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Spreekt God 
vandaag? Hoe? 

Tegen wie?



Inleiding
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Kan God stil zijn?
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“De jonge Samuel werkte voor 
de Heer. Hij hielp Eli, die bijna 
helemaal blind was. 

De Heer sprak in die tijd bijna 
nooit tegen iemand. En de 
mensen zagen hem ook niet in 
dromen.” 

1 Samuel 3:1 BGT 



Kan God stil zijn?
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“Roep tot Mij, en Ik zal u 
antwoorden, Ik zal u grote en 
onbegrijpelijke dingen 
bekendmaken, die u niet weet”

Jeremia 33:3

“Mijn God, ik roep 
overdag, maar U 
antwoordt niet…”

David in Psalm 22:3



Hoe spreekt de Geest van God vandaag?
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1. Door de Bijbel - Gods Woord

LOGOS RHEMA
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Voorbeelden van: LOGOS

Joh. 17:17 “Heilig hen door de waarheid: uw 
woord [logos] is de waarheid”

Heb 4:12 “Want het woord [logos] van God is 
levend en krachtig en scherper dan enig 
tweesnijdend zwaard”

Jak 1:22 “en weest daders van het woord [logos] 
en niet alleen hoorders…”

1 Pet 1:23 “…u die wedergeboren bent, niet uit 
vergankelijk maar uit onvergankelijk zaad, door 
Gods levende en blijvende woord [logos].”
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Voorbeelden van: RHEMA

Luk 1:38 “Maria nu zei: ‘Zie, de slavin van de Heer, 
moge met mij gebeuren naar uw woord [rhema]”.

Luk 2:26+29 Simeon “En hij had een Goddelijke 
aanwijzing ontvangen door de Heilige Geest, dat hij 
de dood niet zou zien voordat hij de Christus van de 
Heer had gezien… Nu laat U, Heer, uw slaaf in vrede 
heengaan naar uw woord [rhema]”. 

Mk 14:72 “En terstond kraaide de haan. En Petrus 
herinnerde zich het woord [rhema] dat Jezus tot hem 
gezegd had.”

8



1. Door de Bijbel - Gods Woord

LOGOS RHEMA

Eeuwig Tijdelijk – voor een situatie

Universeel Persoonlijk – Particulier

Objectief Subjectief
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LOGOS is de basis

2 Tim 3:16-17 “Heel de Schrift is door 
God ingegeven en is nuttig om daarmee 
te onderwijzen, te weerleggen, te 
verbeteren en op te voeden in de 
rechtvaardigheid, opdat de mens die God 
toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk 
goed werk volkomen toegerust.”

17-12-18
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RHEMA is bemoedigend en krachtig

Efez. 6:17 “…het zwaard 
van de Geest, dat is het 
woord [Rhema] van God” 
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2. Door onderzoek
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3. Door anderen
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4. Door bijzondere openbaring of leiding
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5. Door wijsheid

Jakobus 1:5 “En als iemand van u in 
wijsheid tekortschiet, laat hij die 

dan vragen aan God, Die aan ieder 
overvloedig geeft en geen verwijten 
maakt, en ze zal hem gegeven worden.”

17-12-18
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God kan ons spreken…

1. Door de Bijbel - logos en rhema

2. Door onderzoek

3. Door anderen

4. Door bijzondere leiding

5. Door wijsheid
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Jeremia 23:28

“Laat de profeet bij wie een 
droom is, een droom 
vertellen. Laat ieder bij wie 
Mijn woord is, Mijn woord 
naar waarheid spreken.

Wat heeft het stro gemeen 
met het graan? Spreekt de 
HEERE.” 
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Conclusie
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