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W E L K O M !

Versta jij Gods stem? 

Jezus zegt in Johannes 10 dat wij Zijn stem

horen (vers 27) maar ook kennen (vers 4). 

 

Maar hoor jij Zijn stem ook echt? Ben je echt

vertrouwd met Zijn stem? 

 

Vaak verlangen we er wel naar, maar komen

we door allerlei redenen er niet aan toe om

Zijn stem echt te leren kennen en te

onderscheiden. 

 

Jij hebt nu een eerste stap gezet door dit e-

book te downloaden. Want hiermee ga je 3

sleutels ontdekken die jou gaan helpen om

Gods stem beter te leren verstaan!

 

Kan je niet wachten om meer inzichten te

ontvangen die jou zullen gaan helpen om te

groeien in het verstaan van Gods stem en

het ontwikkelen van een intense en intieme

verbinding met Hem?

 

Plan dan nu een profetische sessie met mij

in via de knop hieronder. 

P R O F E T I S C H E  S E S S I E
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O V E R  M I J

Van �ongsaf aan was �k me bewust van Gods
aanwez�ghe�d �n m��n leven.
�k was een me�s�e met geestel��ke
voelspr�eten, waardoor �k me vaak onzeker,
alleen en onbegrepen heb gevoeld.

�k m�ste de begele�d�ng d�e nod�g �s wanneer
�e w�lt leren omgaan met �e gevoel�ghe�d
voor het geestel��ke. 

Na een weg van vallen en opstaan, mag �k nu
andere vrouwen helpen �n hun zoektocht om
hun geestel��k voelspr�eten te gaan
gebru�ken zoals God het bedoeld heeft.

�e leest h�er meer over m��n e�gen zoektocht.

Contact
ema�l:
�nfo@desteunp��ler.nl

Bel / whatsapp:
06 -1998 3553

https://www.desteunpijler.nl/over-de-steunpijler/


S L E U T E L  1

W E T E N  W I E  J E  B E N T
Weten w�e �e bent gaat veel verder dan �ezelf kennen. Het gaat over
het ontdekken van w�e ��� bent �n Chr�stus. En dat �s echt een heel
n�euw persoon vergeleken met wat �e tot nu toe van �ezelf ontdekt
hebt. De He�l�ge Geest kan �e h�erover gehe�men openbaren d�e te

v�nden z��n �n Gods woord, 
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Het �s belangr��k om samen met
de He�l�ge Geest te ontdekken
wat het betekent om opn�euw
geboren te z��n. 

Het betekent dat �e �n Chr�stus
een n�euwe �dent�te�t hebt
gekregen. �e bent geroepen om
deze n�euwe �dent�te�t u�t te
leven. 

Chr�stus zelf woont �n �ou en
maakt �ou tot een
bovennatuurl��k mens. 

�e hebt een l�chaam, een z�el en
een geest. Met �ouw geest kan �e
commun�ceren met Gods Geest. 

Maar vaak speelt onze
natuurl��ke mens ook nog een
grote rol wanneer we Gods stem
w�llen leren verstaan. 
 
Ze staat als het ware �n de weg en
zorgt voor ru�s op de l��n tussen
�ou en God. 

W�e ben ��� dan e�genl��k?
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Als ��� �ouw n�euwe �dent�te�t �n
Chr�stus ontdekt en deze waarhe�d
over �ou op �e hart laat schr��ven door
Hem, zul �e Gods stem beter gaan
verstaan.

D�t komt omdat d�t �ouw denken,
voelen en �ouw w�l zal gaan
veranderen. Het komt allemaal steeds
meer �n l��n met Gods waarhe�d over
�ou.

�e zult n�et alleen met �e hoofd weten
dat �e een kon�ngsdochter bent, maar
het ook zo ervaren en van daaru�t
handelen.

Weten w�e ��� bent �n Chr�stus verm�ndert ru�s.

�e zult n�et alleen weten dat God met
�ou w�l praten, maar het ook geloven
vanu�t �ouw hart.

Dat neemt veel ru�s tussen �ou en God
weg. �e hoeft n�et langer te tw��felen
of God tot �ou spreekt.

 Hoe meer openbar�ng ��� ontvangt
over w�e ��� bent �n Hem, hoe beter ���
Hem ook zult gaan verstaan, ��� bent
Z��n gel�efde dochter!

Dus vraag de He�l�ge Geest om �e te
openbaren wat het betekent om een
dochter van God te Z��n en dat God
�ouw geestel��ke Vader �s. (Rome�nen
8:14 en 15)
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S L E U T E L  2

I N T I M I T E I T  O N T W I K K E L E N
Wanneer �e �emand goed kent en vertrouwt met d�e persoon bent,
dan herken �e z��n of haar stem meteen als �e d�e hoort zonder hem

of haar te z�en. God w�l graag met �ou spreken en vanu�t
ontspann�ng �s het n�et moe�l��k om Z��n stem te verstaan. 
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Wanneer �e Gods stem w�lt
verstaan, dan �s het ook
belangr��k dat �e met Hem
omgaat en vertrouwd met Hem
raakt. 

'Vertrouwel��k gaat de HEERE
om met w�e Hem vrezen, Z��n
verbond maakt H�� hun bekend.'
Psalm 25:14

W�l �e weten wat God �ou te
zeggen heeft? Maak dan dagel��ks
t��d voor Hem vr�� om met Hem
door te brengen. 

Ga met deze t��d om zoals �e
omgaat met een hele belangr��ke
afspraak. Zet het �n �e agenda en
laat er n�ks anders tussen komen. 
 
�ouw �nt�eme t��d met God mag
plaats v�nden vanu�t ontspann�ng
en n�et onder t��dsdruk. 

 

Hoe ontw�kkel �e
�nt�m�te�t?
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Wanneer �e een �nt�eme relat�e met
God ontw�kkelt, dan leer �e Hem
steeds beter kennen.

�e leert Z��n woorden kennen, maar
ontdekt daarmee ook Z��n natuur en
Z��n karakter, d�e ook steeds meer
z�chtbaar worden �n �ou!

H�erdoor leer �e steeds beter
ondersche�den wat van God �s en wat
n�et. 

Welke gedachten Z��n �n l��n met wat
God spreekt en welke �u�st n�et?

Welke dromen d�e �e ontvangt passen
b�� w�e H�� �s en w�l Z��n voor �ou en
welke n�et?

�n een �nt�eme relat�e zet �e de ander
bovenaan. 

�nt�m�te�t zorgt voor kennen.

God gaf z�chzelf aan �ou door het
leven van �ezus. En nu mag ��� �ezelf
aan Hem teruggeven. 

Dat betekent dat ��� �e overgeeft aan
Hem, en �ouw vertrouwen �n Hem
gaat groe�en. 

Hoe meer ��� �ezelf aan Hem overgeeft,
en de controle aan Hem geeft hoe
�ntenser �ouw relat�e met Hem wordt
en deze z�ch verd�ept.

God w�l �ou tra�nen �n het
onderhouden van een voortdurende
�nt�eme relat�e met Hem.

Hoe meer ��� h�er�n groe�t en
gehoorzaam bent, hoe meer
openbar�ng en gehe�men�ssen H�� �ou
kan toevertrouwen.
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S L E U T E L  3

O E F E N E N  
Wanneer �e hebt erkend w�e God �s en w�e ��� bent �n Hem en �e

gekozen hebt een �nt�eme relat�e met Hem te ontw�kkelen, dan �s
de volgende stap om te gaan herkennen op welke man�eren H�� tot

�ou spreekt. D�t ontdek �e door te oefenen. 
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God spreekt op veel versch�llende
man�eren en zal tot �ou spreken
op een man�er d�e b�� �ou past en
waar ��� aan toe bent, maar ook
waar ��� �e naar u�tstrekt. 

W�l �e  meer dromen van Hem
ontvangen? Dan kun �e Hem daar
om vragen.

Maar God zal �e geen
�ndrukwekkende v�s�oenen geven,
wanneer dat �e erg van slag zou
maken.

God kan b��voorbeeld spreken
door gedachten, beelden, dromen
of een hoorbare stem. 

Wanneer ��� God n�et hoort door
dromen, �s er dus geen probleem.
�edereen �s weer anders en God
weet prec�es wat ��� nod�g hebt
h�er�n. 

Verwacht dat H�� zal spreken,
stem �e op Hem af en lu�ster
aandacht�g en �e gaat d�t vanzelf
ontdekken. 

Op welke man�eren
spreekt God?
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Hoe vaker �e oefent, hoe beter �e Z��n
stem tussen alle andere gedachten,
dromen, afle�d�ngen, en �ndrukken zal
gaan herkennen.

Oefenen doe �e door t��dens �ouw t��d
met God aandacht�g te z��n en Z��n
stem  te verwachten.

�e bere�dt �e h�er goed  op voor door
alt��d �ets b�� �e te hebben om wat �e
ontvangt op te schr��ven of op te
nemen op �e telefoon.

Het lukt n�et om alles te onthouden
en soms geeft God ons telkens een
kle�n beet�e en z�e �e pas het complete
plaat�e wanneer �e alles nog eens terug
leest. 

Oefenen doe �e ook door God een
vraag te stellen en dan de t��d te
nemen om te lu�steren.

Oefenen zorgt voor herkenn�ng.

'Heer wat �s uw verlangen voor m��n
huwel��k?' En dan Hem de ru�mte
geven om �e te antwoorden. 

Of doorvragen wanneer �e �ets meent
te z�en of te horen van Hem; 'Heer
wat w�lt U h�er mee zeggen?'

�e kunt �ets van God ontvangen voor
�ezelf, maar ook voor een ander. Dan
mag �e �n vertrouwen u�tstappen.
u�tstappen �s ook oefenen. 

Vraag de ander alt��d om wat �e
doorgeeft te toetsen. �s het B��bels?
Bevest�gt het �ets wat �e e�genl��k al
w�st...

 Maar laat onzekerhe�d �e n�et
tegenhouden, want �u�st door te doen,
groe� �e en bouw �e anderen op!
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weten w�e �e bent �n Chr�stus
�nt�m�te�t ontw�kkelen met God
 oefenen �n het verstaan van Z��n stem

Nu �e weet welke 3  sleutels �ou gaan helpen om Gods stem beter te gaan
verstaan �s het t��d voor act�e! Denk er eens bewust over na op welke momenten
en welke man�eren �e bez�g gaat met;

1.
2.
3.

Profet�sche planner:

Z O N D A G M A A N D A G

D I N S D A G W O E N S D A G

D O N D E R D A G V R I J D A G

Z A T E R D A G N O T I T I E
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P L A N  E E N  P R O F E T I S C H E
S E S S I E

Ga jij jouw relatie met God bovenaan

zetten en groeien in het verstaan van Zijn

stem voor jouw leven?

 

In een profetische sessie ontvang je

inzichten die jou zullen gaan helpen om te

groeien in het verstaan van Gods stem en

het ontwikkelen van een intense en intieme

verbinding met Hem.

 

S E S S I E  I N P L A N N E N
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