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Samenvoegen en Spreken 
 

Hierbij deel zes in de serie ‘Principes van Profetie’. In de vorige editie hebben we besproken hoe 

belangrijk het is om niet te vergeten dat ons inzicht beperkt is en dat er dus meestal wel een gedeelte 

overblijft dat we niet zien. Dit bewustzijn vraagt nederigheid, die ons kan helpen om te blijven zoeken 

en te blijven openstaan voor nieuwe inzichten, juist ook de inzichten die anderen hebben ontvangen. 

Door een evenwichtig zicht op wat er gebeurt in de wereld, wat God wil doen in deze tijd en welke 

plek wij daarin hebben gekregen, kunnen we de basis leggen voor een leven dat gekenmerkt wordt 

door wijsheid en heerlijkheid. Het is geen toeval dat de koning die in het Oude Testament het meeste 

inzicht en de meeste wijsheid ontving van God, uiteindelijk ook de grootste heerlijkheid ontving. 

 

Schade 

We hebben reeds verwezen naar het feit dat de meeste mensen nooit in de auto zouden stappen met 

een chauffeur met slechts één functionerend oog. De vraag is hoe het komt dat mensen in dit opzicht 

waakzaam zijn, want als je zelf één oog dicht houdt, dan zie je niet wat je niet ziet en zijn je hersenen 

toch in staat om daar een samenhangend beeld van te maken. Kijken met één oog geeft in eerste 

instantie de illusie van een compleet zicht. Deze illusie kan op pijnlijke wijze verbroken worden, 

doordat men bijvoorbeeld toch deelneemt aan het verkeer, met mogelijke schade tot gevolg. Doordat 

mensen dit soort schadelijke ervaringen hebben opgedaan, onderzocht, onderbouwd, 

gedocumenteerd en gedeeld, weet vandaag de dag vrijwel iedereen dat rijden met één oog dwaasheid 

is. De Gemeente van de Heere Jezus is ook een Lichaam, dat het absoluut nodig heeft om met Zijn ogen 

te zien om te navigeren door de roerige tijden waarin we leven. Helaas hebben velen nog niet door dat 

het huidige gebrek aan zicht, tot grote problemen leidt. Ook op dit moment lijden veel gelovigen al 

onnodige schade omdat het noodzakelijke dieptezicht ontbreekt.  

 

Scheiding 

We hebben in deel twee, ‘Heiligen en Reinigen’, gesproken over de absolute noodzaak om ons oude 

ik, waaronder onze aardse ambities met betrekking tot aanzien, geld en macht, achter te laten bij het 

Kruis van de Heere Jezus. Deze overgave is een cruciale voorwaarde voor een vervuld leven in vrede 

met God en anderen, waardoor we werkelijk kunnen vruchtdragen voor de Vader en niet voor onszelf. 

Als we niet gestorven zijn aan onszelf, dan blijft de neiging bestaan om eigen koninkrijken te bouwen, 

die op het eerste zicht op anderen kunnen overkomen als authentieke filialen van het Koninkrijk van 

God. Omdat dit soort koninkrijken niet door de Geest van God gebouwd worden, moet dit door kracht 

of geweld gebeuren (Zacharia 4:6). Deze manifesteren zich vaak in menselijke marketingmethoden die 

individuele bedieningen en het belang ervan te sterk aanprijzen en onnodig opblazen. Daardoor 

ontbreken nuance, nederigheid en het noodzakelijke bewustzijn dat elke bediening zijn beperkte 

autoriteitsgebied heeft. Iedere bediening moet juist samen komen met andere bedieningen om in 

eenheid het Lichaam van de Heere Jezus te helpen groeien en te laten stralen in deze wereld. Vleselijke 

pogingen om een eigen koninkrijk te bouwen en verdedigen, uiten zich niet alleen in de neiging tot 

jaloezie, maar ook in de neiging om het eigen inzicht te overschreeuwen en het gebrek aan inzicht bij 

anderen uit te vergroten. Het is naar Gods soevereine raadsbesluit dat we allemaal ten dele zien en 

elkaar nodig hebben, maar wat Hij bedoelde voor samenwerking, gebruiken wij vaak voor scheiding. 

Dat gaat in deze tijd veranderen. 

De genade van God die we vinden in de duisternis van deze tijd, is dat zij die zich laten leiden door hun 

eigen beperkte zicht of andermans beperkte zicht, dusdanige schade gaan lijden, dat dit gaat leiden 

tot een grootschalige verbrokenheid, die de basis gaat vormen voor een hernieuwde liefde voor de 

waarheid en een ongekende nederigheid en eenheid. 

Zij die de schade niet willen afwachten, doen er wijs aan om te kiezen voor grondige verootmoediging 

aan de voet van het Kruis van de Heere Jezus. Het is altijd beter om zelf naar de Heere Jezus toe te 

gaan om verbroken te worden dan om te wachten tot Hij op je valt, bijvoorbeeld met Zijn oordelen, 
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waardoor je helemaal vermorzeld wordt (Matteüs 21:44). Wie een oor heeft die hore! In deze 

verootmoediging kunnen we bijvoorbeeld belijden dat we:   

• De waarheid niet voldoende hebben liefgehad 

• Ons eigen inzicht behoorlijk hebben overschat 

• Gefaald hebben in het geven van de noodzakelijke ruimte aan hen die ander inzicht hebben 

• Zijn volmaakte inzicht willen zoeken 

• Ons nederig openstellen voor al het inzicht dat Hij wil geven, hoe en door welk onvolmaakt 

wezen dan ook, zelfs al is het door een ezelin (Numeri 22). 

 

Synthese 

Vanuit de diepe overtuiging dat we andere wachters en zieners nodig hebben, kunnen we de 

samenwerking zoeken en de diverse verschillende inzichten in kaart brengen en samenvoegen. Hoewel 

vaak gedacht wordt dat we zien met onze ogen, is dat maar ten dele waar. De ogen zijn namelijk slechts 

in staat om licht in de vorm van beelden op te vangen. Zoals een camera ook beelden opvangt en in 

principe niet in staat is daar zelf betekenis aan te geven, is dat laatste ook niet het vermogen van onze 

ogen. De beelden die afkomstig zijn van onze twee afzonderlijke ogen, moeten namelijk door de 

hersenen nog samengevoegd en gesynthetiseerd worden tot één harmonieus geheel. Dit beeld 

verschilt op het eerste zicht misschien weinig van het beeld dat ontstaat met één oog, maar in de 

praktijk kan dit wel het verschil betekenen tussen verongelukken onderweg en veilig aankomen op de 

bestemming. Het interessante is dat de hersenen voor het samenvoegen ook nog eens een bijzonder 

extra vermogen hebben gekregen, namelijk om het gedeelte dat de blinde vlek wordt genoemd, zelf 

op te vullen met details die het geheel tot een harmonieus beeld maken.  

Als het gaat om de samenwerking tussen profeten en zieners, moet er dus altijd ruimte zijn voor hen 

die verschillende beelden samenvoegen tot een harmonieus geheel om de werking van de ogen 

uiteindelijk tot zegen te laten zijn voor het Lichaam. Om ruimte te maken voor de bediening van deze 

synthese, is het daarom essentieel dat zij die profetische beelden krijgen door middel van bijvoorbeeld 

dromen of visioenen, bewust blijven van de noodzaak tot synthese en de samenwerking zoeken met 

hen die in dít opzicht een roeping hebben gekregen. 

In de vorige editie hebben we gezien dat Paulus de gemeente in Korinthe instrueerde (1 Korintiërs 14) 

om de taken tussen profeten te verdelen tussen hen die beelden of woorden deelden en hen die 

gezamenlijk deze beelden moesten beoordelen. Deze beoordeling, al lezen we daar niet veel over, 

moest hoogstwaarschijnlijk leiden tot een concreet en zekerder beeld van wat de Geest tot de 

plaatselijke gemeente wilde zeggen. 

De twee meest cruciale beelden die samengevoegd moeten worden om tot voldoende zicht te komen, 

zijn het beeld van wat de HEERE wil doen in deze tijd en het beeld van wat Hij van ons vraagt om te 

doen. Als deze beelden zijn samengevoegd tot een harmonieus geheel, dan kan een ander aspect van 

de profetische bediening gaan functioneren. 

 

Signalen 

Een volmaakt zicht kan in zichzelf aangenaam zijn, maar het lichaam heeft een missie en zicht alleen is 

niet voldoende om deze missie te verwezenlijken. Zicht op de omgeving en wat het lichaam moet doen 

in die omgeving, krijgt pas nut wanneer dit zicht zich doorvertaalt in concrete signalen naar de diverse 

onderdelen van het lichaam. Hiervoor werken de hersenen en het zenuwstelsel nauw samen. In de 

hersenen worden instructies gevormd en gelanceerd, die dan via het zenuwstelsel terechtkomen bij 

de verschillende onderdelen van het lichaam, die uiteindelijk in actie moeten komen met elk weer hun 

eigen unieke vermogens. Het functioneren van een lichaam is zo’n ontzagwekkende samenhang van 

complexe processen, dat veel van die processen nog lang niet ten volle begrepen zijn door mensen. 

We willen daarom in bescheidenheid spreken over het functioneren van het lichaam en niet zeggen 

tot op welk detailniveau de hersenen de lichaamsdelen direct aansturen. Er is ook rechtstreekse 

communicatie tussen bepaalde lichaamsdelen en er zijn reflexen die lichaamsdelen in staat stellen om 
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autonoom en uiterst snel te anticiperen op specifieke situaties. Het is dus niet gezegd dat elk 

individueel proces rechtstreeks wordt aangestuurd door het hoofd, maar het is wel duidelijk dat 

zonder een goede communicatie vanuit het hoofd naar de lichaamsdelen, door middel van signalen 

die via het zenuwstelsel worden verzonden, het lichaam als geheel niet goed kan functioneren. 

Het volgende aspect van profetie is het verzenden van signalen vanuit het Hoofd, die voortvloeien uit 

het ontvangen van Zijn zicht, naar andere onderdelen van het Lichaam. Dit gebeurt onder andere door 

het spreken van profetische woorden. 

 

Spreken 

Waar de basis van de profetische bediening te maken heeft met zien wat God ziet, is een onmisbaar 

onderdeel het spreken van de woorden die daaruit voortvloeien of woorden die God direct geeft. De 

Heere Jezus antwoordde satan, toen Hij verzocht werd in de woestijn om van stenen brood te maken, 

dat we niet zullen leven van brood alleen (Matteüs 4:4). Hij verwees hier naar het schriftwoord uit 

Deuteronomium 8:3, waar geschreven staat dat de mens, dus zelfs na het ontvangen van de wet van 

Mozes, zou leven van elk woord dat uit de mond des HEEREN uitgaat. Hier staat dus niet dat we zouden 

leven van elk woord dat in de schriften staat, maar van elk woord dat uit Zijn mond komt. Aangezien 

we niet in de schriften kunnen lezen dat de Almachtige op een bepaald moment gestopt is met 

spreken, kunnen we dus beter grote aandacht vestigen op wat Hij in het heden wil zeggen. Ook aan 

elk van de zeven gemeenten in Openbaring werd de instructie gegeven om opmerkzaam te zijn voor 

de woorden die de Geest in het heden tot de gemeenten sprak. Aan profeten de taak om deze woorden 

te zoeken en door te geven. We zullen proberen kort een verscheidenheid aan taken te benoemen die 

in het Oude Testament aan profeten werden toebedeeld. 

 

Aankondigen 

De meest bekende vorm van profeteren was het aankondigen van wat de HEERE van plan was te doen. 

Dit was vaak nodig vanwege de zonden van het volk van God en veel van deze woorden waren dan ook 

aankondigingen van oordeel. Vaak waren deze voorwaardelijk in de zin dat ze alleen zouden uitkomen 

indien het volk zich niet zou bekeren. Zoals Jona een oordeel aan Ninevé aankondigde dat afgewend 

werd door radicale verootmoediging en bekering, deed Nahum 150 jaar later een uitgebreidere en 

gedetailleerdere aankondiging van oordeel over deze stad, waarna het oordeel wél uitkwam. 

Jesaja had een uitzonderlijk moeilijke opdracht, aangezien Hij direct bij zijn roeping al te horen kreeg 

dat zijn prediking vooral zouden leiden tot meer blindheid en doofheid (Jesaja 6:10). Wel mocht hij ook 

zeer veel mooie aankondigingen doen van de komst van de Heere Jezus. In totaal staan er honderden 

aankondigingen over de Heere Jezus opgetekend in het Oude Testament, waarvan velen al in vervulling 

zijn gegaan. 

 

Aanklagen 

Micha moest profeteren in een tijd van afgoderij, immoraliteit en sociale ongerechtigheid. Hij was 

emotioneel erg betrokken bij zijn missie, zoals te lezen is in hoofdstuk 1 vers 8. Zoals bij veel profeten 

het geval was, lag zijn bediening als een last op hem, wat ook de noodzakelijke intensiteit en diepgang 

aan zijn boodschap gaf. Profeten moeten niet alleen zien wat God ziet, maar vaak ook voelen wat Hij 

voelt en Zijn hart verkondigen in hun woorden. Juist in tijden van ongerechtigheid kan dat een zware 

last zijn. De machthebbers in de tijd van Micha beraamden kwaad en ongerechtigheid, ze verdrukten 

en verarmden de eenvoudige mensen. De vele valse profeten die er waren lieten dit allemaal toe en 

waren in hun spreken alleen loyaal aan de wensen van degenen die hen konden betalen (3:5). Micha 

moest openlijke aanklachten brengen en verbaal met de vinger wijzen naar hen die verantwoordelijk 

waren voor de ongerechtigheid en het in stand houden ervan. Het spreekt voor zich dat hij zich 

daarmee niet populair maakte. 

 

Oproepen 

Waar Amos harde profetische woorden van oordeel bracht over Israël, vanwege haar afgoderij, 

immoraliteit en ongerechtigheid, kreeg Hosea kort daarna de opdracht om een ontroerende oproep 
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te doen recht vanuit het hart van God, die een huwelijksverbond had gesloten met dit volk en het in 

vurige liefde opriep om tot Hem terug te keren. Hosea betaalde hiervoor een prijs in zijn gezinsleven, 

dat hem ongetwijfeld aanzien kostte en hoon opleverde. Hij moest trouwen met een prostituee, die 

na verloop van tijd ook nog eens terugkeerde naar haar vroegere werkzaamheden. Door haar terug te 

halen en opnieuw voor zich te heiligen, bracht Hosea een levendig en ontroerend beeld van het hart 

van de Almachtige voor Zijn zeer geliefde, maar wel uiterst ontrouwe en ongehoorzame volk. 

 

Aanmoedigen 

We hebben in de vorige editie al kort verwezen naar de bedieningen van zowel Haggaï en Zacharia, die 

ten tijde van de herbouw van de tempel een cruciale rol vervulden door het volk van God te 

mobiliseren om de bouw van de tempel de allerhoogste prioriteit te geven, boven de bouw van hun 

eigen huizen. Waar ze zowel een doorslaggevende invloed hadden bij het hervatten van de herbouw 

(Ezra 5:1), wordt ook duidelijk aangegeven dat er een direct verband was tussen de voorspoedige 

voortgang van de tempelbouw en het profeteren door deze twee profeten (Ezra 6:14). Hoewel de 

kracht van hun bediening aanmoediging was, kwam deze kracht ook vrij door Goddelijk inzicht te delen 

over het verband tussen de verkeerde prioriteiten en zonden van het volk en hun problemen in de 

vorm van droogte en tegenslag. Toen ze ontmoedigd waren vanwege opmerkingen over de 

minderwaardigheid van de tempel in aanbouw, met name afkomstig van hen die de oorspronkelijke 

tempel nog gekend hadden, kregen ze door de woorden van Haggaï vooral aanmoediging in de vorm 

van ‘wees sterk’ en ‘vreest niet’ (Haggaï 2:2-6). 

 

Herstellen 

Hoewel Ezechiël zeer veel voorzeggingen voor de toekomst mocht doen, waarvan de meesten volgens 

Bijbelgeleerden al zijn uitgekomen, lezen we in het zeer bekende hoofdstuk 37 over een uitzonderlijk 

mooie functie van profetische woorden, namelijk het brengen van herstel en vernieuwing. In dit 

hoofdstuk wordt Ezechiël uitgedaagd om Gods perspectief op een dood leger (een menselijk gezien 

compleet uitzichtloze situatie), te omarmen en op basis van dat perspectief woorden van leven te 

spreken. Woorden naar waarheid zenden Gods oordeel uit, maar ook Zijn kracht om herstel te brengen 

en zelfs het dode weer tot leven te wekken. 

Vaak wordt gezegd dat woorden kracht hebben, maar dat is eigenlijk een te zwakke weergave van de 

realiteit. Van de Heere Jezus staat geschreven in Hebreeën 1:3, dat Hij ‘alle dingen draagt door het 

woord van Zijn kracht’. Hier staat dus niet de ‘kracht van Zijn woord’, maar het ‘woord van Zijn kracht’. 

Als Zijn woorden gesproken worden, dan komt Zijn ontzagwekkende kracht vrij. Waar wereldse 

wetenschappers nog altijd puzzelen wat nu de samenhang van het leven bepaalt, alles wat namelijk 

aan zichzelf wordt overgelaten vervalt tot chaos, weten wij al dat alle dingen hun bestaan hebben in 

de Heere Jezus (Kolossenzen 1:17). Op basis van het scheppingsverhaal in Genesis 1, weten we dat 

door het gesproken woord van de Almachtige, de hemel en de aarde en al wat daarin is tot stand zijn 

gekomen. Zijn woorden creëren orde in chaos en als we geloven in de oneindige kracht van Zijn 

woorden, dan zoeken we deze met grote intensiteit en heiligen we onze monden om deze woorden te 

spreken, zodat Hij ook door ons heen herstel en vernieuwing kan brengen. 

 

Selectief? 

Bovenstaande is slechts een korte schets van de diverse taken die profeten vervulden in het spreken 

van de woorden van God tot Zijn volk. Het belangrijkste om hieruit te onthouden is dat deze woorden 

een volledige onderworpenheid aan God vereisten van de profeten en niet altijd makkelijk waren om 

te spreken. Ook voor het zoeken naar hedendaagse profetische woorden, mogen we nooit op eigen 

inzicht selectief zijn in wat we zeggen of willen horen. Het gaat altijd om de woorden die God wil 

spreken en niet om de woorden die mensen willen horen. Zijn woorden zijn waarheid en de waarheid 

maakt vrij! 
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