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Hoe sprak God vroeger? 

 

Samenstelling: mevr. H.J. de Jongste-Huisman en mevr. M. Quist 

 

In de tijd van het Oude Testament heeft God op allerlei wijze tot de mensen gesproken. God 

sprak door dromen, door een hoorbare stem, door nachtgezichten, door het lot, door de dienst 

van een engel, door een praktijkles en soms door een innerlijke stem. Voorbeelden hiervan kun 

je in het Bijbelrooster lezen. 

In Hebreeën 1:1 staat: God voortijds en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende, door 

de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. 

Wij leven in de laatste dagen. Dat zijn de dagen na Pinksteren tot de wederkomst. In deze dagen 

spreekt God dus door Zijn Zoon. Wat lezen we in het Woord van God? 

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

Het staat allemaal in de Bijbel. 

 

5 november Hoe sprak God tot Jakob? 

Genesis 28:10-22 

Psalm 3:3 

 

• Op welke manier kwam de Heere tot Jakob in dit Bijbelgedeelte? 
• Wat beloofde de Heere hem? 
• Hoe maakt Jakob van deze plaats een herinneringsplaats? 
• Welke naam geeft hij deze plaats? Waarom? 
• Welke herinneringsplaatsen heb jij? 

 

6 november Hoe sprak God in Jozefs leven? 

Genesis 37:1-11 

Psalm 25:6 

 

• Waaraan zie je dat Jozef de Heere vreesde? 
• Hoe sprak de Heere in Jozefs leven? 
• Welke betekenis zouden de dromen krijgen in Jozefs latere leven? 

 

7 november Ook Farao droomt 

Genesis 41:1-16 

Psalm 138:1 
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Waarin kwamen de  twee dromen van Farao overeen? 

Hoe komt Jozef hier in beeld? 

Met Wie begint Jozef als hij de droom uit gaat leggen? 

Wat zie je aan deze houding (voor iemand die net uit de gevangenis is)? 

 

8 november Gods plan in Farao’s dromen 

Genesis 41:17-36 

Psalm 111:2 

 

• God gaf dromen aan een goddeloze koning. 
• Welk plan voert God hiermee uit? 
• Bespreek: Gods plan, Farao’s droom, Jozefs uitleg en de toekomst van het volk 

Israël. 
 

9 november Samuël leert Gods stem kennen 

1 Samuël 3:1-10 

Psalm 34:6 

 

• Wie diende Samuël: de Heere of Eli (vers 1)? 
• Waarom begreep Samuël niet dat niet Eli, maar de Heere hem riep? 
• Welke raad gaf Eli hem? Luisterde Samuël naar de raad van Eli? 
• Welke les ligt hierin voor ons? 

 

10 november Samuël blijft luisteren 

1 Samuël 3:11-21 

Psalm 99:5 

 

• Waarom is Samuël bang om de boodschap die hij van de Heere krijgt aan Eli te 
vertellen? 

• Hoe neemt Eli de boodschap op? 
• Hoe gaat het volk hierna Samuël noemen? 
• Waaraan zie je dat dit de waarheid was? 

 

11 november God sprak door het lot 

1 Samuël 10:17-27 

Psalm 27:5 
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• In welke zaak zocht Samuël Gods aangezicht? 
• Op welke manier maakt God duidelijk wie de koning zal worden? 
• Hoe moet Saul gaan regeren (vers 25)? 
• Bespreek met elkaar wat regeren van ons land nu inhoudt. 

 

12 november God sprak door een nachtgezicht 

2 Samuël 7:1-17 

Psalm 86:6 

 

• Nathan denkt anders dan de Heere over het plan van David. 
• Hoe maakt de Heere Zijn plan bekend aan Nathan? 
• Wat is de wil van de Heere? 
• Hoe maakt God nu Zijn wil bekend aan ons? 

 

 

13 november God leerde door een droom 

1 Koningen 3:1-15 

Psalm 72:1 

 

• Hoe verschijnt de Heere aan Salomo en wat is Zijn vraag aan hem? 
• Waar bidt Salomo om? 
• Welk ding uit dit gebed is om na te volgen? 
• In welk Boek kunnen we de beste voorbeelden lezen? 

 

14 november God sprak op veel manieren 

1 Koningen 19:1-8 

Psalm 34:9 

 

• Hoe spreekt God in het leven van de moedeloze profeet Elia? 
• Waarom is Elia moedeloos? 
• Wat gebeurt er in het leesgedeelte? 

      

15 november God sprak in een visioen 

Jesaja 6 

Psalm 103:11 
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• Wat ziet Jesaja in een visioen? 
• Wat beseft Jesaja? 
• Wat gebeurt er vóór Jesaja een profeet wordt, die wil wat de Heere wil? 
• Vraag jij eens aan een predikant hoe zijn roeping tot dominee gebeurde? 

 

16 november God sprak door een praktijkles 

Jeremia 18:1-17 

Psalm 81:15 

 

• Welke opdracht krijgt Jeremia? 
• Wat is de praktijkles die hij krijgt? 
• Wat betekent het? 
• Wat doe jij als de zonden in je leven aangewezen worden? 

 

17 november God sprak door een gelijkenis 

Ezechiël 17:1-10 

Psalm 78:1 

 

• Welk raadsel moet de profeet Ezechiël aan het volk Israël vertellen? 
• Wat is de betekenis? (lees verder vers 11-24) 
• Spreekt de Heere nu nog in raadsels of geeft Hij een ander middel om 

gehoorzaamheid aan Hem te leren? 
 

18 november God sprak door een innerlijke stem 

Habakuk 2 

Psalm 125:1 

 

• Wat is goed? 
1. Habakuk wacht op de Heere wat Hij in Hem zal spreken. 
2. Habakuk maakt zelf een plan. 

• Wat kunnen wij hiervan leren? Hoe spreekt God nu? 
  

 

   

 


