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Les 7 
Hoe hoor ek God se stem? 

VOORBEREIDING: 
Lees Num 22:28, Gen 37:5-6, Hand. 2:17, Luk. 1:28-30, Mat. 26:75, 1 
Kor. 14:3, Ps 119:105.  Hoor jy nog die Here se stem?  Weet jy hoe die Here se 
stem klink?  Kyk na die volgende les en dink wanneer laas jy die Here hoor 
praat het.  Vra vir die Here om jou sensitief te maak vir Sy stem.

ONS LEER: 

Vandag wil ons bietjie gesels oor hoe die Here se stem klink.  Hoe kan ek werklik 
God se stem hoor?  Kry vir jou 'n Bybel en lees die volgende stukkies:

1.  Num 22:28, 
2.  Gen 37:5-6, 
3.  Hand. 2:17, 
4.  Luk. 1:28-30, 
5.  Mat. 26:75,  
6.  1 Kor. 14:3, 
7.  Ps 119:105 

Gebruik nou die volgende sleutels om die maniere waarop ons God se stem kan 
hoor te ontleed uit die teksgedeeltes:

 1. Skepping
2. Drome
3. Gesigte
4. Engele
5. Gedagtes
6. Profesie
7. Bybel /Die Woord

Gesels nou bietjie oor hoe die Here elkeen van hierdie dinge kan gebruik om met 
ons te praat.  Hierdie kan ‘n redelike oop gesprek wees.  Wat baie belangrik is is 
die gedagte dat God op verskillende maniere met ons kan praat.  Iets soos  
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“gesigte” mag ‘n vreemde konsep wees.  Laat hulle hul oë toemaak en sê dat hulle ‘n 
pienk olifant op ‘n fiets moet sien.  Wanneer hulle die prentjie gesien het, ver-
duidelik vir hulle dat dit is hoe die Here gesigte gee.  Dis prentjies van goed wat 
mense sien.   

Uit hierdie gesprek is dit belangrik om die 7 punte wat ek kan doen om beter 
te luister te bespreek.  Dit is amper soos om die TV aan te sit.  Jy moet gaan 
stil word om te kan hoor.  Moenie op ander goed fokus nie.  Loof die Here en laat 
Hom toe om met jou te praat.  Wag op die Here.  Maak tyd om te hoor.  Verwag 
dat Hy gaan praat.  Dit help nie jy bid maar jy het geen verwagting van ‘n 
antwoord nie!  Vertrou die Here dat Hy met jou sal praat.  Vra dat Hy jou sal 
sensitief maak vir Sy stem. Op jou kind se aktiwiteitsbladsy is 'n mooi opsomming 
van al hierdie dinge.

AKTIWITEIT:
 
Stuur jou kind uit die huis uit (indien dit moontlik is of kry 'n stil plekkie in die 
huis).  Laat hy/sy vir ‘n ruk daar gaan sit met ‘n Bybel en net vir die Here vra om 
met hulle te praat.  Hierdie is ‘n moeilik oefening vir die meeste kinders, maar die 
Here is getrou!  Vertrou Hom om die werk te doen!  Roep jou kind na sowat 10-15 
minute terug.  Vra vir hom/haar wat hulle beleef het gedurende daardie tyd.  
Gesels met hulle oor hoekom dit dalk lekker of moeilik vir hulle was. 

Sluit af met gebed. 




