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Bijbelstudie Discipelschap deel 16 
 

 

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van 
uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil 

van God is. 
Romeinen 12:2 

 
Wanneer ik in gesprek ben met christelijke mensen 
komt ergens in het contact ook altijd wel eens in een 
bepaalde vorm voorbij dat mensen het moeilijk 
vinden om Gods wil voor hun leven te ontdekken. 
Ik proef vaak een oprecht verlangen om te leven 
voor God en bereidheid om van alles te doen voor 
Koning Jezus en Zijn Koninkrijk maar mensen weten 
niet wat en hoe. Hoe kan je weten wat Gods plan 
voor je leven is? Een vraag waar ik helaas geen 
duidelijk antwoord op heb. Ten eerste niet omdat 
God mij (nog) niet heeft laten weten wat Hij exact 

met jou van plan is en ten tweede omdat ikzelf ook niet weet hoe de dingen in mijn leven zullen 
gaan. Hoewel ik Gods leiding op diverse belangrijke momenten heb gezocht of ervaren heeft de 
HEERE mij ook geen gedetailleerd plan laten zien van wat er in mijn eigen leven allemaal gaat 
gebeuren en wat ik dan exact moet doen. Veel meer heb ik ontdekt is Gods leiding een kwestie 
van dagelijks met Hem leven en Hem zoeken en betrekken bij de keuzes die ik dagelijks moet 
maken. Gods leiding ervaren heeft dus te alles maken met geestelijk inzicht en 
onderscheidingsvermogen in (dagelijkse) situaties en van daaruit leren onderscheiden wat goed 
en wijs is. 
  
Inzicht en onderscheidingsvermogen zijn essentiële zaken in onze wereld. De hele dag door zijn 
we als mensen bezig om de wereld om ons heen niet alleen maar waar te nemen maar ook om 
wat we zien/horen en meemaken te interpreteren zodat we in ons doen en laten de juiste keuzes 
maken. Sommige van die keuzes kosten niet heel veel moeite zoals welke kleding het beste past 
als je kijkt naar het weer buiten (alhoewel ik me besef dat er ook mensen zullen zijn die daar meer 

moeite mee hebben dan ik     ) Andere keuzes daarentegen zijn veel lastiger. Ons huidige 
energiecontract loopt af en met de enorme prijsstijgingen van de laatste maanden zijn we goed 
aan het nadenken wat nu het meest verstandig is om te doen. Je probeert te kijken naar je eigen 
situatie en tegelijk een inschatting te maken over de wereldgebeurtenissen en de nabije toekomst 
en hoe die zaken op elkaar inwerken, dat valt niet mee. Ook keuzes over bijvoorbeeld je werk, 
wel of niet verhuizen of met wie je wilt trouwen zijn keuzes waarbij inzicht en 
onderscheidingsvermogen van groot belang zijn. Dagelijks maken we allerlei kleine en grote 
keuzes en we kunnen ons voor die keuzes baseren op een enorme toestroom van informatie die 
ons wil beïnvloeden. Via eigen ervaringen, de mensen om ons heen, de cultuur waarin we leven, 
de krant, televisie en internet krijgen we allerlei prikkels op ons afgevuurd wanneer we een keuze 
willen maken.  



 

 

2 

 
Het juist beoordelen van al die informatie zodat we uiteindelijk een juiste keuze maken valt niet 
mee. Worstel jij wel eens op het gebied van keuzes maken in je leven? In welke situaties vind 
jij het moeilijk om in beslissen wat juist is? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Het geweldige wat Gods Woord ons laat zien is dat hoewel God ons 
(meestal) niet Zijn hele plan voor ons leven ineens duidelijk maakt de 
HEERE ons wel wil bijstaan en helpen om in ons dagelijks leven keuzes te 
maken die in lijn zijn met wat Hij van ons wil. Als leerling van Jezus 
mogen we leren ons leven zo in te richten dat we in ons dagelijks doen en 
laten Hem eren en daarmee tevens ambassadeurs zijn van Gods 
Koninkrijk. Wanneer we spreken over leren onderscheiden wat Gods wil 
is dan hebben we het over het vermogen wat God ons schenkt om in ons 
dagelijks leven te kiezen voor wat waar, wijs, goed en opbouwend is en 
om datgene wat verkeerd, dwaas en/of slecht is na te laten. Dit is niet iets 
voor super Christenen maar iets wat God door Zijn Geest aan elke 
volgeling van Jezus wil leren. Lees de volgende teksten maar eens door 
en schrijf op wat God jou wil leren: Kolossenzen 1:9-10 en Filippenzen 
1:9-11 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

Waarheid 1: Gods wil is voor iedereen te ontdekken 
 
In de teksten die je zojuist hebt gelezen heb je kunnen ontdekken dat het Gods algemene wil is 
dat discipelen van Jezus leren om vanuit hun geloof het leven te interpreteren en van daaruit hun 
keuzes te maken. Dat we steeds meer leren wat goed en wijs is in Gods ogen. Als het goed is leeft 
dat verlangen ook in het hart van een volgeling van Jezus. Kijk maar eens in Psalm 143:10 hoe 
David dit verlangen omschrijft. Dezelfde David schrijft in Psalm 119:105: Uw woord is een lamp 
voor mijn voet en een licht op mijn pad. Het inzicht wat God geeft volgens David is niet ineens 
een grote halogeen breedstraler op onze hele levensweg maar genoeg licht om te zien waar je 
volgende stap veilig gezet kan worden. Ook de tekst bovenaan deze studie spreekt van het 
algemene verlangen van God om Zijn kinderen te leiden. Lees Romeinen 12:1-2 eens aandachtig 
door. Hoe zou jij deze tekst uitleggen? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Waarheid 2: Gods wil is goed 
 
Sommige mensen zijn bang dat het zoeken naar Gods wil inhoudt dat Hij ineens allerlei nare of 
moeilijke dingen van je verlangen gaat zoals je als zendeling het oerwoud in sturen of je ineens 
predikant maakt. Weer andere mensen zijn bang dat als ze naar Gods wil gaan leven ze niks leuks 
meer mogen doen en het leven oersaai, voorspelbaar en niet leuk maakt. Jezus volgen maakt dat 
je nergens meer plezier meer aan mag beleven lijkt soms de gedachte te zijn. Gods wil ontdekken 
betekend volgens sommige mensen dat je een moeilijk leven krijgt waarin je allerlei onaangename 
dingen moet doen van God. Er is soms angst dat Gods plannen heel anders en minder leuk zullen 
zijn dan iemands eigen plannen. Volgens de Bijbel is dat toch net iets anders. Inderdaad kan het 
zo zijn dat het leven naar de wil van God soms moeilijk is en ook als discipel van Jezus worden 
lijden, ziekte en onrecht je soms niet bespaard. Maar de Bijbel leert ons ook hoe het karakter van 
God is. Lees bijvoorbeeld de volgende teksten eens: Psalm 84:10-12, Psalm 107, Jeremia 29:10-14, 
Romeinen 8:31-39. Wat leren deze teksten jou over de wil van God? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
We mogen erop vertrouwen dat we een Heer hebben die van ons houdt en ons welzijn voor ogen 
heeft. Zijn wil doen is een weg van rechtvaardigheid en liefde en Hij is daarbij zelf bij ons om ons 
te helpen en te steunen. We hebben een God die niet altijd rampen voorkomt maar in staat is om 
vanuit het grootste kwaad iets goeds voort te brengen (Romeinen 8:28) Het is door dat 
vertrouwen in de Vader dat de Heer Jezus ook kon bidden in Getsemane (Matteüs 26:46)  
 

Waarheid 3: Als je Gods wil wilt ontdekken zul je actie moeten ondernemen en Gods gereedschap moeten 
leren gebruiken 

 
Het is belangrijk om te onthouden dat je Gods wil voor je leven voor een belangrijk deel wel kent. 
Volgens de Bijbel ben je namelijk geschapen om te leven in verbondenheid met God. (Psalm 139) 

Ook is het doel van ons leven dat we God daarin/mee eren 
(Jesaja 43:7) In dat leven zijn we vervolgens geroepen om God 

lief te hebben met heel ons hart (Markus 12:28-30) 
Naast onze relatie met God zijn we geroepen om in ons leven 
andere mensen lief te hebben en naar hen om te zien (Markus 
12:31, Johannes 13:34-35)  
We zijn geroepen om goed om te gaan met de Schepping van 
God (Genesis 1:27-31) en om het evangelie van Jezus Christus 

door te geven (o.a. Matteüs 28:18-20) Ook over veel andere zaken is de Heer al duidelijk geweest 
aangaande Zijn wil. Door Gods gereedschapskist te openen en te hanteren zul je in heel veel 
situaties goed kunnen onderscheiden wat de juiste keuze voor jou is. 
 
Gebed 
God wil graag betrokken zijn bij onze levens. In de vorige les hebben we gezegd dat we in het 
gebed God niet iets kunnen vertellen wat Hij nog niet weet maar dat het ons (onder andere) 
uitnodigt om ons leven met Hem te delen. Dit gaat ook op voor de keuzes die we moeten maken. 
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We mogen de dingen waar we voor komen te staan ook aan Hem voorleggen en volgens Jakobus 
1:5 wil God graag wijsheid en inzicht geven.  
 
Gods Woord 
Hoe zou de wereld eruitzien als God niet de Bijbel zou gebruiken maar ieder mens persoonlijk 
zou vertellen wat te doen in elke situatie? Lijkt je dat een fijne wereld? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Doorgaans geeft de HEERE niemand een uitgewerkte 
handleiding voor zijn of haar leven zodat je exact bij 
elke keuze kunt kijken wat God wil dat je doen zal. Op 
die wijze zou je zelf ook totaal geen eigen inbreng 
hebben maar feitelijk gewoon een rol spelen in een soort 
toneelstuk. Wij volgen echter geen script maar mogen 
gewoon ons eigen leven uitleven. God wil daarin Zijn 
rol spelen en middels Zijn Woord maakt Hij over heel 
veel zaken kenbaar wat keuzes zijn waarmee je Hem 
eert en gelukkig maakt. Keuzes die je eigen welzijn en 
het welzijn van anderen garanderen. Ook dat vraagt interpretatie. De Bijbel is geen encyclopedie 
waarin je per onderwerk kunt uitzoeken wat je moet doen. In de verhalen, brieven, liederen en 
geschriften die samen de Bijbel vormen kun je veel leren over wat goed is. De Bijbel is dus de 
bron bij uitstek om Gods wil te ontdekken en om te groeien in inzicht en 
onderscheidingsvermogen. 
Als jij nadenkt over de dingen die je hebt gelezen in de Bijbel wat zou je vandaaruit kunnen 
zeggen over wat Gods wil is voor jouw leven vandaag? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Gods Geest 
Lees Johannes 16:7-15. Wat leert je dit gedeelte over de rol van de Heilige Geest in het leren 
onderscheiden van Gods wil? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Een belangrijke regel om te onthouden is dat de boodschap van het Woord en het getuigenis van 
de Geest niet tegen elkaar in zullen gaan. Jezus spreekt over de Geest van de waarheid die in de 
waarheid leidt en in Johannes 17:17 noemt Jezus dat ook het Woord van God waarheid is. Leiding 
van God door de Geest zal nooit ingaan tegen het geopenbaarde Woord van God! 
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Advies van andere wijze Christenen 
Lees spreuken 15:22. Wat leert je dit over het leren onderscheiden van Gods wil? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Hoewel het een goede zaak is om advies te vragen van andere mensen en betrouwbare gelovigen 
in het bijzonder zul je moeten onthouden dat elk mens fouten kan maken.  
 
Letten op Gods hand in de omstandigheden 
In Handelingen 16:6-9 lezen we dat Paulus en 
Timotheüs op zendingsreis zijn en bij hun plannen 
gehinderd worden en uiteindelijk door een visioen 
helder krijgen waar ze wel heen mogen. God leidt 
soms door middel van dromen, visioenen en 
profetieën maar kan ook omstandigheden zo leiden 
dat je daardoor geholpen wordt in het maken van 
de juiste keuze. De tegenwerking die Paulus en 
Timotheüs ervaren hebben herkennen ze later als 
Gods hand die hen hinderde een bepaalde richting 
uit te reizen.  Toch is het zaak om dit wijs en rustig 
af te wegen. Een obstakel betekend niet altijd dat iets niet goed is. Soms is doorzettingsvermogen 
gevraagd. Ook een open deur is niet altijd synoniem aan Goddelijke leiding. Het vraagt inzicht 
om dit goed te lezen. 
 
Vrede 
Als leerling van Jezus mogen we leven in de vrede van Christus (Kolossenzen 3:15) Deze vrede is 
een goede maatstaf in het leren onderscheiden van wat goed is. In het leren onderscheiden van 
wat goed is kan de vrede van Christus je laten zien dat je op de juiste weg zit. Andersom kan het 
ontbreken van die vrede maken dat God je duidelijk wil maken dat het anders moet. Psalm 32 is 
daar een goed voorbeeld van! 
 
Vaste overtuiging 
In dezelfde categorie valt de vaste overtuiging die de Heilige Geest kan geven. Een diep 
aangesproken voelen om iets (niet) te doen. Paulus getuigd hiervan in Handeling 20:17-25. Het 
gaat hierbij om een diepe innerlijke overtuiging die Gods Geest in het hart legt. Belangrijk is om te 
toetsen waar de overtuiging wegkomt want niet elke overtuiging is van God. We kunnen ook 
onszelf hierin voor de gek houden en eigen wensen en verlangens voor Goddelijke overtuiging 
aanzien.  
 
Je gezonde verstand 
Als laatste noem ik ons gezonde verstand. God heeft ons dit gegeven in de hoop dat we het 
zouden gebruiken. Heel vaak laat ons gezonde verstand ook wel zien wat goed en wijs is om te 
doen. Ook dat is een middel wat God geeft om te helpen onderscheiden wat Zijn weg is. 
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Heb jij ervaring met zaken uit deze “gereedschapskist” en hoe heb jij Gods leiding 
daardoorheen ervaren? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Wat doe je als het nog steeds onduidelijk is? 
Ondanks al deze zaken zal ik de eerste zijn om 
toe te geven dat het in sommige specifieke 
situaties nog steeds moeilijk kan zijn om Gods 
wil te onderscheiden. Ook heb je gezien dat het 
vaak niet al te moeilijk is om jezelf voor de gek te 
houden en bijvoorbeeld iets aan te zien voor 
Gods wil terwijl het eigenlijk je eigen verlangen 
is.  
Gebruik daarom nooit een van de 
gereedschappen die God geeft bij belangrijke 
beslissingen maar zoek op meerdere manieren 
naar inzicht en onderscheidingsvermogen. 

Bedenk dat God je daarin wil helpen en verlangt dat jij op die manier zult groeien in je geloof. Een 
geparkeerde kun je niet sturen maar als hij in beweging is gaat dat veel makkelijker. Op 
geloofsgebied is dat ook zo. Blijf niet wachten tot de hele weg duidelijk is maar ga onderweg en 
leer onderweg de signalen te herkennen. Maak veel en goed gebruik van het gereedschap wat 
God je heeft gegeven. 
 
Hoe zou je de gereedschapskist van God kunnen en willen gebruiken in de huidige situatie in 
jouw leven? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Wanneer vind jij het ontzettend moeilijk om te onderscheiden wat God wil? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
Wat zou jij doen als je een belangrijk beslissing moet maken en je hebt allerlei tegenstrijdige 
informatie? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
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Tot slot nog een paar vragen en principes die je mee kunt nemen wanneer het onderscheiden 
moeilijk is. 

vraag Bijbeltekst principe 

Brengt dit eer aan God? 1 Kor. 10:31 We zijn geroepen ons leven te 
leven tot eer van God. 

Vertrouw ik op God, op 
mezelf of probeer ik bij een 
ander in een goed blaadje te 

komen? 

Spreuken 3:5-6/ 2 Kor. 5:9-10/ 
Handelingen 5:29 

We zijn geroepen om God te 
vertrouwen en te 

gehoorzamen. We hoeven niet 
bang te zijn voor andere 

mensen. 

Is dit een geval van “te mooi 
om waar te zijn?” 

Spreuken 14:15 We leven in een wereld vol 
bedrog. We behoren wijs en 
bedachtzaam te zijn daarin. 

Kan dit mijn reputatie of 
geloof schaden? 

1 Kor. 15:33 We leven in een wereld vol 
bedrog. We behoren wijs en 
bedachtzaam te zijn daarin. 

Past dit in het streven meer op 
Christus te lijken? 

1 Petrus 1:14-15 Als leerlingen van Jezus 
groeien we naar het beeld van 

onze Heer 

Kan dit de reputatie van 
Christus of de Gemeente 

schaden? 

Efeze 5:1-4 We dienen God te eren en 
elkaar op te bouwen 

Kan deze beslissing het 
daglicht verdragen? Kan ik er 

trots op zijn? 

Efeze 5:11-13 We behoren als kinderen van 
het licht te leven 

Is dit wijs en opbouwend? 1 Korinthe 8:9 
1 Korinthe 10:23 

Niet alles wat goed is, is ook 
verstandig en wijs. 

 


