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Als wij het hebben over de hedendaagse communicatie, dan zijn er tal van 
mogelijkheden om met elkander in verbinding te komen. We horen en zien elkaar. Het 
maakt onze wereld kleiner en kleiner en het maakt een nieuw Babel mogelijk. Een 
globalisering van Politiek, economie en religie. De profeet Daniel schreef over “ogen als 
mensogen” welke zouden worden gebruikt door een antichristelijke overheid (kleine 
horen)  Deze ogen zijn een beschrijving van alle camera’s. ( Dan.7:8).  
https://biblespace.org/category/commentaar/bijbelstudie-de-profeet-daniel/ 
 
God heeft geen camera’s nodig om te zien wat zich op onze wereld vandaag zich 
voordoet, en alle corruptie, gruwelijke agressie van goddelozen.  
 
2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. Zij bedrijven gruwelijk en afschuwelijk onrecht; 
niemand is er, die goed doet. 3 God ziet neder uit de hemel 
op de mensenkinderen, om te zien, of er één verstandig is, één, die God zoekt. Ps.53 

 

WIE ZOEKT GOD ? 
 
Om te kunnen communiceren met God dient een mens Hem eerst vinden. Vandaag 
zoekt men veel naar van alles en nog wat op de PC of  op een verslavende 
smartphone, maar wie zoekt naar God? Indien iemand God zoekt, zal hij Hem ook 
vinden. (1 Kron.28:9) (2 Kron.15:2) (Luc.11:9). Nu is er nog de genadetijd dat men Hem kan 
vinden, doch die tijd loopt ten einde, dan komt er de oordeelstijd over deze aarde. 
 
Hebreeën 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd 
niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is 
van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk 
(Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. 

 
Er is een kleine minderheid van mensen die God zochten, en Hem ook hebben 
gevonden in hun aardse leven. Deze mensen werden dan ook wedergeboren en zijn 
Bijbelgetrouwe christenen, en hebben een persoonlijke relatie met de ene ware God, 
Jahweh! Er zijn ook “christenen” zonder relatie of communicatie, ze gingen naar een 
staatskerk uit traditie, maar vonden er God niet, velen verlieten kerk en God! 
 

https://biblespace.org/category/commentaar/bijbelstudie-de-profeet-daniel/
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HOE UW SCHEPPER TE VINDEN ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een algemene regel. Het vinden gebeurt op onbeschrijfelijk vele wijzen, dat horen wij uit 
de getuigenissen van mensen die God vonden. In ieder geval blijft Gods woord, de 
Bijbel, het zaad dat in de goede aarde van het menselijk denken kan vallen. Die goede 
aarde zijn de mensen van goede wil, een klinkende blijde boodschap bij de geboorte 
van Jezus. (Luc.2:14). God spreekt door de 
Bijbel heen, vandaar dat men het ook de Bijbel 
“het Woord van God” noemt. Wie in de Bijbel 
leest, luistert naar wat God tot hem zegt. Je kunt 
jezelf leren kennen, want de Bijbel is als een 
spiegel, beeldscherpe “selfie”! God zet uw 
gedachten op orde, een update als herstel, van 
uw zondig denken, naar gezond en in waarheid 
leren denken. ( Hebr.4:12)  
 

Elia vond God eens in zijn nood en angsten. 
 
 

Sommigen mensen vinden God in hun grote nood of 
levensgevaar, roepen en zoeken in hun paniek plots tot 
God.  Zo was er een profeet, Elia. God openbaarde Hem op 
een bijzondere wijze, toen Elia in levensgevaar was. (1 
Kon.19:11,13). Elia, angstig, kwam op het roepen van God, 
uit zijn spelonk, een schuilplaats, en hij zag de almacht van 
God. God kan zijn macht op verschillende wijzen openbaren 

aan een mens. Winden die de bergen deed splijten! Bergen van problemen kan Hij 
wegblazen! Daarin was God niet te vinden! Een geweldige aardbeving, en een groot 
vuur, ook daar was God niet aanwezig. Na die apocalyptische oordeelstaferelen, als het 
ware de grote verdrukking, dan kwam er een zachte stilte. 
Elia vond God in de stilte na de storm, en zag toe, toen God voorbijkwam!  
   

En zie, er kwam tot hem een stem, die sprak: Wat doet gij hier,  Elia? 

Na die communicatie  kwam er een nieuwe wending in het persoonlijk leven van Elia, 
het aanstellen van koningen en zijn opvolger Elisa. Elia had op zijn God geroepen en hij 
kreeg antwoord. God, de God van Israël, is nog steeds dezelfde vandaag, hij roept u op 
tot een taak en een opdracht. In de gemeente volgens de werking van de Geest, en niet 
naar eigen inzicht! 
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GOD, MET WIE ZAL IK HUWEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als God uw vriend is geworden, dan kun en mag je toch iets vragen? Velen stellen zich 
nooit die grote levensvragen, door gebrek aan communicatie, met hun Schepper. Men 
ziet Hem niet of hoort Hem niet, zo denkt men dan zondig. Een huwelijksverbond was 
en is ernstig. God kan spreken ook door een teken, dit is ook een vorm van 
communicatie! Dan is er een bepaalde vorm van zekerheid, want God wil het allerbeste 
voor Zijn kinderen.  
 
Genesis 24:14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, 
en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drenken, - dat Gij haar hebt bestemd voor uw 
knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer. 
 

KONING DAVID 
In zijn psalm 86 bad David tot God om genade. Hij eindigt zijn biddend lied, met een 
vraag om een teken van Gods goedheid als antwoord op zijn bidden. Hij vraagt dit 
opdat zijn vijanden het zouden inzien, en erkennen dat God met David is. Zo zal ook 
Israël, God ervaren in de toekomst.  
Psalm 86:17 Doe aan mij een teken ten goede, opdat mijn haters het zien en beschaamd staan, 

wanneer Gij, HERE, mij geholpen en getroost hebt. 

 

 GOD SPREEKT DOOR MENSEN TOT MENSEN. 
 
Het lijkt erop dat wij in de dagelijkse communicatie veel aan ons laten voorbijgaan, 
welke toch belangrijk kunnen zijn voor ons persoonlijk leven en onze belangen. God 
spreekt soms door mensen tot zijn kinderen en wil ons raad geven. In 1 Kon.1:11 
vinden wij opnieuw een voorbeeld hoe God mensen, of zijn dienstknechten gebruikt. 
1 Koningen 1:11 Toen zeide Nathan tot Bathseba, de moeder van Salomo: Hebt gij niet 
gehoord, dat Adonia, de zoon van Chaggit, koning is geworden, zonder dat onze heer David het 
weet? 12 Nu dan, laat mij u toch een raad geven, opdat gij uw leven en dat van uw zoon 
Salomo redt.13 Ga heen, treed bij koning David binnen en zeg tot hem: Hebt gij, mijn heer de 
koning, aan uw dienstmaagd niet gezworen: Voorzeker, Salomo, uw zoon, zal na mij koning 
worden en hij zal op mijn troon zitten? Waarom is dan Adonia koning geworden? 14 Zie, terwijl 
gij dan nog met de koning in gesprek zijt, zal ik na u binnenkomen en uw woorden aanvullen.15   
Dus trad Bathseba bij de koning de kamer binnen; de koning 
was zeer oud en Abisag, de Sunamitische, bediende de koning.  
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God sprak door de profeet Nathan tot Bathseba, de moeder van de latere koning 
Salomo. Het was niet alleen een raad, doch wij lezen hier over een klein plan 
geïnspireerd door God. Het volk stemde eerst in met koning Adonia in plaats van 
Salomo! Daar Bathseba ijverde voor haar zoon Salomo, luisterde zij naar de raad en 
het plan van Nathan, zo kwam er plots verandering.  Bathseba gaf de moed niet op, en 
ging tot de koning. Koning David besliste, en Salomo werd na die moeilijke problemen 
toch koning. Zo vinden wij hier hoe God handelt onder de mensen en het volk. Wij 
dienen oog te krijgen hoe God kan handelen onder alle mensen. 
 

GOD SPREEKT DOOR DE NATUUR 
 

Romeinen 1:20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige 
kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het 

verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. 
 

God spreekt door de werken van zijn handen tot de mensen. Nog steeds zijn er 
eenvoudige mensen die niet kunnen lezen, noch schrijven, en ook tot hen spreekt Hij. 
Ook hier komen er mensen tot geloof in hun Schepper door het observeren van de 
natuur van plant tot dier! Ook bepaalde wetenschappers komen nog tot geloof, zij 
ontdekten Gods werken door hun eigen onderzoek. 
 

GOD SPREEKT SOMS DOOR DROMEN en visioenen 
 
In de Bijbel vinden wij tal van teksten waarbij wij Gods 
handelen of aanwijzingen terugvinden in dromen van 
mensen, ook soms ongelovigen, denk aan 
Nebukadnezar. Laat het duidelijk zijn dat niet iedere 
droom van God komt. Dromen dienen altijd 
gecontroleerd en getoetst aan de Bijbel. Dromen 
waarin angstaanjagende aspecten in voorkomen, zijn 
niet uit God.   

Toch komen er ook in Afghanistan mensen tot geloof. Door al het geweld dat wordt 
gepleegd in naam van de islam, twijfelen veel moslims aan hun geloof. Nu is het de 
tijd om het Evangelie met hen te delen. Het jonge Afghaanse stel Mirwais en Amina 
had veel twijfels over de islam. Een vriend wees hen toen op de Evangelie-
uitzendingen van Trans World Radio. In landen als Afghanistan en Pakistan is dit 
vaak de enige mogelijkheid om het Evangelie te horen. 
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Amina vertelt: ‘Na het beluisteren van de uitzendingen vroeg ik aan God om een 
teken dat het christendom de ware weg is. Die nacht droomde ik over een 
jongeman die zijn eigen graf aan het graven was. Hij zei tegen me dat Hij moest 
sterven en na drie dagen weer zou opstaan.’ God gebruikte deze droom om hen tot 
geloof in de Heere Jezus te laten komen. Ook lieten ze zich dopen, een keuze 
waarop in Afghanistan de doodstraf staat. Al verschillende keren zijn ze 
gewaarschuwd: ‘Keer terug tot de islam of accepteer de gevolgen.’ Maar Mirwais en 
Amina houden vast aan hun geloof in de Heere Jezus. Ze delen hun geloof en 
getuigenis ook met vrienden en familie. 

OPGELET vOOR DROMENZIENERS! 
 

Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, 
verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden. Judas 8 

 
Hier gaat het over antinomianisme, de bouwgrond van de 
Antichrist. Luther bestreed heftig deze visie! 
Paulus leerde dat men vrij is van de wet, maar dit gegeven 
wordt niet altijd goed begrepen of verkondigt! Vele 
christenen, zonder voldoende Bijbelonderwijs, laten zich 
hierdoor misleiden. Het was er vroeger en nu opnieuw. Er is 
geen behoud door de wet. Maar Paulus gebruikt de wet als 
onderwijs voor de gelovigen. “Thora” betekent onderwijs! 
  

 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen 
wij de wet.Rom.3:31 
 
Die verleidende droompredikers, kerkwolven, zijn mensen 
die het evangelie aanvaarden, maar de morele wetten in 
het oude verbond niet meer van toepassing achten. Het is 
een misbruiken van de christelijke vrijheid, te vinden in het 
nieuwe verbond. Valse profeten beroepen zich op speciale 
openbaringen in hun fantasie en dromen, doen valse tekenen en genezingswonderen!  
Dit zien wij als zware communicatiestoornissen veroorzaakt door demonen en 
veroorzaken ook geloofsafval, waarover Paulus schreef aan de gemeente te 
Thessaloniki.  
 

2 Tessalonicenzen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want 
eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich 
openbaren, de zoon des verderfs, 
 
2 Tessalonicenzen 2:9 Daarentegen is diens komst naar de werking des 
satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 
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