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Welkom op 

Goddelijke Communicatie – De Stem van God 
 

 
1. Cursusoverzicht: De cursus is ontworpen om je in te leiden in een aantal van de 
belangrijkste denkwijzen en vaardigheden om je bediening te ontwikkelen. Tijdens de cursus 
zal je: 
• leren dat God een God is die van communiceren houdt 
• de basisprincipes leren van het horen van Gods stem 
• de verschillende manieren leren kennen hoe God tot ons spreekt 
• leren te bewegen in de profetische gaven 
 
  
2.  Cursusdoelen: Aan het eind van deze cursus, willen we dat je: 
• overtuigd bent geraakt van het feit dat God altijd spreekt 
• verzekerd raakt van het feit dat je Zijn stem kunt en zult horen 
• je begeeft in een profetische levensstijl 
 
 
3.  Vervolgstudie: Om volledig krediet en voordeel te behalen uit deze les, moet je de 
volgende twee opdrachten tot een goed einde brengen: 
 

a. Lees alle lessen door die niet aan de orde zijn geweest. 
 

b. Houdt dagelijks een eigen dagboek bij van jouw kwaliteitstijd met God. 
 
c.  Lees het boek van: 

- ‘4 Keys to Hearing God’s Voice’ door Dr. Mark Virkler 
 

d.  Schrijf een werkstuk van 5 pagina’s dat een antwoord geeft op de volgende vragen: 
- Wat heeft je het meest aangesproken over Gods bekwaamheid om te spreken? 
- Waarom moeten we een leven vol goddelijke communicatie leven? 
- Hoe hoor jij God het meest? Beschrijf je ervaringen 
- Wat leerde je t.a.v. de profetische gaven en wat staat je te doen om je te begeven in 

een profetische levensstijl? 
 
4.  Bronnen voor dit handboek: 
- Mark Virkler – Vier sleutels tot het horen van Gods stem 
- Opnamen van Rodney Howard Brown:  God horen 
- Eenmalige opname van Paul Cain over God horen 
- A. W. Tozer – De werking van God 
- Chuck Pierce – Het activeren van het profetische van binnen 
- Cindy Jacobs – Beginstappen in profetie 

 


