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Najagen en Ontvangen 
 

Hierbij het laatste deel in de serie ‘Principes van Profetie’. We weten inmiddels dat profetie een 

onmisbaar geschenk is om te kunnen navigeren door tijden van turbulentie en duisternis. De Heere 

Jezus ziet alles, heeft alles in Zijn hand en wil ons alles bekend maken wat we nodig hebben om vrede 

en wijsheid te vinden juist in deze tijd. We kunnen ons alleen niet meer permitteren om op een 

verkeerde manier om te gaan met de gaven die Hij geschonken heeft en nog steeds wil schenken om 

ons toe te rusten en te leiden.  

Een gekruisigd leven is een belangrijke basis om Zijn leiding te ontvangen. Want als we bereid zijn te 

gaan waar Hij zendt, dan zal Hij zeker spreken. Bovendien is door zelfverloochening onze eigen wil 

ondergeschikt aan de Zijne en is de kans daardoor veel kleiner dat we Zijn stem verwarren met die van 

onszelf. Door zelfverloochening kunnen we helemaal vervuld worden met de Heilige Geest, die ons zal 

leiden in de volle waarheid. We hoeven dan niet bang te zijn om misleid te worden en kunnen met een 

nederig hart en in een ontspannen houding zoeken naar de openbaring van waarheid door profetische 

ervaringen. 

 

Najagen van profetie 

Toen de Heilige Geest werd uitgestort op het Pinksterfeest (Handelingen 2), waren mensen buiten 

zichzelf en met de zaak verlegen, vanwege de bovennatuurlijke en bijzondere verschijnselen waarmee 

dit gepaard ging. Er waren er die het enthousiasme zelfs toeschreven aan zoete wijn, maar Petrus legde 

de mensen uit dat dit alles de vervulling was van de profetie uit Joël 2. In deze profetie komt profeteren 

zeer nadrukkelijk naar voren als een direct gevolg van de uitstorting van de Heilige Geest en Paulus 

lijkt in 1 Korintiërs 14 deze nadruk door te trekken, door de gemeente twee keer op te roepen om 

vooral te streven naar profeteren en deze gave te plaatsen boven het spreken in tongen. Paulus gaf 

deze instructie niet voor niets en profetie is dus belangrijk. Wie in tongen spreekt sticht zichzelf, maar 

wie profeteert sticht anderen. Juist als we in de liefde wandelen en het goede zoeken voor onze 

medegelovigen, dan jagen we naar profetische gaven zodat anderen opgebouwd, bemoedigd en 

vermaand kunnen worden. Bidden om profetie doen we dus niet alleen voor onszelf, maar vooral voor 

anderen.  

Mozes moest het volk Israël uit Egypte naar het beloofde land leiden en als we de verhalen lezen over 

de moeilijkheid van zijn taak en over hoeveel geduld hij daarvoor moest opbrengen, dan is de vraag of 

hij aan minder dan tachtig jaar voorbereiding wel genoeg had gehad om deze last te kunnen dragen. 

Hij was de enige, of op zijn minst één van de zeer weinigen, die verbonden was met Gods perspectief 

op Zijn volk en dat maakte zijn weg ongetwijfeld eenzaam. Toen in Numeri 11 de last hem teveel werd 

en de HEERE hem tegemoet kwam door Zijn Geest ook aan anderen te geven, was hij zo dankbaar dat 

anderen profeteerden, dat hij er even geen punt van maakte dat twee van de zeventig niet goed naar 

hem geluisterd hadden. Toen Jozua hem attendeerde op hun ongehoorzaamheid, was Mozes vooral 

opgelucht dat anderen nu ook waarheid konden brengen: ‘Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij 

ijveren? Och, ware het gehele volk des Heren profeten, doordat de Here zijn Geest op hen gave!’ (vers 

29) Een waarachtig geestelijk leider wil niets liever dan dat elke gelovige de stem van God kan verstaan 

en voor Hem kan spreken en dat Zijn waarheid en wijsheid rijkelijk kunnen stromen onder hen die Hem 

vrezen en dienen, door wiens mond heen dan ook. 

 

Najagen van een mantel 

Waar Paulus ons dus oproept om profetie na te jagen, roept hij ons niet op om onszelf profeten te 

willen noemen. Profetie is voor velen beschikbaar in allerlei vormen, die we verderop in dit artikel kort 

zullen bespreken, maar niet iedereen krijgt de mantel van een profeet. Als we de profeten in het Oude 

Testament bestuderen, dan kunnen we ons bovendien afvragen wat er aantrekkelijk is aan een 

profetenmantel, aangezien profeten vooral moesten opstaan in tijden van oordeel en dreigend 

oordeel. We hebben in vorige edities al diverse lastige aspecten van hun bediening besproken en velen 

van hen waren niet geliefd in hun tijd of werden zelfs gedood om de woorden die ze spraken. Hoewel 
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profetie binnen de lokale gemeente van een ander kaliber is dan profetie naar het voorbeeld van de 

oudtestamentische profeten, mogen we niet de fout maken door te denken dat dergelijke vormen van 

profetie niet meer mogelijk zijn. De eerste keer dat de Heere Jezus in de evangelieën spreekt over 

profeten, namelijk in de zaligsprekingen, zegt Hij:  

 

‘Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om 

Mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de 

profeten voor u vervolgd.’ (Matteüs 5:11-12) 

 

Hieruit is af te leiden dat ook onder het Nieuwe Verbond, waarachtige profeten te maken zouden 

krijgen met smaad, leugens die over hen gesproken zouden worden en vervolging om hun woorden. 

Hij trekt hier letterlijk de lijn van oudtestamentische profetie door en het is dus on-Bijbels om de 

vormen van profetie uit te sluiten waarbij harde terechtwijzingen gesproken moeten worden om het 

volk op het rechte pad te krijgen. Bovendien zijn de twee getuigen in Openbaring 11 ook profeten en 

hun woorden leiden tot dusdanige tegenstand, dat zij bewapend worden om die tegenstand met vuur 

te verslinden. Naar een dergelijke mantel jaag je niet, maar als je de Heere Jezus liefhebt en dus volgt, 

dan ben je bereid om elke mantel te dragen die Hij je geeft,  dus ook de mantel van een profeet, wat 

het ook gaat kosten. 

 

Najagen van nederigheid 

Waar we een mantel niet moeten najagen, moeten we nederigheid zeker wel najagen. Nederigheid 

maakt ons bereikbaar voor God om ons te kunnen vormen en voorbereiden, zodat we elke taak die Hij 

ons geeft kunnen volbrengen. Bovendien stelt nederigheid ons in staat om waarachtige profeten te 

herkennen. Dit laatste is heel belangrijk, want in Matteüs 10:41 lezen we: ‘Wie een profeet ontvangt 

als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen’. Hier zien we dat, hoewel we niet bezig moeten 

zijn om onszelf profeet te noemen, het wel degelijk belangrijk is om anderen die als profeten 

aangesteld zijn, als zodanig te herkennen en te eren. De reden hiervoor is nooit zodat de profeet 

bevestigd wordt in zijn of haar identiteit, maar juist zodat degene die onderkent dat de ander een 

profeet is, de daaraan gekoppelde beloning ontvangt. Een profeet heeft niet altijd een makkelijke taak, 

maar krijgt wel als beloning dat hij of zij inzicht mag hebben in wat God doet en wil doen. Zij die een 

profeet als profeet ontvangen, kunnen delen in die beloning. Dit vereist nederigheid en niet zelden 

test God die nederigheid door iemand als profeet te zenden die in allerlei opzichten afwijkt. Johannes 

de Doper droeg afwijkende kleren en at afwijkend voedsel, Ezechiël bereidde zijn voedsel op een 

afwijkende wijze en Amos was maar een eenvoudige boer die kwam profeteren in de grote stad. Het 

is misschien goed om onszelf af te vragen of wij deze mannen, die we nu dankzij de schriften wel 

volledig erkennen als profeten, in hun eigen tijd ook als waarachtige profeten erkend zouden hebben. 

In Matteüs 7:6 kunnen we lezen dat God zuinig is op Zijn heilige parels van waarheid en wijsheid en 

door deze te delen via profeten die in bepaalde opzichten afwijkend zijn, zorgt Hij ervoor dat de 

hoogmoedigen altijd iets hebben om deze profeten af te wijzen, zodat de parels alleen terechtkomen 

bij de nederigen van hart. 

 

Najagen van de Geest 

Omdat profetie een direct gevolg is van de uitstorting van de Heilige Geest, begint het jagen naar 

profetie met een juiste houding ten opzichte van de Heilige Geest. Helaas is daarin veel mis gegaan in 

de kerken. Toen de Heilige Geest, na eeuwen van relatieve droogte, weer werd uitgestort in bepaalde 

groepen gelovigen, was dat zeer moeilijk te verteren voor andere groepen gelovigen, omdat veel 

denominaties nu eenmaal in de verleiding komen om te denken dat hun eigen denominatie altijd in 

het epicentrum van Gods activiteit hier op aarde ligt. Deze houding heeft velen ertoe gebracht om in 

een geest van jaloezie, de werking van de Heilige Geest in andere groepen gelovigen af te schrijven, te 

marginaliseren of zelfs te demoniseren. Dit alles heeft zeer veel schade toegebracht aan de nederige 

en noodzakelijke ontvankelijkheid van gelovigen voor de kostbare en krachtige Heilige Geest. De 

Heilige Geest is lange tijd zeer slecht behandeld in de kerken. Sommige kerken willen wel over Hem 
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praten, maar ze willen niet dat Hij krachtig werkt in hun midden. Andere kerken willen dan wel weer 

de werking van de Geest van Kracht, maar de Geest van Wijsheid vinden ze dan weer niet zo 

interessant en over de Geest van de Vreze des HEEREN praten ze al helemaal niet. Dit gaat veranderen: 

de Heilige Geest gaat in de komende jaren in overvloed werken, maar alleen in het midden van hen 

die zich bekeerd hebben van een verkeerde en selectieve houding ten opzichte van de Heilige Geest. 

Zij die wijs zijn kiezen ervoor om in alle nederigheid open te staan voor alle aspecten van Zijn glorieuze 

werking. De heerlijkheid van de Bruid komt tot stand door een complete vervulling van het Lichaam 

van de Heere Jezus met de Heilige Geest die Hij ons gegeven heeft. Laten we daarom ons eigen hart 

onderzoeken in het licht van de schriften, om ons te heiligen en te laten reinigen om de volkomen 

doorwerking en inwoning van de Heilige Geest te kunnen ontvangen. Dan mogen we grote dingen 

verwachten, waaronder Zijn geweldige leiding, in het bijzonder ook door profetische gaven. 

 

Ontvangen van een indruk 

Als de Geest gaat werken en de ruimte krijgt in ons leven en als we in nederigheid open staan voor hoe 

Hij spreekt, ook door anderen heen, dan gaat Hij zeker spreken. Eén van de mooiste manieren is 

eenvoudigweg door een profetische indruk of een zachte stem in ons hart. In Genesis 3:8 lezen we dat 

de HEERE bij Adam en Eva op bezoek kwam, al wandelend in de koelte van de avond en in 1 Koningen 

19:12 zien we dat de HEERE ook toen juist te vinden was in het suizen van een zachte koelte. 

Oudtestamentische profeten kwamen met vurige woorden en kracht, meestal omdat het volk was 

afgedwaald en terechtgewezen of gewaarschuwd moest worden, maar we mogen nooit denken dat 

dergelijke vormen van spreken tot Zijn volk de voorkeur heeft van God. Ik vermoed dat we op een dag 

geschokt zullen zijn over hoe ontzagwekkend vriendelijk en liefdevol Hij is. Hij wil juist dichtbij ons zijn, 

met ons wandelen en in zachte bewoordingen en indrukken tot ons spreken. Deze zijn vaak zo licht als 

manna en vragen zorgvuldigheid voor de omgang ermee. Door training en gebed en door te wandelen 

met Hem, ontwikkelen we het vermogen om Zijn leiding hierin te verstaan. Op deze wijze heb ik 

bijvoorbeeld de profetische namen en dus indirect ook de geslachten van onze kinderen mogen 

ontvangen, sommigen zelfs voordat mijn vrouw zwanger was. Dergelijke indrukken zijn uiterst 

waardevol in onze relatie met God en zulke informatie hoeft ook niet met kracht te komen en met 

spreekwoordelijk tromgeroffel verkondigd te worden. 

 

Ontvangen van een droom  

God heeft altijd door dromen heen gesproken, zowel tot gelovigen als tot ongelovigen. Dromen horen 

bij de slaap en er is wijsheid en inzicht nodig om de dromen die werkelijk voortkomen uit de werking 

van de Geest, te onderscheiden van dromen die voortkomen uit de natuurlijke processen in ons 

lichaam en in onze geest. Daarom is het van belang om bij het ontvangen van een droom altijd 

zorgvuldig te blijven en biddend te onderzoeken of deze droom daadwerkelijk van God kwam. Het kan 

helpen om deze droom te delen met een Geestvervulde medechristen, om zo wijsheid te zoeken voor 

de interpretatie. Zo lang we niet te snel conclusies trekken, laten we ruimte voor de Geest om de 

droom te bevestigen. Deze vorm van profetie is uitermate waardevol en bevat vaak een hoger niveau 

van zeggingskracht dan een profetische indruk of een beeld, doordat de ratio van de mens doorgaans 

minder in de weg zit bij een droom. Meer zeggingskracht is bijvoorbeeld van belang als de profetische 

boodschap een concretere vorm van actie vraagt. Mijn vrouw en ik zijn ooit op het zendingsveld 

gevlucht uit een gevaarlijk gebied, naar aanleiding van een droom die God aan mijn vrouw gaf. 

 

Ontvangen van een visioen 

Visioenen zijn zaken die we zien met de ogen van ons hart zonder dat we slapen. In Handelingen 10 is 

te lezen dat Cornelius overdag een visioen had waarin een engel naar hem toe kwam om hem te 

instrueren om Petrus uit te nodigen. Dit soort visioenen zijn vergelijkbaar met video’s van 

gebeurtenissen, interacties tussen mensen onderling, mensen en engelen en soms zelf mensen en de 

Heere Jezus. Deze video’s zijn ons gegeven, zodat degenen voor wie ze bedoeld zijn, daardoor leiding 

of bemoediging kunnen ontvangen. Visioenen kunnen ook lichter van gewicht zijn in de vorm van 

vluchtige beelden. Toen ik niet al te lang geleden hardgrondig was aangevallen door medegelovigen, 
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omwille van hetgeen God me had laten zien en ik om die reden gedeeld had, zag ik, na een onrustige 

nacht, in de ochtend erna een mooi beeld. Ik zag in een flits dat iemand met gestrekt been op mij 

afkwam, maar dat ik gewoon bleef staan en rustig de grassprietjes van mijn knieën veegde. Dit beeld 

gaf mij Gods perspectief op de gebeurtenis, dat mij eraan herinnerde dat, zo lang ik in Zijn wil blijf, 

niets me kan beschadigen in mijn identiteit of tegenhouden in mijn roeping. Een ander recent 

voorbeeld is het beeld van een stuwmeer dat ik zag. Daarmee liet God me zien dat voor deze serie 

artikelen, ik me moest concentreren op het schrijven alleen en niet op de verspreiding. Het is mijn taak 

om een stuwmeer te vullen met zaken die Hij me geeft en de rest kan ik aan Hem overlaten. 

 

Ontvangen van een trance  

Een trance is een profetische ervaring waarbij de ontvanger wakker is en vervolgens opgenomen wordt 

in een gebeurtenis. Waar een visioen eerder een foto is of een video van een gebeurtenis, maakt in 

een trance de ontvanger deel uit van deze gebeurtenis. Het krachtige visioen dat Cornelius ontving en 

hem ertoe aanspoorde om Petrus uit te nodigen, werd door de HEERE nog eens aangevuld met een 

trance voor Petrus (Handelingen 10:10), waarin de HEERE hem toestond en aanmoedigde om bepaalde 

oudtestamentische wetten achter zich te laten om het evangelie te kunnen brengen aan de niet-joden. 

Omdat dit zo’n fundamenteel moment was in de geschiedenis van Gods heilsplan en deze instructie zo 

radicaal in ging tegen de wetten die Hij eerder had gegeven, gaf Hij hiervoor de uiterst krachtige 

ervaring van een trance. Een ander voorbeeld van een trance is de ervaring van Johannes op het eiland 

Patmos, waardoor wij het Bijbelboek Openbaring hebben ontvangen. 

 

Ontvangen van overige profetische ervaringen 

Naast bovengenoemde profetische ervaringen, is het ook mogelijk dat God rechtstreeks tot mensen 

spreekt met Zijn hoorbare stem, al schijnt dat een bijzonder heftige en intense ervaring te zijn. 

Bovendien is het mogelijk dat mensen door engelen of zelfs door de Heere Jezus Zelf bezocht worden. 

Het spreekt voor zich dat alleen al het idee van dit soort ervaringen, zeker als we onszelf beschouwen 

als nuchtere Nederlanders, ons sterk uitdaagt in ons verbeeldingsvermogen. Het is echter essentieel 

dat we onszelf trainen om niet uit ongerechtvaardigde angst voor misleiding, grenzen te stellen aan 

hoe God tot ons kan spreken. Een profetische ervaring mag nooit ingaan tegen de Bijbelse doctrines 

die van toepassing zijn binnen het Nieuwe Verbond, maar zo lang dit niet het geval is, kunnen we beter 

voorzichtig zijn met het afwijzen van bepaalde ervaringen. Als we geworteld zijn in de schriften en een 

Bijbels referentiekader hebben ontwikkeld, dan kunnen we onszelf in vertrouwen open stellen voor 

alle mogelijke manieren waarop de Heere Jezus tot ons wil spreken. Wie zijn wij om te zeggen dat Hij 

mensen niet op aarde kan bezoeken? Is de aarde soms niet van Hem? Laten we ons niet door angst 

laten leiden, maar door geloof in het vermogen van de Heilige Geest om ons te leiden in de volle 

waarheid. Hoe Hij dat wil doen, kunnen we helemaal aan Hem overlaten. 

 

Najagen en ontvangen van wijsheid 

Ook al hebben we allerlei soorten profetische ervaringen kort besproken, deze mogen nooit een focus 

op zich worden. Het kennen van God en het zoeken van Zijn wil en de wijsheid die we nodig hebben 

om daarin te wandelen, moeten altijd onze focus zijn en blijven. Zolang we binnen dat kader blijven, 

vinden we ook de wijsheid voor een juiste omgang met profetische ervaringen.  

Bovenstaande uiteenzetting van mogelijke profetische ervaringen is zeer beperkt en is vooral bedoeld 

als aansporing om alert en ontvankelijk te worden voor alle mogelijke manieren waarop de Heere Jezus 

tot ons kan spreken, ook door anderen heen. Ook kan het als versterking dienen van ons geloof in het 

feit dat Hij tot ons wil spreken. Het allermooiste van elke profetische ervaring is dat deze in zichzelf 

een kostbare herinnering is aan het feit dat onze Herder leeft en heerst, dat Hij ons liefheeft, ons ziet 

en ons zelfs de weg wil wijzen. Voor hen die meer willen weten over profetie zijn er veel mooie boeken 

beschikbaar en ook zijn er in ons land diverse profetenscholen om deze gave beter te leren kennen en 

zelf verder te ontwikkelen. 
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