
Bijbelstudie over Profetie 
 
Een profeet is iemand die regelmatig (en dat kan op allerlei manieren – door 
beelden, visioenen, wijsheid, kennis, een hoorbare of onhoorbare stem) inzicht krijgt 
in het plan van God m.b.t. iemands persoonlijk leven of m.b.t. een hele groep. 
 
Hij spreekt daarbij namens God. 
 
Voorbeelden daarvan in de bijbel: 

- Nathan kreeg van God een persoonlijk woord voor David, nadat David had 
gezondigd met Batseba; “en de Here stuurde de profeet om het David te 
vertellen” (2 Samuel 12) 

- Jesaja kreeg van God te horen hoe het met Israël zou vergaan als zij zich van 
God bleven afkeren, en “kreeg de opdracht dat hun te vertellen”(Jesaja 6:8+9) 

- Johannes kreeg een visoen en “kreeg de opdracht het op te schrijven” en te 
sturen naar 7 christengemeenten. (Openbaringen 1:11) 

 
1 Korinthiërs 14:1 (Het Boek) – “Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de 
gaven van de Geest, in het bijzonder naar het spreken namens God.”  
In vers 39 herhaalt Paulus nogmaals dat we er naar moeten streven om namens 
God te spreken. 
 
Namens God spreken kan op twee manieren: 
De Bediening van het Woord (preken, bijbelstudies) = uitleg van wat God d.m.v. zijn 
Geest tot ons zegt door de Bijbel heen. 
Profetische Bediening van de Geest = uitleg van wat God d.m.v. zijn Geest tot ons 
zegt buiten de bijbel om. 
Beide ‘bedieningen’ zijn Gods werk: 2 Kor. 3:5 – “onze bekwaamheid is Gods werk”. 
Een bediening wil zeggen dat je in dienst staat van God (dus, een dienaar van Hem 
bent), ten gunste van een groep (je staat de groep dus ten dienste, je stelt je dienend 
op). Als je dus een bediening hebt (in een bediening staat, aangesteld bent tot…), 
ben je eigenlijk de dienaar van de groep; daarom zegt Jezus in Mattheus 20:26: “Wie 
onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn!” 
God is onveranderlijk: in de tijd dat Hij tot de bijbelschrijvers sprak was Hij dezelfde 
als wie Hij nu is. De woorden die de Geest tot ons spreekt kunnen nooit ingaan tegen 
de woorden die door de inspiratie van dezelfde Geest in de bijbel geschreven zijn. 
 
 
Geestelijke volwassenheid 
Paulus zegt dat we “ook” moeten streven naar de gaven de van Geest, maar dat de 
liefde ons doel moet zijn (1 Kor.14:1), “al was het dat ik profetische gave 
had…..maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.” Dan volgt een opsomming van 
de liefde: “geduldig, vriendelijk, niet jaloers, doet niet gewichtig, is niet trots, kwetst 
niet, niet egoïstisch, voelt zich nooit beledigd, neemt niemand iets kwalijk, niet blij 
met onrecht, blij met de waarheid, beschermt altijd, heeft altijd vertrouwen, verwacht 
het altijd van God en houdt stand.” 
Dit is een beschrijving van de Goddelijke liefde; in menselijke kracht niet haalbaar, 
maar wel haalbaar voor ons in de Geest, omdat de Heilige Geest deze liefde in ons 
hart heeft uitgestort.(Romeinen 5:5)  Deze liefde is een vrucht (de uitwerking) van 
de Geest (Galaten 5:22). De vrucht van de Geest beschrijft eigenlijk het karakter 
van Jezus.  



Als we dus de “gaven van de Geest” nastreven, moeten we tegelijkertijd (“ook”) het 
belangrijkste doel voor ogen houden: lijken op Jezus. In Romeinen 8 spreekt Paulus 
over Gods uiteindelijke doel voor ons: “Hij heeft ons er toe bestemd om het 
evenbeeld te worden van Zijn Zoon” (vers 29). 
Conclusie: Als wij lijken op Jezus, we ons zoveel mogelijk richten op de Heilige Geest 
en als gevolg daarvan de vrucht van de Geest ons karakter is geworden, pas dán 
kan God ons ‘ten volle’ gebruiken in Zijn dienst 
 
Wat kan in dit verband zoal in de weg staan om meer en meer vervuld te worden met 
de Heilige Geest: 
• Karakterfouten 

We kunnen onze ‘bediening’ pas dán volmaakt uit oefenen, als daar de 
belemmering van karakterfouten geen rol in spelen, zoals: “gewichtigheid (eigen 
eer, zelf-promotie, populariteit, zelfzucht), hoogmoedigheid 
(persoonsverheerlijking), trots (misleiding, schijnheiligheid, eigenwijsheid), 
egoïsme, jaloersheid, gekwetstheid (teleurstelling, zelfmedelijden, vernedering, 
ontmoediging, afwijzing, martelaarschap, minderwaardigheidsgevoelens, 
perfectionisme, geldingsdrang), wantrouwen (pessimisme, vrees voor mensen)” 
Dit is dus het tegenovergestelde van wat volmaakte liefde is.  
 
Deze karakterfouten zijn meestal gevormd doordat wij ‘ziels’beschadigingen 
hebben opgelopen in ons leven, waardoor we emotioneel verwond geraakt zijn, 
en ons daarnaar zijn gaan gedragen. Als wij bijvoorbeeld met afwijzing te maken 
hebben gehad in onze jeugd, dan kunnen we onbewust of bewust de beslissing 
hebben genomen ons nooit meer te laten afwijzen. Uit deze beslissing kan dan 
geldingsdrang, perfectionisme, stelligheid of juist minderwaardigheidsgevoelens, 
zelfmedelijden e.d. voortkomen. We zullen eerst deze karakterfouten bij onszelf 
moeten herkennen en erkennen, en een proces van genezing en herstel moeten 
doorgaan, om er mee af te kunnen rekenen. 

 
• Onvolwassenheid 

Het ware zoonschap in Jezus Christus wordt bereikt door aan onszelf te sterven, 
en toe te staan dat het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar wordt (2 
Kor.4:10/11 en Gal.2:2). Dan groeien we naar het evenbeeld van Christus en dan 
groeien we naar de geestelijke volwassenheid. Deze volwassenheid in Christus 
is van groot belang om naar Gods wil in de bediening te staan.  

 
Daarbij is onze bediening altijd ‘ingebed’ in het geheel van bedieningen ten dienste 
van het Lichaam (de Gemeente). Het kan nooit een op zichzelf staande ‘positie’ zijn. 
“U behoort allemaal tot het Lichaam van Christus en ieder van u is een deel van dat 
Lichaam. “ (1 Kor.12:27) 
 
 
De ‘gave’ van profetie 
Profetie is één van de negen gaven van de Heilige Geest, die niet op basis van 
‘christelijke volwassenheid’ wordt gegeven, maar op basis van het feit dat 
Christus, d.m.v. die gaven Zijn Gemeente wil zegenen (1 Korinthe 12). Deze gaven 
worden dus door genade en geloof ontvangen. (Romeinen 12:6/7) 
Dat wil echter niet zeggen dat we onze verantwoordelijkheid t.o.v. het geestelijk 
volwassen worden (die voor iedere christen afzonderlijk geldt) niet zo nauw hoeven 
te nemen, als we een gave ontvangen door genade en geloof. Lucas 12:49 spreekt 



in dit verband: “Hoe meer je toevertrouwd is, hoe groter je verantwoording is.”, maar 
ook hoe groter de valstrik van ‘geestelijke onvolwassenheid’. 
Zelfs Paulus erkent dit bij zichzelf als hij de Korinthiërs vertelt dat hij “buitengewone 
openbaringen van God gekregen had”, maar “opdat hij zich niets zou verbeelden”, 
m.a.w. zich door hoogmoed, trots en gewichtigheid zou laten leiden, hij door God 
pijnlijk vernederd werd. (2 Kor.12:6 e.v.) 
 
Jacobus stelt de profeten ten voorbeeld als hij zegt (Jac. 5:10): “Als zij slecht 
behandeld werden lieten zij het over hun kant gaan. Wij noemen hen gelukkig, omdat 
zij dwars door alles heen de Here trouw zijn gebleven.”  Dit spreekt van geestelijke 
volwassenheid.  
Profeten waren in het oude testament over het algemeen niet erg populair. Men 
“beloonde”Jeremia voor zijn bediening door hem in het schandblok te sluiten, in de 
gevangenis en in een modderige put te gooien (Jeremia 20:2, 37:15, 38:6). Ook al 
leven wij nu onder het nieuw-testamentische verbond (het verbond van de Geest), de 
hoofdrolspelers in de geschiedenis zijn nog steeds dezelfde als in het oude 
testament: God, de mens en satan: 

- God spreekt nog steeds door zijn profeten 
- De mens verzet zich nog steeds tegen Gods profetische woord 
- Satan doet nog steeds alles wat hij kan om de profeten te vernietigen 

Gevolg: vervolging en lijden horen bij de bediening van de profeet. De ware profeet 
schrikt er daarom niet voor terug om zonde in godsdienst en maatschappij aan te 
wijzen, meestal ten koste van zijn eigen populariteit. Vandaar dat het “geestelijk 
volwassen zijn” zo belangrijk is! Je geeft er niet om als je ego een deuk oploopt: 
dat ego is immers al gekruisigd !  
 
 
Voorbeeld van een profetie door een geestelijk onvolwassen profeet 
Lezen: Genesis 37:1 t/m 11 
Wat valt hier op? Jozef heeft profetische gaven, maar weet hier nog niet goed mee 
om te gaan. Hij is nog geestelijk onvolwassen, en je ziet diverse karakterfouten bij 
hem: trots, geldingsdrang, hoogmoedig gedrag, hij wekte jaloezie op.  
Hij vertelde de droom, zonder dat hij daarvoor de opdracht van God had ontvangen.  
 
Dat is een valkuil voor iedere ‘beginnende profeet’. Je bent ‘verrukt’ of ‘verontrust’ 
over wat je hoort of ziet, en wilt dat graag delen – het liefst met de groep of de 
persoon over wie de profetie gaat. Jozef moest nog 13 jaar wachten voor hij werkelijk 
leider werd in Egypte, en nog eens 9 jaar voor ‘zijn profetie’ in vervulling ging, en zijn 
broers bogen voor hem. In die jaren is hij door vele tegenslagen tot geestelijke 
volwassenheid gekomen, zodat hij aan het eind kon zeggen: “God stuurde mij 
hierheen, niet jullie!” 
  
Hoe moeten we omgaan met profetieën? 
Paulus zegt in 1 Kor. 13:9 dat “ons profeteren onvolkomen is, ten dele”, dus 
onvolledig – Daarom “doof de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toets 
alles en behoud het goede” 
 
1) beoordeel de profeet als persoon, d.w.z. aan de hand van de kwaliteit van zijn 

leven (komen woord en daad overeen bij deze persoon). Let op:   
- een onjuiste profetie bewijst niet dat die persoon een zogenaamde ‘valse 
profeet’ is; ieder mens kan fouten maken en de onjuistheid kan dus het resultaat 
zijn van onvolwassenheid, onwetendheid of veronderstellingen. 



 * Een voorbeeld zou kunnen zijn de profeet Nathan die David adviseerde  m.b.t. 
de bouw van een tempel: “Doe alles, wat in uw hart is, want God is met u.” Maar 
God corrigeerde diezelfde nacht de profeet, niet David maar Salomo moest een 
tempel bouwen (1 Kronieken 17:1-11). 
* Een ander voorbeeld: Hand.21:4 – De gelovigen te Tyrus “zeiden Paulus door 
de Geest dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen.” Paulus had echter 
eerder in Hand. 20:22 verklaard dat hij “gebonden door de Geest” naar Jeruzalem 
reisde, en dat deed hij ook tegen de profetie van de gelovigen in. Waarschijnlijk 
hadden zij werkelijk een openbaring van God ontvangen dat Paulus zou moeten 
lijden als hij naar Jeruzalem zou gaan (dat deel was correct), maar hadden ze 
daar zelf waarschijnlijk hun conclusies uit getrokken: ze veronderstelden dat hij 
dan niet moest gaan…. 
- Er kan ook sprake zijn van een valse profetie. De profeet wordt dan niet 
geleid door Gods Geest. De profetie die zo ontstaat,  is leugenachtig en 
bedrieglijk. Er zit een verkeerd motief achter of een plan om te misleiden.  Echte 
valse profeten zullen door de Heer veroordeeld worden (Deutr. 13:1-11, Openb. 
22:18-19). 
 

2) Beoordeel de profetie – voor zover mogelijk – op juistheid.  
- Een profetie kan echter onjuist lijken op het moment dat het wordt uitgesproken, 
maar later – door tijd en ervaring heen – blijken waar te zijn. (In Joh. 11:4 zegt 
Jezus: “Deze ziekte – van Lazarus – is niet ten dode, maar ter ere van God” 
Lazarus ging echter wél dood, maar werd later opgewekt!.) 
- Een profetie kan niet uitkomen omdat God er een voorwaarde aan stelde: 
“Ninevé zou binnen 40 dagen worden verwoest”. Dat kwam niet uit, omdat God er 
een - niet vermelde –voorwaarde aan had gesteld: berouw. Daarmee was Jona’s 
profetie niet onjuist.  Alleen degenen die het hele verhaal kenden, konden deze 
profetie juist beoordelen; zo ook met de profetie die aan Hizkia gegeven werd in 
Jesaja 38: “Gij zult sterven en niet herstellen…”. Hizkia genas – na zijn 
smeekgebed - van zijn ziekte en leefde nog 15 jaar. 
 

3) Schrijf de profetie letterlijk op; lees en herlees ze, én  
4) Beoordeel de profetie aan de hand van bijbelse principes (het mag niet ingaan 

tegen de regels en principes zoals die te vinden zijn in Gods Woord. Daarom is 
het zo belangrijk om het Woord van God te kennen, dan komt er 
onderscheidingsvermogen (Hebr. 5: 12-14), én  

5) Beoordeel de profetie aan de hand van innerlijke overeenstemming;  
Gods Geest werkt samen met onze geest. Als een profetisch woord van God 
komt, zal Gods Geest in onze geest reageren met de vrucht van de Geest: liefde, 
blijdschap, vrede, enz. 

6) Doe daarom niets waar je geen vrede mee hebt 
7) Verander niets, probeer niets zelf uit te werken – ook al lijkt het je wel wat, of lijkt 

het heel ‘goddelijk’, verbind er niet je eigen conclusies aan, laat er de tijd 
overgaan, maar…..als God duidelijke instructies geeft, die voldoen aan het 
bovenstaande: neem dan direct actie. 

 
 



Misbruiken en extremiteiten 
 
1) Een te grote nadruk op persoonlijke profetie. 
2) Een juiste openbaring, maar verkeerde interpretatie, vaak door emotionele 

betrokkenheid of persoonlijk verlangen (voorbeeld: gelovigen van Tyrus). 
3) Buiten de autoriteit van de leiding van de gemeente werken. 

God is de Auteur van structuur en gedelegeerd gezag en daarmee dient een 
profeet met en onder dit gevestigde gezag en met goedkeuring van hen. 
(Hand.15:15 -openbaringen van Petrus, Paulus en Barnabas werden getoetst) 

4) Anderen door profetische bedieningen overheersen en naar de hand te zetten 
(manipuleren). Voor hen die het karakter van een leider hebben is dit een valkuil, 
omdat ‘hun volgelingen’ de neiging hebben hun verantwoordelijkheid voor het 
nemen van eigen beslissingen aan leiders over te laten. Profeten zijn er om te 
dienen, niet om te domineren of te controleren (manipuleren). 

5) Je te láten manipuleren door een profetie, terwijl het voor jou helemaal niet 
duidelijk is. (De profeet hoeft daarbij helemaal geen slechte bedoelingen te 
hebben, maar kan een verkeerde interpretatie hebben toegepast; bijv. de 
gelovigen van Tyrus) 

6) Profetie gebruiken om rebellie en andere zonde goed te praten; dit gaat natuurlijk 
helemaal tegen de bijbel in. 

7) Profeteren, of je laten manipuleren door een profetie, omdat “de wens de vader is 
van de gedachte” (bijvoorbeeld naar het buitenland gaan o.i.d., de profeet weet 
dat je dat graag wil doen voor God, en het is jouw wens). 
Hierbij moet worden gezegd dat God soms geeft wat wij willen, zelfs wanneer het niet het 
beste voor ons is.  
- De verloren zoon – Lucas 15:11 – De vader (God) geeft vroegtijdig de erfenis terwijl hij 
wist dat het de ondergang van zijn zoon zou veroorzaken. (Vergelijk Hizkia, die 15 jaar 
levensverlenging kreeg, tot nadeel van Israël (2Kon.20:1ev) 
Mozes die de wens van de Israëlieten aan God voorlegt: zij willen behalve manna ook 
vlees (Numeri 11:4 e.v). Kan een profeet werkelijk de vervulling van iemands wens, die 
niet met Gods volmaakte wil in overeenstemming is profeteren? Klaarblijkelijk kan het 
wel, maar het is niet Gods wil: Ezechiël 14:4,9 en 2 Tess. 2:10/11 God verdwaast deze 
profeten, die bewerkt dat zij de leugen (de wens die zij al koesteren) gaan geloven.  

8) Proberen persoonlijke profetie te vervullen, wanneer de tijd daarvoor nog niet rijp 
is. Persoonlijke profetieën m.b.t. Gods doel voor ons leven worden vaak in de 
loop der jaren geleidelijk aan geopenbaard. Er zijn hierover veel bijbelse 
voorbeelden: David. Jozef, Abraham, Saulus. (Sommige van het volk Israël 
hadden als ze de profetie over David dat hij koning zou worden hadden geweten, 
deze profetie graag een handje geholpen door Saul om te brengen.) 

9) Te leven ‘op’ profetieën. Profetie is slechts één manier om de wil van God voor 
het leven te bepalen (Profetieën zijn vaak niet eens heel gedetailleerd, eerder 
ontvangen we van God een geleidelijke (voortschrijdende) openbaring, die 
meerdere profetieën beslaat.) God zal Zijn leiding ook door de Bijbel, de vrede 
van de Geest, pastorale raad en wonderbaarlijke omstandigheden bevestigen. 

10) Veronderstellend, kritisch en veroordelend profeteren, met het verlangen om de 
ander ‘op het rechte spoor te brengen’ – Een ‘geestelijk volwassen’ profeet zal 
zijn corrigerende boodschap in een geest van liefde, genezing en herstel 
brengen. 

11) De profetische gave voor persoonlijke winst gebruiken. Een profetische bediening 
zal altijd God verheerlijken in het leven van de profeet. Eén manier om de 
vruchten van de profeet te controleren, is op te letten of zij door hun profetieën 
zichzelf en hun bediening verheerlijken. 



12)  Door bepaald woordgebruik als “Zo spreekt de Here”, of  “Zo luidt het woord des 
Heren”, of “Mijn zoon, dochter” , of “De Heer heeft mij gezegd”, lijkt de profetie 
meteen al heel geestelijk. Door deze vrome aanhef te gebruiken, wordt alle 
‘toetsing’ als het ware als ‘ongeloof’ naar voren geschoven. Toch zal getoetst 
moeten worden of dit inderdaad Góds boodschap is. 

13) Alleen ‘voorspoed’profetieën. Jer. 6:13- “Allen van profeet tot priester plegen zij 
bedrog. Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen (doen alsof 
het er niet is) door te zeggen: Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is.” 
Ezechiël (13:10+16) zegt : “Weg met de misleidende profeten van Israël, die de 
boel mooier maken dan het is!”  

 
Wij moeten niet denken dat we alles, wat God ons zegt, met iedereen moeten delen. 
Dat is alleen maar geestelijke roddel. Soms vertelt de Heer ons iemands 
hartsgeheimen, zodat we voor deze persoon kunnen bidden of ze op een andere 
manier kunnen helpen. God zal zulke vertrouwelijkheden niet blijven toevertrouwen 
aan mensen die alles wat zij horen meteen hardop herhalen. 
 
Hoe gaan we hiermee om in de gemeente? 
 
Profetie betekent dat Gods karakter en werkwijze, zoals ze in de bijbel geopenbaard 
worden, door de directe aanwijzing van de Heilige Geest worden toegepast op de 
plaatselijke situatie. Profetie is daarmee belangrijk in een gemeente. Paulus zegt 
daarover (1 Kor 14 vers 1) “Zet uw zinnen op de gaven van de Heilige Geest vooral 
die van de Profetie” maar tegelijkertijd past ook voorzichtigheid. Misbruik van de gave 
van Profetie moet worden tegengegaan. Tegelijk zegt Paulus ook “Doof het vuur van 
de Geest niet, minacht profetische woorden niet” 
 
Om misbruik te voorkomen de volgende regels: 
1. Geen enkele profetie kan in strijd zijn met het Woord van God. Niet genoeg kan 

onderlijnd worden dat kennis van het woord van God belangrijk is in de gemeente 
om het kaf van het koren te scheiden.  

2. Als je een beeld ontvangt, is het goed om het in eerste instantie te laten rusten en 
aan God om een bevestiging te vragen of om uitleg. Dat geldt zeker als het beeld 
je niet duidelijk is of dat je dit beeld niet snapt. Er zijn bijvoorbeeld mensen binnen 
de gemeente die een sterke fantasie hebben. De combinatie van fantasie en het 
krijgen van beelden kan dan verwarrend zijn. Eigen beelden en beelden van God 
lopen dan door elkaar. Onderscheidingsvermogen is dan een must in de 
gemeente om ontsporingen te voorkomen. Daarom is het goed om de beelden 
door andere broeders en zusters te laten toetsen. 

3. Vraag anderen die wat langer in het geloof staan (met onderscheidingsvermogen) 
mee te bidden. Zeker als het om beelden over personen gaat. 

4. Beelden over personen worden niet in grote groepen gedeeld. Dit om beschadigingen 
van betreffende persoon en verspreiding van valse profetieën te voorkomen.  

5. Samenvattend: 
De profeet is verantwoordelijk voor het overbrengen van de boodschap. De 
gemeente moet de boodschap toetsen en ter harte nemen. De oudsten bewaken 
het geheel en hebben de eindverantwoordelijkheid. 

 

 


