
 

Waardoor word jij geleid? ‘Over wat leidt jou en Gods leiding  Psalm 25 

 

Waardoor wordt jij geleid? 

Het bordje, lift buitenwerking. De blinde 
geleide stok. Een droom of gedachte. De 
hand op je schouder. De knipoog bij de 
lift. Alles wat je ziet en hoort roept iets 
bij je op.  

 

Wat leidt jou? 

Wat motiveert jou? Waarom doe je zoals 
je doet en leef je zoals je leeft… 
Iedereen wordt geleid. En iedereen 
heeft behoefte aan leiding. Een mens 
bestaat niet alleen.  
 

Bewust worden van leiding 

1. Als je gaat nadenken. 2. Als je een 
verkeerde keuze maakt. 3. Als er dingen 
gebeuren die jij niet in de hand hebt. Als 
je leert om afhankelijk te worden, word 
jij je bewuster van leiding (vb dokter). 
  

De bijbel en leiding 

De bijbels is één groot verslag van hoe 
God de wereld leidt en over wat Gods 
strategie is om de wereld te veranderen. 
God beweegt volken als of het pionnen 
zijn op een schaakbord. God gebruikt 
vreemde gebeurtenissen in zijn plan. 
Voorbeeld van Jozef.   
 

Psalm 25 Leiding is... 

Met of zonder God (3 God achteloos 
negeren…)Het is niet of God of jij. God 
wil juist samen met jou op pad gaan. Hij 
wil niet dat jij alles zelf uitzoekt. God 
voelt zich vaak achteloos verraden en 
genegeerd.  
De weg die je gaat (4 maak mij met uw 
wegen vertrouwd). Leiding heeft te 
maken met welke weg ga je (hoe leef je 
en waarom leef je zo) en ook met het 
doel. Waar komt jou weg uit en 
waarvoor leef je?  
God wil je gids zijn (4 leer mij uw 
paden). Een gids is heerlijk en wijst je 
steeds op dingen die je moet zien en die 
je waarschijnlijk uit jezelf niet begreep 
of zag. Hoe gidst God je dan? Hij geeft 
je sowieso een reisgids, een 
survivalboek, het beste boek voor je 
levensweg. Luister naar mijn stem zegt. 
Zo spreek ik. God gebruikt alles voor osn 
heil.  
De waarheid (5: wijs mij de weg van uw 
waarheid, onderricht mij).  
Leiding heeft te maken met nadenken. 
Je wilt zeker wat dieper? Als je geen 
overtuiging hebt, waai je met alle 
winden mee. God geeft je ook een idool. 
Jezus. Hij zegt ‘ik ben de waarheid’. Er 
is geen sluitend argument voor het 
geloof. Wel een waterdicht persoon. 
Voor leiding is leren nodig. Onderricht. 
Wie is de beste leermeester? Fixed 
mindset tegenover een groei mindset.  
God wil jouw redding (5: U bent de God 
die mij redt 5). Wij verwijten God vaak 

wat wij zelf doen. Wij maken veel 
kapot. God maakt heel. Gods liefde is 
onvoorwaardelijk. Jij hoeft niet eerst 
van alles…  
Gods goedheid laten spreken (laat uw 
goedheid spreken 7) 
Hij wil je vanuit zijn goedheid en 
compleetheid alles geven wat je nodig 
hebt. Heel subtiel is hij voortdurend 
aanwezig. Hij leidt je vb….. 
God verandert jou… (8 wie nederig zijn 
leidt hij). Het zou mooi zijn als wij een 
TomTom in ons hoofd hadden die ons 
steeds de juiste weg wees. God is bezig 
met de motor, de TomTom van je 
bestaan, namelijk je hart. Trots maakt 
alles kapot. Gaan voor anderen (nederig 
zijn) maakt alles mooi. Maar hoe wordt 
je zo….  
  

Reageer ‘barkrukken’ FAQ 

*Gods leiding: Door mensen te 
veranderen wil God de wereld 
veranderen.  
*Ik geloof wel in God maar heb toch echt 
het gevoel dat ik het zelf moet doen... 
*Gods Leiding moet je vooral gaan 
zien...  
*God dringt zich niet op. Als je het zelf 
wil doen moet je het ook maar zelf 
oplossen.  
*God verandert jou zodat je zelf beter 
keuzes kunt maken.  
*Het is niet God of jij maar altijd ‘God 
en jij’. Ook als je God negeert (God 
zonder jij) heeft dat gevolgen. Het blijft 
dus God en jij.  
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ook te vinden op: www.koepelkerk-arnhem.nl 

 Vriendendienst 

En verder...?  

Nog meer weten over God, de kerk of de 
vriendendiensten? Mail je vragen aan  
Pieter de Jong:  
 
   pieter.vriendendiensten@live.nl 

..Of wil je met anderen tijdens een aantal 
maaltijden praten over geloof, christendom 
en God? Geef je dan op voor de Alpha-
cursus. Mail Erik Kooijker:  
 
Alpha-arnhem@live.nl  

Wil je meer weten over de gemeente, haar 
activiteiten of deze dienst nog eens terug-
luisteren? Kijk dan op  
 
  http://www.koepelkerk-arnhem.nl 

Vriendendiensten zijn er elke 2e zondag van 
de maand om 16:45.  De flyer met de 
onderwerpen van de diensten die nog 
komen ligt  
 
  In de open kast in de hal. 

Recht onder deze kerkzaal is na deze 
dienst gelegenheid om wat te eten.  


