
Hoe doe je dat?
Je vindt het vast fijn om met goede vrienden of met mensen van wie je houdt 
te praten en ze te ontmoeten. Zo verlangt God ernaar je te ontmoeten, naar je
te luisteren en met je te praten. Dat is Stille Tijd.  
Luisteren naar en praten met God.
 
Hoe doe je dat?
Nou, heel gewoon
“Read your Bible, pray every day, if you want to grow”
 
Bidden en bijbel lezen, want God wil door de bijbel heen met je praten. 
Lees een stukje en stel deze vragen:
 
1 staat er een belofte in voor mij
2 staat er een waarschuwing in voor mij
3 staat er een opdracht in voor mij
4 wat staat er waardoor ik God beter leer kennen
5 Wat staat er dat ik mezelf beter leer kennen
 
Praat hierover met God, als jij zijn kind bent, woont Hij in jou en spreekt Hij 
door de Bijbel, maar ook door jouw gedachten.
Maar...!! Jouw gedachten zijn jouw gedachten en niet die van Hem als
ze tegen Zijn Woord ingaan. Dat is je check point!
 
Bidden is praten met God en luisteren naar wat Hij zegt
Een mooi kapstokje:
P Praise: dank en prijs Hem, zing een lied
R Repent: zeg Hem wat niet goed ging, bedank voor Zijn vergeving
A Ask for others: vraag eerst eens voor anderen
Y Yourself: deel met Hem wat je bezighoudt
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