.  
Twee-gesprek met God deur dieselfde skrywers sal hulle hiermee help. 
 
 
Sleutel #4 – Dagboek-hou - die neerskryf van ons gebede en God se antwoorde - 
bring ‘n heerlike nuwe vryheid om God se stem te hoor. 
 



God sê vir Habakuk om die gesig (visioen) op te skryf en dit op tafels te graveer . . . 
(Hab. 2:2).  Dit het voorheen nooit eers by my opgekom om my gebede en God se 
antwoorde neer te skryf soos wat Habakuk dit in opdrag van God gedoen het nie.  As jy 
die Skrif begin ondersoek, sal jy honderde voorbeelde hiervan kry (Psalms, baie van die 
profete, Openbaring).  Hoekom het ek dan nooit vroeër daaraan gedink nie? 
 
Ek het die proses “dagboek-hou” genoem en daarmee begin eksperimenteer.  Ek het 
ontdek dat dit ‘n wonderlike hulpmiddel is om duidelik God se innerlike, spontane vloei 
te onderskei, want soos wat ek dit neergeskryf het, kon ek later in geloof al hoe langer 
aanhou skryf, terwyl ek eenvoudig geglo het dat dit God was.  Dit was nie nodig om dit 
te toets terwyl ek dit ontvang het nie (dit sou die reseptor laat inkonk!), want ek het 
geweet sodra die vloei verby was, kon ek teruggaan en dit toets en versigtig beoordeel 
en seker maak dit stem ooreen met die Skrif. 
 
Jy sal verstom wees as jy begin dagboek hou saam met God.  Twyfel kan jou dalk 
aanvanklik probeer keer, maar skud dit dadelik af en onthou dat dit ‘n Bybelse beginsel is 
dat God met jou is en dat Hy met sy kinders praat.  Moenie jouself te ernstig opneem nie, 
anders raak jy gespanne en staan in die pad van die werking van die Heilige Gees.  Dit is 
wanneer ons in Sy rus ingaan en rus van ons werke (Hebr.4:10) dat God se Gees vryelik 
kan vloei.  Daarom:  glimlag, sit gemaklik terug, jou pen en papier gereed en vestig jou 
aandag op God in lof en aanbidding, terwyl jy Sy aangesig soek.  Soos wat jy jou vraag 
aan God uitskryf, stil word en op Jesus wat by jou is fokus, sal jy skielik ‘n baie goeie 
gedagte kry in reaksie op jou vraag.  Moenie dit bevraagteken nie, maar skryf dit 
eenvoudig neer.  Later, wanneer jy jou inskrywings lees, sal jy so gelukkig wees as jy 
besef dat jy regtig in tweegesprek met God is!  
 
‘n Laaste gedagte:  Niemand behoort dit aan te pak voordat hy ten minste die Nuwe 
Testament deurgelees het nie (verkieslik die hele Bybel), en onderwerp is aan ‘n 
standvastige kerkleierskap nie.  Alle belangrike rigtinggewende besluite wat jy deur 
dagboek-hou ontvang, moet eers getoets word voordat jy daarop reageer. 
 
Vir volledige lering oor hierdie onderwerp, bestel die boek “Hoe hoor ek God se stem?” 
by www.CWGministries.org of skakel 716-681-4896.  ‘n Webwerfkatalogus van 60 
boeke is beskikbaar by Mark & Patti Virkler asook 100 kollege kursusse d.m.v. eksterne 
grade by www.cluonline.com.  
 
 
 
 
 
 
 


