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Eerste Beginsels 
van die Christelike Lewe 

 
Studie 9 

___________          ________________ 
 

LEIDING 
 
INLEIDING 
 
In die lewe kom daar gedurig tye wanneer ons te staan kom voor situasies en omstandighede waar 
daar besluite geneem moet word. Dikwels is dit maklik om te weet wat om te doen, maar soms 
wanneer gewigtige dinge op die spel is, en baie by die saak betrokke is, is dit van die allergrootste 
belang om versigtig te werk te gaan. Om foute te voorkom moet die Christen altyd elke besluit biddend 
oorweeg. Die vroeë môre stiltetyd is natuurlik 'n goeie voorbereiding hiervoor, maar wanneer ons met 
lewensbelangrike sake te doen kry, is dit nodig om die aangesig van God spesiaal hiervoor te soek ten 
einde te verseker dat die saak waaroor ons moet besluit volgens Sy wil is. Hierdie soeke na die wil van 
God in enige spesifieke geval noem ons gewoonlik "leiding soek". 

 
1.  TIPES VAN LEIDING 
 
1.1. ALGEMENE LEIDING 
 
Baie mense is 'n bietjie in die war oor die saak van leiding en vind dit uiters moeilik om waarlik seker te 
wees of die stap wat hulle wil neem die regte is. Tog is daar 'n paar eenvoudige reëls wat ons in die lig 
van die Woord van God kan nakom, en vrede en vertroue geniet onder alle omstandighede waar 
besluite geneem moet word. Selfs gevorderde Christene vergeet soms dat God ons 'n verstand gegee 
het wat ons moet gebruik, en dat in die gewone alledaagse dinge van die lewe die keuse of besluit van 
die gesonde verstand die regte is. As dit nie die regte is nie, sal die Heilige Gees se waarskuwende stem 
in u binneste gehoor word. As daar twyfel is, dink na vir 'n oomblik en vra die Here om Sy vrede in u 
hart te gee as alles reg is. Algemeen gesproke, sal die Christen wat vol van die Heilige Gees is en al 
geleer het om biddende te dink, vind dat sy gesonde verstand tot gesonde oordeel in alle 
omstandighede van die lewe sal lei. 
 
Oordeel word soms verswak deur gebrek aan kennis, maar aan hom wat waarlik op God vertrou, 
openbaar Hy wat reg is om te doen. Kol.3:15 is ten alle tye van onskatbare waarde: "Laat die vrede van 
God in julle harte heers. " As u ware vrede het i.v.m. die stap wal u wil neem, en die innerlike 
versekering dat dit reg is, kan u maar voortgaan. Waak teen oorhaastigheid. Soms is dit egter nodig om 
gou te besluit, maar as u sensitief vir die leiding van die Heilige Gees is, sal u vind dat God u reeds 
voorberei het. 
 
 
1.2. SPESIFIEKE LEIDING 
 
Wat 'n seën vandag in 'n wêreld van stryd, verwarring en onsekerheid, om die vrede van die Here Jesus 
in die hart te hê wanneer ons die wil van God soek i.v.m. 'n saak wat verreikende gevolge kan hê. Wat 
'n vreugde om 'n saak kalm en biddend te oordink, met 'n hart wat reg is voor God, en 'n wil wat aan 
Hom onderworpe is. Dit is 'n troos om te weet dat God altyd leiding gee waar dit gesoek word met 'n 
opregte begeerte om Sy wil te doen. Let op die verreikende gevolge van die Here Jesus se 
gehoorsaamheid aan die wil van Sy Vader. (Joh.6:38-40;) vgl.( 1 Joh.2:6; )(Matt. 12:50.) 
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Die Woord leer dat dit God se welbehae is om Sy wil aan die wat Hom soek bekend te maak; maar al te 
dikwels is mense nie gewillig om die wil van God te te doen nie, en mis dan die seën, die blydskap en 
die troos wat daar vir hulle is. Hulle mag probeer om hulleself wys te maak dat hulle Sy wil soek, maar 
hulle kom met voorbehoud en voorafbeplande idees wat in hulleself hindernisse is in die soeke na 
leiding. Hulle wil graag weet wat die regte ding is om te doen, terwyl daar sekere dinge is waarteen 
hulle al klaar self besluit het. Dit is skynheiligheid - vlug daarvan weg. Lees biddend (Jer.42) waar die 
hele saak van geveinsdheid geïllustreer word. Die vernaamste hindernis in die soeke en verkryging van 
duidelike leiding is dikwels die mens se eie sin en wil, maar waar God iemand vind wat eerlik Sy leiding 
en hulp met 'n onderworpe wil soek, sal God dit aan hom bekend maak, en as dit nodig is berge versit 
om hom te help (2 Kron. 16:9). 
 
2. VIER HULPMIDDELS VIR LEIDING 
 
Daar is veral vier dinge wat God gebruik om Sy wil aan ons te openbaar. Tesame vrywaar hulle ons 
teen 'n verkeerde besluit. Maar ons let eerstens op 'n paar Skrifgedeeltes wat tot hulp en bemoediging 
in ons soeke na leiding sal wees. 
 
As u Dawid uitkies as een van u uitstaande karakters vir Bybelstudie, sal u vind dat hy hom tot God 
gewend het vir leiding ten tye van gewigtige besluite (1 Sam.30:6-8; 2 Sam.5:17-25). Sommige van sy 
Psalms openbaar sy kinderlike vertroue en verwagting ten opsigte van leiding. Deur dit te lees sal ons 
self bemoedig word en kan ons dieselfde taal gebruik om uiting te gee aan ons verlange na die leiding 
van God. Let op hoe ernstig Dawid begeer om die wil van God te wete te kom. Dink na oor die woorde 
en gebruik hulle in u gebed: "Laat my U goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak 
my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. Leer my om U welbehae te doen, 
want U is my God; laat U goeie Gees my lei in 'n gelyk land. "(Ps.l43:8, 10) 
 
Om ons vir leiding tot God te wend, is om ons afhanklikheid van Hom te erken, en dit verseker ons van 
Sy hulp. Glo dit, en bemoedig en versterk u deur die Bybelverhale van andere wat duidelik deur God 
gelei was in omstandighede soortgelyk aan die wat ons vandag beleef, en pleit die beloftes wat van Sy 
hulp melding maak (Spr.3:5, 6). 
  
Onderwerp u aan God. “Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges Sy weg leer. "(Ps.25:9) 
 
Bemoediging aangaande Sy weg        -Ps.25:10 ' 
Bemoediging in die soek na Sy weg   -Ps.25:12; Jes.58:11                         
Vertroue op God                                -Ps.32:8; Jes.42:16, 48:17 
 
Daar is spesifieke beloftes en verwysings na leiding in die Woord, maar dan moet ons glo dat God ons 
sal lei. Laat ons die voorbeeld van Dawid ter harte neem, en laat ons gelowig en met verwagting God 
om die leiding wat ons nodig het, vra. 
 
2.1 DIE WOORD VAN GOD 
 

 “Maak my voetstappe van in U Woord.”(Ps. 119:133) 
As u leiding van die Here soek, vra Hom dan om deur Sy Woord tot u te spreek (Ps.31:4; 143:8). 
Moontlik doen Hy dit in u daaglikse lees van die Woord of moontlik soos u in die gebed vertoef, lê die 
Here 'n gedeelte op u hart wat u moet lees. So is daar verskillende maniere wat die Here gebruik om 
met Sy kind te praat en Sy wil te openbaar; maar wat ons graag wil beklemtoon is die absolute 
noodsaaklikheid om 'n definitiewe woord van God te kry. God spreek tot Sy volk deur Sy Woord soos in 
die Bybel bevat (Ps.119.105; 25:5) 
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As God met ons persoonlik praat soos ons die Woord lees, is dit onmiskenbaar en daardie woord, vers, 
of Skrifgedeelte waardeur Hy tot ons spreek, is ‘n ‘woord van God.’ Lees (1 Kon. 17) met aandag en 
onderstreep in u Bybel die verse wat wys dat Elia 'n woord van die Here ontvang het. 
 
Pas op vir die gevaarlike gewoonte om stil te word, oor niks hoegenaamd te dink nie en dan gedagtes 
wat tot jou kom vir leiding te neem. Dit is onskriftuurlik en baie is al langs hierdie weg mislei. "Die 
opening van U Woord gee lig. Maak my voetstappe vas in U Woord. "(Ps 119:130, 133). Laat ons sy 
voorbeeld navolg. 
 
2.2 DIE GETUIENIS VAN DIE GEES 
 
God die Heilige Gees wat in u woon, sal saam getuig met die Woord as dit waarlik die woord is wat Hy 
tot u persoonlik gespreek het. U sal weet dat dit reg is. Daar sal 'n innerlike oortuiging wees dat dit God 
se Woord is i.v.m. die gesogte leiding (Ps.l43:10; Eseg.36:27; Joh.l6:13, Rom.8:14). 
 
2.3 DIE HEERSENDE OMSTANDIGHEDE 
 
As God Sy Woord en die getuienis van Sy Gees gee, sal Hy omstandighede beskik om dit vir u moontlik 
te maak om in Sy wil voort te gaan. As omstandighede dit vir u moeilik maak om gelowig voort te gaan, 
vra die Here dan om die oorsaak vir u te wys. Moontlik is 'n hindernis deur die sielevyand daar gestel. 
Pleit dan die oorwinning deur die kosbare Bloed van die Here Jesus. “Die wapens van ons stryd is nie 
vleeslik nie. maar kragtig deur God om vestings neer te werp.'' (2 Kor. 10:4) Gebruik die gebedswapen 
vir die verwydering van alle hindernisse, en gaan dan in die geloof voort met die wete dat God 
vooruitgaan en met u in die vervulling van Sy wil is. 
 
Aan die anderkant mag God 'n doel hê dat u nie dadelik kan voortgaan nie. Moontlik is dit God se wil, 
maar nie Sy tyd nie. Hy weet van die begin wat die end gaan wees. Vertrou Hom en berei uself op elke 
moontlike manier voor vir die dag wanneer omstandighede, die Woord van God en die getuienis van 
die Gees ooreenkom en u in staat stel om in die volmaakte wil van God voort te gaan (Jer.32:6-9; 
Ps.37;23; Spr.l6:9). 
 
2.4 DIE GEBEDE EN RAAD VAN VOLWASSE CHRISTENE 
 
Ons moet altyd eers na die Here gaan om in die eerste plek van Hom leiding te kry, maar dit is goed om 
te onthou dat gevorderde Christene met baie jare ondervinding in die dinge van God, ons kan help 
deur hulle gebede en wyse raad. Dit is nie altyd nodig nie, maar as u so voel, doen dit gerus. Moontlik 
is wat hulle sê ‘n bevestiging van die weg waarlangs u al juis gelei is. Maar maak seker dat u u leiding 
van die Here self kry. Lees Jer.42:1-10 en vergelyk dit met 1 Thes.3:11. 
 
Moenie ontsteld raak as die leiding wat u soek nie dadelik gegee word nie. Wag 
biddend op die Here en soek Sy aangesig totdat Sy wil openbaar word. In Jer.42:7 lees ons – “En aan 
die einde van tien dae, het die woord van die Here tot Jeremia gekom. 
 
In hierdie verband het George Muller twee lesse geleer wat hom diep beïndruk het: 
 

• Die veilige weg in elke krisis is gelowige gebed saam met die Woord van God. 

• Voortdurende onsekerheid oor wat ek moet doen, is rede vir voortdurende wag op die Here. 
 
Dink na hieroor. 
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Toets  9 
Leiding 

 
 
1. Wanneer weet 'n Christen dat hy nie sy gesonde verstand kan vertrou nie?  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
2. Wanneer 'n Christen sy gesonde verstand gebruik, wat is die finale toets of hy reg is? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
3. Begeer God om Sy wil aan ons te openbaar? 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
4. Noem 2 struikelblokke wanneer u die wil van God wil ken. 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

5. Noem 4 dinge wat God gebruik om Sy wil te openbaar. 
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

c. _____________________________________________________________________________ 
 

d. _____________________________________________________________________________ 
 
6. Noem 2 van hulle wat die belangrikste is en wat altyd teenwoordig moet wees.  
 

a. _____________________________________________________________________________ 
 

b. _____________________________________________________________________________ 
 

 
 


