
H O E  B R E N G  I K  E E N  U U R  
D O O R  M E T  G O D ?   

Enerzijds is dit een redelijke vraag. We hebben het over tijd doorbrengen met 
iemand die we niet zien, horen of kunnen aanraken. Voor sommige mensen, “social 
distancing” is hoe ze God altijd hebben ervaren. Hij lijkt op een afstand te staan. Hoe 
moet ik Hem benaderen? 

Anderzijds is dit een onredelijke vraag. We hebben het over tijd doorbrengen met 
iemand die zegt, “Ik ben dichtbij ieder die mij aanroept” (Psalm 145) en “de Trooster, 
de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in Mijn Naam, die zal u in alles 
onderwijzen en u in herinneringen brengen alles wat ik u gezegd heb” (Johannes 
14:26). In feite, Hij is niet ver weg. Hij is er altijd bij. De vraag is echter, hoe stel ik 
mijn hart open om naar Hem te kunnen luisteren? 

Luisteren naar Hem is iets wat je leert door te doen. Voor ieder persoon is dit een 
beetje anders. Waarom? Omdat elke persoon uniek is en zo ook elke relatie, 
inclusief jouw relatie met God. Maar voor ons allemaal is luisteren naar Hem een 
beweging van onze eigen geest. 

Jouw ziel of geest is jouw innerlijke wezen, dat deel van jouw bestaan die 
onzichtbaar en ontastbaar is. Dat deel van jouw bestaan is continu onder druk door 
de wat meer zichtbare, tastbare dingen van deze wereld. We hebben geleerd 
prioriteit te geven aan het zichtbare en tastbare. Daarom is luisteren naar God zo 
uitdagend voor velen. God is Geest en wie Hem wilt horen moet met zijn/haar 
binnenste leren luisteren. 

Om je daarmee op weg te helpen, willen we je het volgende plan bieden. Dit is geen 
regel. Uiteindelijk zou je dit jouw eigen moeten maken, het aanpassen en invullen 
zoals het voor jouw relatie met God het beste is. Maar zo kun je de eerste stappen 
nemen. Dit plan is gebaseerd op 1 uur. Misschien klinkt dat heel lang maar we 
beloven je, er komt een moment dat het niet lang genoeg zal zijn. 



V O O R B E R E I D I N G : 

Fysieke bijbel: een bijbel op een tablet of smartphone is handig maar het is ook 
snel afleidend. Je hebt een fysieke bijbel nodig.

Dagboek en pen: ook al ben je dit niet gewend te gebruiken, een dagboek is handig 
te hebben, ook al is het alleen om een bijbeltekst op te schrijven of een gebed. Dit 
hoef je niet iedere keer te gebruiken maar ik zou het wel iedere keer bij de hand 
willen hebben.

Smartphone of tablet wegstoppen: Wanneer Jezus wilde bidden ging hij ergens 
buiten het bereik van andere mensen. Als jij je smartphone of tablet meeneemt naar 
je tijd met God blijf je bereikbaar voor de hele wereld. Zet hem uit en stop hem weg. 
Dit is misschien de eerste stap van geloof! :) 

Stille plek: dit kan een aparte kamer zijn of het kan je eigen woonkamer zijn voordat 
de rest van de mensen in jouw huis wakker zijn. 

G . E . B . E . D .  S T A P P E N :   

1. Goedemorgen, Vader (5 minuten). Je bent niet bezig om zomaar een 
geestelijke gewoonte uit te voeren. De God van hemel en aarde en zee en 
alles wat daar leeft is dichtbij je. Laat je hart ervan bewust worden. Denk er 
even over na. Spreek tot Hem. Aanbid hem, met een lied of zonder. Vraag 
Hem om tot jouw hart te spreken en bereid je je voor om van Hem iets te 
ontvangen. 

2. Eet het woord (15-20 minuten). Het woord van God is niet iets wat je alleen 
maar leest, het is iets wat je, als het waren, moet eten. Kauw het rustig door. 
Lees een stuk tekst meerdere keren door. Let op de woorden of de regels die 
voor jou eruit springen. Waarom pakt dat woord of die regel jouw aandacht? 
Wat wilt de Heer daarover zeggen? Ik raad je aan iedere keer een Psalm te 
lezen en een hoofdstuk van het Johannes evangelie. Soms merk je in de loop 
van deze stap dat je moet stoppen met lezen en stil moet zijn voor God. Als je 
dat merkt, doe het. Daarna kun je weer verder gaan.

3. Bid het woord (15-20 minuten). Wat je net hebt gelezen, gebruik dat als de 
grondstof van gebed. Bijvoorbeeld, Psalm 1 zegt, “Welzalig de man die niet 
wandelt in de raad van de goddelozen.” Hoe bid je deze tekst? Misschien bid 
je, “Welzalig de man… Heer, leid mij in de weg van zaligheid, ik wil Uw zegen 
en gunst op mijn leven ervaren. Help mij om de raad van de goddelozen te 
herkennen voor wat het is en daar niet in te wandelen. Want ik heb U en ben 
dus ook niet goddeloos. Dank U heer dat ik U heb.” De kracht hiervan is dat 
het woord van God tot leven komt in jouw mond en dieper zakt in je hart. Als 
je eet, wordt de voedingstof veranderd naar energie voor jouw lichaam. Als je 
het woord van God eet en het woord van God bidt, dan wordt het veranderd 
naar energie voor jouw geest. Soms merk je in de loop van deze stap dat je 



moet stoppen met bidden en stil moet zijn voor God. Als je dat merkt, doe het. 
Daarna kun je weer verder gaan.

4. Eerlijk vertellen (15-20 minuten). Het kan zijn dat je zorgen op je hart hebt, 
voor jezelf, je familie of iemand anders. Het kan zijn dat je een grote kloof ziet 
tussen wat je net hebt gelezen en wat je werkelijk ervaar. Nu is niet de tijd om 
schijnheilig te doen (het is nooit de tijd ervoor, trouwens). Wees eerlijk voor 
Hem en vertel Hem precies hoe je je voelt of wat je bezig houdt. Als je dit al 
heel moeilijk vindt, vertel hem dat ook. Hij kan het aan. Sterker nog, Hij weet 
het al. Maar op het moment dat jij het eerlijk vertelt is het alsof je een kist 
open maakt voor God en Hem uitnodigt om over dat specifieke item te 
spreken. Soms merk je in de loop van deze stap dat je moet stoppen met 
bidden en stil moet zijn voor God. Als je dat merkt, doe het. Daarna kun je 
weer verder gaan.

5. Doe Uw wil (5 minuten). Wat ons als Christenen onderscheidt van alle 
andere mensen op aarde is dat we ons onderwerpen aan God als Vader, als 
Koning en als Heer. Jezus zelf heeft gebeden, “Niet mijn wil maar uw wil, 
Vader” en hij heeft ons geleerd te bidden “Uw koninkrijk kome, Uw wil 
geschiede zoals in de hemel, zo ook op aarde.” Op het eind van jouw tijd met 
Hem, neem al wat je hebt gelezen en gebeden en onderwerp het aan Hem. 
Verklaar tot Hem en tot je eigen ziel dat Hij de leiding heeft, dat Hij het beste 
weet, dat Hij de macht en de kracht heeft, dat niets onmogelijk is voor Hem en 
dat wat Hij wilt, jij ook wilt. En dat wil je want Zijn wil werkt altijd uit tot jouw 
zegen. Soms merk je in de loop van deze stap dat je moet stoppen met 
bidden en stil moet zijn voor God. Als je dat merkt, doe het. Daarna kun je 
weer verder gaan.

Nogmaals, dit is alleen bedoeld als een richtlijn. Voel je vrij om het in te vullen zoals 
jij dat wilt. De Heilige Geest zal je daarin leiden. 


