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Explosieve Energie 
 

In het kanaal ‘Principes van Profetie’, hebben we getracht een basis te leggen voor een gezonde 

houding ten opzichte van de profetische bediening, om gelovigen te helpen om zelf te ontvangen van 

het manna dat God wil geven. Op deze manier kunnen we onder Zijn leiding wandelen in vrede, 

temidden van de golven. In dit nieuwe kanaal, ‘Visioenen in Vervulling’, willen we concrete dromen en 

visioenen die gelovigen hebben gehad gaan beschrijven en trachten te interpreteren, zodat we inzicht 

kunnen krijgen over de tijd waarin we leven. Daarbij willen we vooral de nadruk leggen op wat God in 

deze tijd wil doen en op hoe wij daarin onze plaats kunnen innemen. Voordat we dit gaan doen, willen 

we nog een aantal zaken bespreken die kunnen helpen om de volgende artikelen in dit kanaal op de 

juiste manier te kunnen verwerken. 

 

Geweldige kracht 

De schepping zelf getuigt van de wijsheid van God en door de schepping te bestuderen, kunnen we 

veel ontdekken over wie God is en wat Hij belangrijk vindt. De Heere Jezus gebruikte alledaagse 

voorbeelden en beelden om principes van het Koninkrijk van God uit te leggen en ook koning Salomo 

ontleende veel wijsheid aan het onderzoeken van de schepping.  

Voor de omgang met het woord van God, willen we hier proberen wijsheid te ontlenen aan het 

fenomeen van kernenergie. Kernenergie wordt hoofdzakelijk opgewekt door atoomkernen te splitsen. 

In dit proces worden uit één zwaarder atoom, twee andersoortige, lichtere atomen gevormd en het 

resterende deel van de oorspronkelijke massa wordt omgezet in energie. Aangezien de schepping 

getuigt van de ordening van God, waardoor veel wetmatigheden te beschrijven zijn in formules, is de 

hoeveelheid energie die vrijkomt ook te beschrijven in een formule. Deze formule werd ontdekt door 

Einstein: E = mc
2. Hierin staat E voor de hoeveelheid energie die vrijkomt, m voor de massa die wordt 

omgezet in energie en c voor de lichtsnelheid. Omdat de lichtsnelheid zo groot is, driehonderdduizend 

kilometer per seconde, en deze in het kwadraat gaat, hoeft er maar een heel klein beetje massa 

opgeofferd te worden om een grote hoeveelheid energie te verkrijgen. Dit verschijnsel is zo wonderlijk, 

dat dit wel iets moet openbaren over de bijzondere wijsheid van God.  

 

Licht van het woord 

We hebben reeds besproken dat de Heere Jezus alle dingen draagt door het woord van Zijn kracht en 

dat de hele schepping tot stand is gekomen door het gesproken woord van God. Zelfs in extreem kleine 

deeltjes als atomen, zit dus de ontzagwekkende kracht van Zijn woord verborgen. Deze wetenschap 

zou ons een intense focus moeten geven op het gesproken woord van God, omdat daardoor Zijn kracht 

vrijkomt. Nogmaals, we hebben de schriften als referentiekader en voor de doctrines van ons 

geloofsleven, maar vanuit een juiste houding ten opzichte van de schriften, mogen we zoeken naar de 

woorden die God in het heden spreekt, zodat daardoor Zijn kracht kan vrijkomen. Zoals de Israëlieten 

kruiken konden gebruiken voor het verzamelen van het manna, kan kennis van de schriften voor ons 

ook fungeren als kruik, waarmee we het gesproken woord van God kunnen verzamelen. Bij het 

gesproken woord van God kan het gaan om hele nieuwe woorden, maar ook door het opnieuw 

uitspreken van de woorden van de Bijbel, kan Zijn kracht vrijkomen. Het gaat erom dat zijn Geest 

ruimte krijgt om te spreken en dat we in nederigheid zoeken naar Zijn woorden. We weten dat het 

woord van God ook een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad (Psalm 119:105). Als Hij tot ons 

spreekt door Zijn Heilige Geest, gaat het licht aan in ons leven. 

 

Gewicht van ons geloof 

In bovenstaande formule wordt de grootste impact geleverd door de ontzagwekkende lichtsnelheid; 

zo wordt in ons leven met God ook de grootste impact geleverd door de kracht die verborgen ligt in 

Zijn woord. Er is echter één belemmering: hoe groot c ook is in de formule van Einstein, er komt geen 

energie vrij wanneer er geen massa opgeofferd wordt. Op gelijke wijze komt, hoe groot de kracht van 

Gods woord ook is, deze energie pas vrij wanneer deze gekoppeld wordt aan een bijdrage van onze 
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kant: geloof. De Heere Jezus zei dat als we een geloof hebben als een mosterdzaad, we bergen ertoe 

kunnen bewegen zich te verplaatsen (Matteüs 17:20). Massa staat ook voor gewicht en in ons 

geloofsleven komt de kracht van Gods woord pas vrij, indien wij gewicht toekennen aan dat woord. 

Als we het woord van God horen maar daar niet door geloof gewicht aan geven, zal het zijn functie in 

ons leven niet vervullen. We zouden kunnen zeggen dat de mate waarin Gods kracht in en door ons 

heen kan werken, te beschrijven is met de volgende formule: Goddelijke kracht = Geloof x Woord van 

God2. 

 

Geloven dat God spreekt 

Als de Bijbel van één ding getuigt, is het dat God met mensen wil wandelen. Hoewel we als mensen 

Zijn geduld stelselmatig op de proef hebben gesteld, heeft Hij het nooit opgegeven met ons en 

uiteindelijk zelfs Zijn Zoon gegeven, om ons met Hem te kunnen verzoenen. En hoewel we door die 

verzoening al het indrukwekkende geschenk van het eeuwige leven hebben ontvangen, is het daar niet 

bij gebleven. Hij heeft ons zelfs Zijn heerlijkheid gegeven, Zijn eigen Heilige Geest, om in ons te wonen 

en ons te leiden in de volle waarheid. We hebben gezien dat de gave van de Heilige Geest vooral 

gepaard gaat met profeteren en dat we nadrukkelijk door Paulus worden opgeroepen om deze gave 

na te jagen. Door profetische ervaringen heen, kan de Heere Jezus als ons Hoofd, ons Zijn leiding geven 

en kunnen we weer in verbondenheid met de Vader leven. Het is van groot belang dat we geloven dat 

God vandaag de dag nog spreekt en dat we dagelijks op zoek zijn naar het lichte manna dat Hij geeft. 

 

Waarderen dat God spreekt 

Tussen het laatste Bijbelboek van het Oude Testament en het eerste boek van het Nieuwe Testament, 

zit een tijdsperiode van zo’n vierhonderd jaar. Een bekende Bijbelleraar verklaarde het ontbreken van 

Bijbelboeken voor deze periode met de stelling dat God gedurende deze periode niet sprak tot Zijn 

volk als geheel. Alhoewel zoiets lastig te bewijzen is, heeft het mij persoonlijk wel met ontzag en 

dankbaarheid vervuld voor het feit dat we nu in een tijdperk leven waarin we Zijn Geest mogen 

ontvangen en Hij tot ons wil spreken. Dit alles is meer dan genoeg reden tot grote nederigheid ten 

opzichte van alle manieren waarop Hij kan spreken. 

 

Voorzichtig als God spreekt 

Hoewel kernenergie relatief schoon is, vereisen de risico’s die verbonden zijn aan het opwekken van 

deze vorm van energie, grote zorgvuldigheid en de term kernenergie vervult de meeste mensen dan 

ook met het nodige ontzag. Gezien de kostbaarheid van Gods woord en de ontzagwekkende kracht die 

erin verborgen ligt, is het eveneens essentieel dat we als gelovigen een uiterst nederige en zorgvuldige 

houding in acht nemen wanneer Hij spreekt of mogelijk spreekt. Hij is namelijk zuinig op Zijn woorden 

en op degenen die bereid zijn ze te spreken, dus er ligt geen wijsheid in roekeloosheid ten opzichte 

van profetische woorden en hen die ze brengen. Uiteraard is er altijd een toetsingsfase nodig wanneer 

er mogelijk een profetisch woord gesproken is, maar deze toetsing dient met grote zorgvuldigheid te 

gebeuren. Zolang we niet zeker weten dat iets niet van God is, kunnen we er beter het zwijgen toe 

doen en de woorden wegen in ons hart. 

 

Voorzichtig met profeten 

In het artikel ‘Toetsen en Toepassen’ hebben we stilgestaan bij de verleiding om teveel te kijken naar 

de brenger van een profetische boodschap. Het is belangrijk om deze verleiding te doorzien om de 

zegen van profetische woorden ook te kunnen ontvangen. Jaloezie en angst voor misleiding hebben 

ertoe geleid dat sommigen onder het volk van God er hun werk van hebben gemaakt om rond te gaan 

door het lichaam van Christus en dienstknechten van God af te schrijven op grond van oppervlakkige 

criteria. Dit is buitengewoon schadelijk en heeft velen afgesloten van profetische woorden en misleid 

tot onzorgvuldigheid in de omgang met gezalfde kinderen van God. Soms moet er weliswaar 

rechtgesproken worden en moeten valse profeten ontmaskerd worden, maar dat is een zeer gevoelige 

taak die alleen onder directe leiding van de Heilige Geest uitgevoerd mag worden. 
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Schrijf niet af! 

Alle mensen zijn ofwel kinderen van God ofwel potentiële kinderen van God. De Heere Jezus is 

gekomen om verzoening en herstel te brengen en dit moet ook ons hart zijn in de omgang met mensen. 

In dit kader is het extreem gevaarlijk om mensen af te schrijven. Zolang iemand nog adem haalt kan hij 

of zij zich nog bekeren, dus laten we in alles wat we zeggen ruimte houden voor herstel en bekering. 

Iemand die op eigen inzicht medegelovigen afschrijft, neemt een zeer groot risico en zal daarvoor 

verantwoording moeten afleggen. David mocht de tempel niet bouwen, omdat hij bloed aan Zijn 

handen had (1 Kronieken 22:8). Voordat de Heere Jezus terugkomt, zal Hij Zijn Tempel, Zijn Lichaam, 

opbouwen als nooit tevoren en zij die zich in een geest van laster bezondigen aan het bloed van 

medegelovigen, zullen daarin niet mogen meebouwen. 

 

Associëer niet! 

Eén van de meest dodelijke en armoedige manieren waarop brengers van profetische woorden 

worden afgeschreven, is door ze te associëren met ongelovigen, met hen die minder zuiver water 

voortbrengen of met hen die gevallen zijn in enig opzicht. Soms worden profeten afgeschreven, omdat 

ze ooit een keer samengewerkt hebben of de hand geschud hebben met mensen naar wie we nu beter 

niet kunnen luisteren. Dit soort laster is te vergelijken met het spuiten van allesdodend gif op een akker 

waar mooie gewassen groeien samen met onkruid. De Heere Jezus waarschuwt ons dat koren naast 

onkruid mag opgroeien en dat we voorzichtig moeten zijn met het verwijderen van dit onkruid, totdat 

de tijd rijp is, om niet het kostbare koren ook te beschadigen (Matteüs 13:29). De Heere Jezus genas 

melaatsen die God niet eens de eer gaven (Lukas 17:17-18), Hij at met hoeren en tollenaars en Hij 

vierde het avondmaal met een hebzuchtige verrader. Dit alles maakte Hem niet onrein. 

 

Wees genadig! 

Hoogmoed komt voor de val en als we op zoek gaan om te benoemen welke dienstknechten van God 

gevallen of ooit gevallen zijn, dan zijn we zelf al gevallen door hoogmoed. Van de rechtvaardige staat 

niet geschreven dat hij nooit valt, maar dat hij tot zevenmaal toe weer opstaat na gevallen te zijn 

(Spreuken 24:16). Het afschrijven van mensen die gevallen zijn, heeft niets te maken met de wijsheid 

van God en het verlangen van de Heere Jezus om mensen tot herstel te brengen. Bovendien staat er 

niets in de Bijbel over dat God Zijn geestesgaven, waaronder dus ook profetische gaven, direct 

terughaalt wanneer een profeet valt. Zelfs indien deze persoon gevallen is, hoe pijnlijk dit ook kan zijn, 

kan Hij door deze persoon heen spreken. Dit is een ontnuchterende waarschuwing voor ons allemaal: 

zelfs als God door ons heen spreekt, betekent dat niet dat Hij alles goedkeurt wat we doen! 

 

Laat ze groeien! 

We mogen allemaal groeien in onze bediening. Laten we hen die groeiende zijn ook de tijd geven om 

volwassen te worden. Het is heel goed mogelijk dat we in brengers van profetische woorden 

onvolwassenheid onderscheiden, maar zodra we op basis daarvan de mogelijkheid uitsluiten dat deze 

persoon door God gebruikt kan worden, verklaren we in feite dat we zelf al wel helemaal volwassen 

zijn. Ook dit is dwaasheid en hoogmoed, die ons verwijdert van de genade van God die we zo hard 

nodig hebben. Als je wilt dat je huis nieuw leven voortbrengt, dan zul je ook wijsheid moeten leren om 

met onvolwassenheid om te gaan, zonder alles te negeren wat in deze onvolwassenheid gezegd wordt. 

 

Blijf af van motieven! 

In sommige gevallen komen mensen bij het luisteren naar profetische woorden in de verleiding om 

een oordeel te vellen of twijfels te uiten over de motieven van de brenger van profetische woorden. 

Dit is misschien begrijpelijk, maar eveneens gevaarlijk. In Spreuken 20:5 lezen we dat de plannen in 

het hart van de mens diepe wateren zijn. Het is niet eenvoudig om iemands motieven juist te taxeren 

en als we lichtzinnig oordelen vellen over iemands motieven, dan spelen we met vuur. Vel geen 

oordeel als je het niet zeker weet. Als je het idee hebt dat iemand geen zuiver water voortbrengt, zoek 

dan ergens anders. Dit kan prima zonder een expliciet oordeel uit te spreken. 

 



Visioenen in Vervulling Deel I Explosieve Energie 

www.operatieleeuwvanjuda.nl 

Dank ze! 

Velen van hen die ernaar jagen om van God te horen en die woorden en beelden die ze ontvangen 

delen, betalen hiervoor een prijs in heiligheid, toewijding, gebed en gehoorzaamheid. Wees daarom 

altijd dankbaar als mensen profetische woorden brengen die waarheid bevatten en tot wijsheid 

oproepen. Al ons profeteren is onvolkomen. We bepalen zelf of we ons willen concentreren op de 

kostbare informatie die een profetische boodschap bevat of op de ruis die er ook bij kan zitten. 

Dankbaarheid is als geestelijk cement en de Heere Jezus zal Zijn Lichaam opbouwen door Zijn 

discipelen te leren om dankbaar te zijn, ook ten opzichte van hen die zich inspannen om woorden van 

waarheid en wijsheid te zoeken en te spreken.  

 

Voorzichtig met profetische woorden 

Het gaat uiteindelijk niet om de profeten, maar om de woorden die ze spreken. Hierbij een aantal 

aanvullende handvatten om deze woorden te kunnen beoordelen. 

 

Kijk met je hart 

In ons wonderlijke Nederland, hebben we de gewoonte ontwikkeld om ons overal een mening over te 

willen vormen. Een mening is iets van het hoofd en niet van het hart, waaruit de oorsprongen des 

levens zijn (Spreuken 4:23). De neiging om overal een mening over te hebben en te delen, is niet 

gebaseerd op een Bijbelse oproep. Bovendien leidt dit vrijwel automatisch tot oppervlakkigheid en 

onzorgvuldigheid en dit is onverenigbaar met een juiste omgang met profetie. Weeg de woorden 

zorgvuldig en bid daarbij om verlichte ogen van je hart (Efeziërs 1:17-18). 

 

Verval niet in kritiek 

Vanuit het valse idee dat we overal een mening over moeten hebben, vallen velen ten prooi aan een 

geest van kritiek; de neiging om op eigen inzicht oordelen te uiten. Deze geest van kritiek is vaak 

geworteld in hoogmoed en aangezien hoogmoed verblindt, zijn we in dat geval per definitie al niet 

meer gepositioneerd om een profetisch woord te kunnen beoordelen en daaruit de juiste inzichten te 

ontvangen. Nederigheid betekent niet dat je alles klakkeloos aanneemt, maar dat je leeft in 

onderworpenheid aan de Heere Jezus en de leiding van Zijn Geest zoekt bij de interpretatie van 

profetische woorden. Zelfs als je niets kunt met de woorden, hoef je er nog geen kritiek op te hebben. 

 

Neem de tijd 

In de Westerse wereld zijn we behoorlijk geconditioneerd om alles snel te willen. Dit is op zich niet erg, 

maar we mogen nooit onze eigen haast projecteren op de werking van Gods Geest. Nergens in de 

Bijbel lezen we dat de Heilige Geest zich door ons onder druk laat zetten, omdat wij niet kunnen 

wachten. Laten we Hem dus altijd de tijd geven. Er zijn nu eenmaal woorden die we in eerste instantie 

niet begrijpen, maar dat wil niet zeggen dat we ze niet alsnog later wél zullen begrijpen. Geef de Heilige 

Geest de tijd om duidelijkheid te geven op het tijdstip dat Hij goed acht. 

 

Jaag naar wijsheid 

Blijf gefocust op de wil van God en de wijsheid die we nodig hebben om daarin te wandelen. De focus 

op gelijk hebben verheerlijkt de mens, maar de focus op wijsheid verheerlijkt God. Als een profeet 

rampspoed aankondigt en deze rampspoed gaat niet door, dan kan dat zijn omdat zij die nederig van 

hart waren en dit woord ter harte namen, zich bekeerd hebben van hun zonden, waardoor de Heer 

Zijn oordeel heeft afgewend. Het zou hoogmoedig en dwaas zijn om deze profeten als vals te betitelen 

zuiver op basis van hun zogenaamde ‘ongelijk’. God is vrij om plannen aan te passen en de Schriften 

geven hier ook voorbeelden van (Jeremia 18:7-12). Wees niet geobsedeerd met het gelijk van profeten, 

maar focus je op waar de profetische woorden toe oproepen en of dit woorden van wijsheid zijn die 

leiden tot Godsvrucht. 
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