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 W E R K G R O E P

 TERUG NAAR DE BIJBEL
Nr. 5.                                                                                  Kampen, 20 maart 1996.

Beste broeders, zusters, voorgangers en oudsten,

Heel hartelijk gegroet in de naam van de Here Jezus Christus. Kort geleden zond
iemand ons een brief, waaruit wij het volgende willen citeren : Van de "Toronto-
Zegen" en "Extreme Genezingen " weet ik het een en ander, maar van het "Wel-
vaartsevangelie" heb ik nog nooit gehoord. Wat is dat ? Ook wil ik graag weten
hoe u het ziet en hoe u het wil klaarspelen : Terug naar de Bijbel. Ik ben zeer
geïnteresseerd.
Wij zijn zeer dankbaar voor zulke vragen, omdat ze weerspiegelen, dat u nadenkt
over en bepaalde vraagstukken bestudeert. Wij proberen door middel van onze
brieven u daarin bij te staan. De werkgroep wil daarbij niet bevoogdend zijn, maar
zich beperken tot een nederige handreiking. Vragen van gemeentelijke aard of
over bestaande verschillen tussen kerkelijke stromingen behoren thuis in de
gemeenten. Wij verwijzen deze vragenstellers naar hun eigen gemeenten en/of
adviseren hen over het voorhanden zijnde studiemateriaal. Met elkaar gaan wij zo
"Terug naar de Bijbel", hetgeen onze doelstelling is.

Leer van valse profeten.
Deze brief zal hoofdzakelijk gaan over valse profeten. Wij menen, dat er in de
huidige, christelijke wereld mannen en vrouwen zijn, die zich profeten noemen of
zich als profeten gedragen, maar die valse profetieën uitspreken. Aangezien deze
valse profetieën in het openbaar worden uitgesproken willen wij er ook in het
openbaar voor waarschuwen. In de afgelopen jaren heeft het blad de Oogst van de
Vereniging “Tot Heil des Volks” al verscheidene artikelen gewijd aan deze valse
profeten. De meesten behoren tot de zgn. "faith-teachers" in Amerika, Canada,
Zuid-Afrika en Zuid-Korea. Deze "faith-teachers", ook “welvaartpredikers”,
genoemd, hebben in veel gevallen machtige TV-imperiums achter zich staan. Zij
zijn begonnen hun ogen te richten op Europa. Via uitzendingen per satelliet
dringen zij reeds op beperkte schaal de huiskamer binnen. Hun streven is om op
vele uren van de dag en op vele dagen in de week hun programma's aan te bieden.
In een uitzending van Medialand op 2 februari jl. waarschuwde prof. dr. A. v.d.
Meiden aan de hand van een clip van zo'n uitzending, voor de komst van deze
programma's. Als werkgroep delen wij deze zorg, echter wel vanuit een ander
oogpunt, dan prof. dr. A. v.d. Meiden aangaf.
Het medium TV heeft een zeer grote invloed op de mens in het algemeen. In
Ame-rika bereiken de "faith-teachers" goede kijkcijfers bij een hoog percentage
onker-kelijke mensen. De verwachting is, dat dit in Europa niet minder zal zijn.
Van deze kijkers zullen er reacties en vragen komen naar gemeenteleden, oudsten
en voor-gangers.
Overigens de leer van verschillende "faith-teachers" wordt al enige jaren in België
en Nederland verspreid door middel van hun boeken. Ook in de videohandel
wordt al regelmatig voor video's met kerkdiensten van de "faith-teachers" reclame
ge-maakt. Het in januari 1996 uitgekomen charismatisch tijdschrift Power
Magazine staat vol van deze leer.
In Math. 7:13-23 zegt Jezus o.a. “wacht u voor de valse profeten, die in schape-
vacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven". Wij menen dat 
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deze goddelijke waarschuwing ook voor deze tijd geldt. Zonder volledig te
zijn willen wij hier de volgende profeten (zo noemen zij zichzelf) bij name
noemen: Benny Hinn, Morris Cerullo, Rodney Howard-Browne, Ashley
McGuicken, William Branham, Paul Cain. Bij het kiezen van de voorbeelden
hebben wij ons beperkt gehouden terwille van de leesbaarheid van deze brief.

Profeet Ashley McGuicken.
Ashley houdt regelmatig cursussen over profetie. Hier volgt een citaat uit een oog-
getuigeverslag van een kritisch-bezorgde deelnemer aan zo'n cursus: Drie mensen
met ervaring in het doorgeven van minimaal 5 profetieën worden uitgenodigd om
naar voren te komen. Zij worden buiten de zaal gebracht. De spanning stijgt......
Vooral als er blinddoeken worden getoond en de bedoeling wordt uitgelegd. "We
roepen straks de eerste binnen, zetten hem geblinddoekt op de stoel en plaatsen
daar een persoon tegenover", Ashley blijft zeker van zijn zaak. "Alleen doen we
niet flauw “als hij 'mijn dochter' zegt terwijl er een man tegenover hem zit”. Het
gaat om de inhoud, niet om het woordgebruik." Wat stom dat ik daar niet op ben
gekomen......
De eerste man wordt binnengebracht, geblinddoekt neergezet en daarna neemt een
jonge vrouw plaats in een andere stoel. "Profeteer maar" zegt Ashley. Doodse
stilte volgt, want nu moet het gebeuren. Het zal toch niet mis gaan? Na wat
aarzeling komt er een woord 'ik zie een vliegtuig......'. Opnieuw doodse stilte.
Meer komt er niet uit. "All right" zegt Ashley en vraagt de vrouw of ze dit woord
kan bevesti-gen. “Nee”, zegt ze, ik werk op een handelskantoor en heb geen
vliegplannen. Gelukkig is het toch niet mislukt, want ook Ashley heeft een beeld
gekregen! "Ik zag ook een vliegtuig, je zult God dienen en reizen......!" Bevrijdend
applaus volgt. Het werkt dus toch echt......
Nu wordt de tweede man binnengebracht. Tegenover hem mag Jan Sjoerd
Pasterkamp plaatsnemen. "Profeteer maar" zegt Ashley. De man krijgt een beeld
en ziet slagbomen over een weg waar achter het donker is. Het woord erbij is: 'Ik
zal zorgen dat die slagbomen open gaan en nieuwe wegen zich openen'. Jan
Sjoerd bevestigt dit woord en zegt op het punt te staan om ergens door te breken.
Opnieuw applaus en nog een woord van Ashley: 'Nederland is niet je laatste land,
er zijn andere landen die je nog niet hebt aangedaan'.
Nu de derde man. De fantasie van broeder Ashley is werkelijk indrukwekkend.
Want er is afgesproken dat er NIEMAND tegenover hem zal gaan zitten. Kom
maar eens op zo'n idee.
Wat zal hij gaan zeggen? Spreekt de H. Geest tegen een lege stoel? Daar komt het
woord......"Weet dat je mijn instrument bent, ik heb je gemaakt, geformeerd,
gestemd. Ik ben klaar om je te bespelen". 
Nu ga ik even rechtop zitten. Is dit woord misschien bedoeld voor de piano die
tegenover de man staat? Nee, daar trapt Ashley niet in, daar is het woord niet voor
bestemd.
Is het een verkeerd woord? Gelukkig weet Ashley ook hier raad op. Hij is niet
voor niets onze leraar.....
"Tegen wie profeteerde hij, denkt u? Iemand die speelt. Weet u wie dat is? Dat is
de gemeente hier! Dit is precies het woord voor deze gemeente! Er is een goede
balans in lofprijzing.......!!!"
Natuurlijk, dat is het! Daar heb je toch wel even openbaring voor nodig, voor zo'n
woord. Zo'n hard applaus heb ik de hele avond nog niet gehoord. Wie kan zoiets
bedenken. Verwondering alom. Behalve voor de zelfverzekerde Ashley. "Ik wist
zeker dat dit zou lukken. Vele malen heb ik het al zo gedaan en nog nooit heeft
het niet gewerkt." Iedereen is verbijsterd, misschien ik nog wel het meest.......(*1)
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Op de videofilm "Go for the Kingdom" haalt John Arnott een profetes naar voren
en moedigt haar aan te profeteren. (*2) Na enige zinnen gesproken te hebben
begint zij met haar hoofd heen en weer te bewegen. Dit gaat steeds sneller zodat
haar haren wild voor haar ogen zwaaien. Ook haar stem gaat sneller en wordt
hoger van toon zodat zij tenslotte als een krijsende vrouw een onsamenhangende
boodschap laat horen. Ondertussen is Carol Arnott er ook bijgekomen en roept als
medeprofetes steeds maar de zelfde namen de zaal in. In een andere videofilm
"Invitation to the wedding" geeft Carol Arnott een getuigenis over profeteren. (*3)
Tijdens dit getuigenis gaat zij over in profeteren. Zij schokt daarbij en lijkt
buikkrampen te krijgen. Haar man gaat voor alle zekerheid achter haar staan en
neemt tenslotte de microfoon van haar over. Daarna leidt hij de hele samenkomst
in biddende houding naar God om te mogen profeteren. De samenkomst laat zich
dan beschrijven als een menigte mensen, die al buigend, al schuddend met het
hoofd een mengeling woorden en geluiden laat horen.

Profeet Morris Cerullo.
In zijn brief van oktober 1995 noemt Morris zich Gods profeet. Hem is door God
geopenbaard, dat hij in de komende vier jaar 1 miljard mensen met het evangelie
zal bereiken. Morris noemt dit de meest onvoorstelbare profetie die hij ooit ont-
vangen heeft. God heeft daarna hem ook geopenbaard hoe deze profetie vervuld
kan worden. Als de lezers van zijn rondschrijfbrief hem nu voldoende geld sturen,
kan deze profetie in vervulling gaan.  Tot slot geeft de profeet nog een laatste
openbaring van God door naar aanleiding van de 1 miljard boodschap. Alle
mensen die Morris Cerullo geld sturen zullen in hun materiële en financiële zaken
zeer gezegend worden. "Een onvoorstelbare financiële zalving zal op hen
neerdalen, een wonder van vermenigvuldiging zal in hun financiën plaatsvinden".
(*4) (dit laatste is een onderdeel van de welvaartsleer).

Profeet Benny Hinn.
Tijden een samenkomst in zijn kerk in 1990 profeteerde Benny Hinn onder luid
applaus van de aanwezigen de theologische stelling dat God geen drieënig God is.
Hem wordt ter plekke, op het podium geopenbaard, dat God de Vader, God de
Zoon en God de Heilige Geest drie aparte personen zijn. En niet alleen dat, maar
elk van de drie personen heeft weer zijn eigen drieëenheid. Dank zij deze directe
openbaring (revelation knowledge) deelde de profeet Hinn mee, dat er geen drie-
ënig God bestaat, maar een negenenig God. Later heeft naar zijn eigen zeggen de
Heilige Geest hem duidelijk gemaakt, dat dit fout was. "Het was stom van mij dit
te profeteren”, aldus Benny Hinn. (*5)

Profeet Rodney Howard-Browne.
In juli 1991 tijdens een prediking in San Diego in Californië sprak de Heer de vol-
gende profetie door mij : "De grote mannen en vrouwen van God die Ik vandaag
op aarde gebruik, gebruik ik niet, omdat zij iets bijzonders zijn. Ik gebruik hen om
één reden, en ook alleen maar daarom: Het is omdat zij Mij hebben aangeraakt en
Ik hen heb aangeraakt”.
Wij zijn geneigd te denken, dat zij die door God gebruikt worden zijn favorieten
zijn. Maar velen beseffen niet dat zij die gebruikt worden, op de knop hebben ge-
drukt en een plaats in God hebben gevonden, die bijzonder is. Ieder die wil, kan
op de knop drukken en de zoom van Zijn mantel aanraken. Aldus Rodney
Howard-Browne. (*6)
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De profeet William Branham.
Paul Cain noemde Branham de grootste profeet van deze eeuw. In 1933 zag hij
een visioen, waarin Amerika verwoest werd. Dit zou  omstreeks 1977
plaatsvinden en daarna zou het duizendjarig rijk een aanvang nemen. De
volgelingen van Branham hielden met deze datum bewust rekening. (*7) Toen hij 
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vroegtijdig stierf hebben zij zijn lichaam niet direct begraven, maar enige tijd
ingevroren bewaard omdat hij weer zou opstaan.

De profeten van Kansas City Fellowship.
De gemeenschap ontstond in de jaren tachtig en werd in 1987 in de Vineyard
beweging van John Wimber opgenomen. Zij deed veel stof opwaaien door haar
profetische uitspraken, waarvan er een aantal buitenbijbels van aard waren.
Ondanks dat John Wimber dit laatste trachtte in te dammen, werd één profetie van
Paul Cain heel serieus genomen. Hij profeteerde dat er in oktober 1990 in Groot
Brittannië een grote opwekking zou beginnen. Er werd daarom in Londen de
Dockland Con-ferentie georganiseerd. De verwachting was zo hoog gespannen,
dat John Wimber zijn hele gezin meebracht vanuit Amerika om dit allemaal te
beleven. Groot was de teleurstelling toen er niets gebeurde. Sindsdien heeft John
Wimber zich gedistan-tieerd van de bediening van de profeet Paul Cain. *8

Conclusie en vervolg.
Is het allemaal zo erg wat hier beschreven staat? Kunnen wij deze zaken maar niet
beter gauw vergeten? Als werkgroep menen wij van niet. Deze profeten doen
afbreuk aan het bijbels beeld van profeet. Zij brengen Gods bedoeling met profetie
in diskrediet. Als tegenwicht voegen wij bij deze brief een bijbelstudie van ds.
C.A.E. Groot over profetie in de gemeente. Dit doen wij tevens om misverstanden
omtrent onze mening over profetie te voorkomen. Het beeld dat u in deze brief en
in de bijbelstudie gekregen heeft over profetie is niet volledig. Er is nog veel meer
te zeggen over de valse profeten en over de goede, bijbelse profeten. Profetie is
een groot onderwerp. Immers een belangrijk aantal bijbelboeken is geschreven
door of handelen over profeten. Wij willen daarom in onze volgende brief hierop
terugkomen en het onderwerp profetie een vervolg geven.

Namens de werkgroep,

Rien van de Kraats

(*1) Blz. 1 van verslag d.d. 13 december 1993 van P. Glim, voorganger V.E.
        Gemeente Hippolytushoef.
(*2) Kerkdienst op 23 januari 1995 (na 55 min. op videoband).
(*3) Kerkdienst op 28 april 1995 (na 120 min. videoband)
(*4) Blz. 4 van brief Morris Cerullo d.d. 6 oktober 1995.
(*5) Cassettebandje side 3 Hank Hanegraaff.
(*6) Blz. 9 van boek "The Touch of God" door Rodney Howard-Browne.
(*7) Blz. 69 van boek "Blessing the Church?" David Forbes.
(*8) Blz. 96 van idem.

Stand van zaken van de "Toronto-Blessing"
- Vanuit Belfast Noord Ierland, zond Cecil Andrews een videofilm van ca. 45
min. van een samenkomst van Rodney Howard-Browne, gehouden in Amerika in
januari/februari 1996. Eerst legt hij twee voorgangers van de kerk op zijn bekende
manier op het podium. Voordat de eerste voorganger neer gaat brengt deze nog 
uit, dat hij slaapjes gaat doen (to go nighty-nighty). Rodney zingt vlak voor het 
neergaan van de andere voorganger een regel van een song van de Beatles
(Yesterday) uit vroegere jaren. Terwijl de beide voorgangers op het podium
liggen, predikt hij over de zalving (the anointing). Tijdens het bijbellezen uit
Ezechiël 8 wordt het hem te machtig en barst hij in lachen uit. Daarna kan Rodney
Howard-Browne ongeveer 5 min. lang geen woord meer uitbrengen en blijft hij
lachen en stotteren. Plotseling komen zijn woorden terug en leest hij achter elkaar
teksten voor met als hoofdthema "de Geest des Heren is op mij". Als werkgroep
vinden wij dit verfoeilijk en zien wij geen verandering in zijn leer en gedrag.
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- Vanuit Engeland zijn er tekenen dat de "Toronto-Blessing" aan het wegebben is.
Het blad Prophecy Today bericht in haar uitgave van maart/april 1996, dat som-
mige leiders oververmoeid en aan rust toe zijn.  Dr. Clifford Hill schrijft naar zijn
zeggen waarschijnlijk een laatste artikel over de "Toronto-Blessing". Er staat in
het blad ook een getuigenis van een ex-Toronto voorstander. Voor
geïnteresseerden onder u hebben wij kopieën beschikbaar (in het engels).
- De Airport Vineyard Church in Toronto mag vanaf februari 1996 niet langer de
naam Vineyard dragen. Het hoofd van de Vineyard beweging John Wimber heeft
John Arnott na een aantal maanden van overleg verzocht de beweging te verlaten.
Het is niet helder waarom deze scheiding moest plaatsvinden. John Arnott heeft
nu verschillende belangrijke leiders van over de gehele wereld uitgenodigd om
een International Renewal Network te vormen. Zij zullen tevens een tijdelijk
leiders-team vormen ter bescherming van de Airport Church (Uit "Take Heed"
Ministries Belfast maart 1996).
- Op 28 februari jl. hield Tineke de Nooij op RTL4 haar programma getiteld :
Tineke en de Paranormale Wereld. Er deden vier personen aan mee. Een persoon
die de occulte leer Tsi Qigong uiteenzette, een magnetiseur, een Oostenrijker die
met blote ogen ziekten in mensen kon vaststellen en Bert Panhuise. Aan de hand
van een filmfragment van Rodney Howard-Browne in Amsterdam in september
1995 legde de voorzitter van Eurospirit uit hoe de "Toronto-Blessing" in zijn werk
gaat. Tineke die zelf paranormaal begaafd is, stelde enige scherpe vragen. Tot slot
stelde zij vast, dat zij deze krachten niet toerekende aan God, zoals Bert Panhuise
deed, maar aan iets anders. Toch was Tineke er enthousiast over dat dit allemaal
plaatsvindt in de Pinkstergemeenten. Als werkgroep kunnen wij ons haar enthou-
siasme voorstellen, maar dan in verdrietige zin. Deze uitzending was slechte recla-
me voor de Pinkstergemeenten. Zijn de Pinkstergemeenten ook al paranormaal
bezig zullen veel kijkers gedacht hebben.
- De broederschap van Pinkstergemeenten hebben in het blad de Parakleet (het
eerste kwartaal 1996) een verklaring over de "Toronto-Blessing" gepubliceerd. Uit
ander bronnen weten wij dat veel Pinkstergemeenten een standpunt tegen de
"Toronto-Blessing" hebben ingenomen. De gepubliceerde verklaring geeft dit aan,
maar geeft ook ruimte aan voorstanders. Het is duidelijk een verklaring met een
compromis, wat ook blijkt uit de ondertekening door o.a. Teun de Ruiter, die felle
voorstander is van de "Toronto-Blessing" (er is uitgebreide correspondentie tussen
hem en de werkgroep geweest).
Als werkgroep hebben wij begrip voor het zoeken naar een compromis om de
band des vredes te bewaren. Of de genoemde verklaring de duidelijkheid naar de
ge-meenteleden ten goede komt weten wij niet. Denkend aan de hierboven
beschreven uitzending van Tineke de Nooij hebben wij zo onze twijfels.

Enkele Correcties n.a.v. onze brief van 30 november 1995.
Op blz. 3 hebben wij n.a.v. de rondzendbrief van Teun de Ruiter geschreven, dat
wij betwijfelden dat alle 800 gemeenten van de Assemblies of God in Australië 
achter de "Toronto-Blessing" zouden staan. Teun de Ruiter deelde ons mee, dat hij
dit niet gezegd heeft. Wij willen dit bij deze corrigeren.
- Het verband van Vlaamse Pinkstergemeente deelde ons mee, dat zij op 11 no-
vember 1995 geen speciale bezinningsdag over de "Toronto Blessing" heeft ge-
houden (zie blz. 3). De Vlaamse ontmoetingsdag was wel bedoeld als een
opbouw-dag door middel van bijbelse prediking. Het verschil met onze
ontmoetingsdag van 14 oktober 1995 in Nijkerk is dat de Vlaamse dag de
"Toronto-Blessing" niet als thema voerde en wij wel. Onze excuses voor de
verkeerde berichtgeving.
- Onze conclusie als zouden de meeste Vlaamse Pinkstergemeenten afstand
houden van de "Toronto-Blessing" moeten wij enigszins afzwakken (blz. 3).
Iemand zond ons een kopie van het blad de Vlaanders van het Verbond van
Vlaamse Pinkster-gemeenten (d.d. september 1995). Hierin staat een uitgebreid en
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lovend artikel over een gemeente, die de "Toronto-Blessing" is toegewijd en deze
ook prakti-zeert. De Vlaamse aandrager van de kopie van dit artikel had de
indruk, dat de houding van de Vlaamse Pinkstergemeenten er één is van : te
gelijkertijd warm en koud blazen.

Bezinningsdag 1996.
Op zaterdag 28 september a.s. willen wij  D.V. weer onze landelijke
bezinningsdag houden. Als deze datum u past, wilt u deze dan alvast reserveren.
In onze volgende brief vindt u meer details.

agenda

Geraadpleegde boeken en tijdschriften.
Aanbevolen :
- Heraut van de Koning - Klaas van Balen
- A Prophetic People - Clifford Hill
- Prophecy Past & Present - Clifford Hill (erg goed)
- Blessing the Church ? Clifford Hill, Peter Fenwick, David Forbes en David Noakes
- Tijdschrift voor Theologie en Pastorale Counseling - 4e kwartaal 1995, Heverlee
- Toronto Blessing of bedriegelijke misleiding ? - J.I. van Baaren
- Tijdschrift de Oogst - Vereniging Tot Heil des Volks, Amsterdam

Niet aanbevolen :
- Het geluid van Zijn stem - Kim Clement
- Louter Goud - Jaap Dieleman
- Nieuwe Wijn - Jaap Dieleman
- Geloof met vleugels - Jaap Dieleman
- Charismatisch Power Magazine - John Howard, Rotterdam
- Profeten en persoonlijke profetie - Bill Hammond

Stichting : Werkgroep “Terug naar de Bijbel”
Centraaladres: Populierenstraat 51, 8266 BK Kampen, Nederland. Tel. 038-3328234

Dagelijks bestuur :  voorzitter             - ing. M. v.d. Kraats 
                               secretaris              - A.A. Doorn
                               penningmeesteres - J.C. Voerman 

De stichting is ingeschreven onder nr. S 025302  (K.v.K. te Zwolle)
Banknummer :  65.02.76.213 (ING-bank Kampen)
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Profetie in de gemeente.                                                                                              Ds. C.A.E. Groot

Nieuwtestamentische profetie en haar toetsing.
Wanneer in dit artikel het woord profetie gebezigd wordt, dan
gaat het om gemeenteprofetie. Ik versta daaronder, dat God iets
aan zijn gemeente wil meedelen langs een andere weg dan de
prediking van het Woord. Daartoe maakt de Heilige Geest deze
boodschap rechtstreeks bekend aan een lid van de gemeente
met de opdracht die boodschap door te geven in de gemeente-
bijeenkomst.
Deze gemeenteprofetie is onderscheiden van de schriftprofetie,
profetie die deel uitmaakt van de canon van de Bijbel.
Gemeenteprofetie heeft als ondergrond de schriftprofetie.
Maar hoe ga je om met zo’n ‘boodschap van de Heer’ in de
gemeentesamenkomst? Is het wel altijd de Heer die spreekt?
Kan er duivelse imitatie zijn? Speelt de menselijke geest een
rol. Zit er een stuk geldingsdrang achter zo nu en dan?
In dit verband spreekt de Bijbel dat profetieën getoetst moeten
worden. De toetsing blijft nodig, omdat er volgens Jezus’ eigen
woorden steeds weer valse profetie zal opduiken. Matth. 24:24
Voorbeeld Openb. 2:20. Ook de kerkgeschiedenis geeft er
voorbeelden van. Daarom enkele notities inzake profetie en
toetsing.

1. De persoon die de profetie uitspreekt.
Het blijkt volgens de Schrift mogelijk, dat God mensen ‘in
dienst neemt’, die Hem niet echt toebehoren. Ik denk aan
Kores, Ezra 1:1 vv, aan Kajafas, Joh. 11:49-52. Ja zelfs een dier
kan ‘de raad Gods’ vertolken, Num. 22:28.
We moeten echter van die bijzondere gevallen geen regel
maken. Degene die een profetie doorgeeft in de gemeente zal
bezien mogen worden op z’n wandel, zijn betrokkenheid bij de
gemeente. Heeft hij(zij) een positieve en evenwichtige
opstelling in het leven? 
Een oud geschrift uit het begin van de 2e eeuw (de Didache)
noemt heel duidelijk deze maatstaf: ‘Niet ieder die spreekt in de
Geest is een profeet, maar slechts dan als hij de wijze van doen
heeft, die de Heer had. Uit die wijze van doen zal de ware en de
valse profeet gekend worden.’ Verder kunnen we denken aan
Matth. 7:20 ‘aan hun vruchten, zult ge hen kennen’ en 1Cor.
13:2, de ‘liefde’ als kenmerk. De ‘profeet’ dient zich daarom in
gehoorzaamheid te onderwerpen aan de toetsing binnen de ge-
meente.  Hij zal zich niet verheffen.

2. Profetie moet christocentrisch zijn.
In Openb. 19:10 lezen we: ‘Het getuigenis van Jezus is de geest
van de profetie’. Dat woord geldt niet alleen het O.T. dat steeds
weer heenwijst naar Christus. Het principe geldt ook de
profetie in de Nieuwtestamentische gemeente. Dat betekent, dat
een profetische uiting steeds weer betrokken moet (kunnen)
worden op Jezus, op zijn werk van verlossing, waarbij ook het
aspect van het oordeel niet achter hoeft te blijven. Bij de
toetsing mogen we dan ook de vraag stellen: ‘Gaat het in deze
profetische uiting om de Christus van de Schriften?

3. Profetie moet aansluiten bij het geheel van de bijbelse
boodschap.
Gemeenteprofetie is beslist geen aanvulling op de Schrift, ze
voegt geen nieuwe, algemeen geldende openbaring toe, Openb.
22:18,19. De Geest zal ook nooit ingaan tegen het geschreven
Woord. Laten we dat goed vasthouden. Daarom is voor
toetsing een grondige en vooral brede kennis van de Bijbel
noodzakelijk. Let er in dit verband op dat de profetieën van het
O.T. steeds weer teruggrijpen op oudere waarheden. B.v.
centraal staat de Thora en daarin vooral  de exodus, de  uittocht

motief dat dikwijls terugkeert bij de profeten. Zelfs het boek
Openbaring kent dat exodusmotief, b.v. hst.15.
Zo ontsteekt de Heer nu, door de gemeenteprofetie, soms
nieuwe lampen, om die duistere plaatsen te verlichten waarover
de wel sterke, maar zo ontzettend ver weg staande lampen van
de oude profeten slechts een spaarzaam schijnsel laten vallen.

4. Profetie is concretisering.
Profetie dient vooral om het bijbels spreken te concretizeren
binnen de gemeente. Het profetisch woord kan b.v. een
onderstreping zijn, van wat we door de Bijbel al konden weten,
maar wat, om welke reden ook, op de achtergrond is geraakt.
Een soort ‘zoekgeraakte waarheid’. Het is het juiste woord op
de juiste tijd en haakt in op de situatie of een bepaalde nood.

5. Profetie kan iets ‘nieuws’ leren.
Profetie kan ons iets aanreiken dat we nog niet of nauwelijks
ontdekt hadden in de Schrift. Gedeelten van Gods Woord die
lang over het hoofd zijn gezien of veronachtzaamd. Ik denk aan
de lofprijzing, (het zingen naar God toe i.p.v. alleen over Hem),
de charismata, de aandacht van God voor de hele mens, etc. We
moeten er in de gemeente voor waken dat we profetie niet gaan
toetsen aan de hand van ons eigen geloofs/theologisch inzicht.
We kunnen door de openbaring van de Heilige Geest inzichten
ontvangen die ons tot op dat moment geheel vreemd waren.
Misschien waren we er zelfs wel tegen.
Zo gezien vraagt het bezig zijn met profetie een stuk nieuwe
overgave aan de Heer, ook in die zin, dat we onze verworven
inzichten steeds weer willen laten doorlichten door de Geest.
Toetsing is dan ook een aansporing tot verder en diepergaand
onderzoek van de Schrift, waarbij we niet moeten vergeten, dat
God zijn volle plan nooit ontvouwt aan één mens. maar aan ál
zijn kinderen. Vandaar Ef. 3:18 ‘samen met alle heiligen’. Dat
zijn de ‘heiligen’ van het O.T., van het N.T., van de
kerkgeschiedenis, van vandaag.  Dat zijn onze broeders en
zusters in de gemeente. Maar het kan ook goed zijn te luisteren
naar wat van ‘buiten’ wordt aangereikt.

6. Profetie als bevestiging.
Soms is een profetische uiting de bevestiging van een gedachte
die bij iemand of (beter) bij meerderen leeft, of die we vermoed-
den.  We meenden iets uit de Schrift te verstaan en zo’n
‘verstaan’ kán langs de weg van de profetie bevestigd worden.
Dan gaan theologie en profetie hand in hand. Zo opgevat kan
profetie een aanvullende funktie hebben in de gemeente.

7. Profetie als leiding.
In de praktijk komt het nogal eens voor dat broeders of zusters
profetie zien als een (gemakkelijke) vorm van leiding. Hier
liggen echter een paar voetangels en klemmen. Wanneer we
uitzien naar profetieën die zo helder en ondubbelzinnig zijn, dat
ze ons ontheffen van de eigen verantwoordelijkheid, dan zoeken
we ‘christelijke waarzeggerij’. Een ander geschrift, de Pastor
van Hermas, noemt juist als kenmerk van de valse profeet dat
hij zich laat uitvragen.
Ik ben van mening dat profetie niet bedoeld is om leiding te
geven in iemands persoonlijke leven. Wie in dit verband zou
verwijzen naar de profetieën rondom Paulus’ leven, moet
bedenken dat de woorden van Hand. 21:4 en 11 geen leiding
voor Paulus betekenden, maar een bevestiging van wat de Heer
hem door de Heilige Geest al tevoren had kenbaar gemaakt,
Hand. 20:22,23!
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uit  Egypte.  Een
In ditzelfde verband wordt het woord van Paulus in 1Tim. 1:18
nogal eens misverstaan. Velen lezen daaruit dat we ons moeten
richten naar de profetie, in de betekenis van: gehoorzaam aan
de profetie die over ons leven is uitgesproken. Zelfvervulling
dus. Maar dat staat er niet. Paulus leert hier dat Timotheus zich
door de (eerder uitgesproken) profetie gesteund mag weten (zie
Groot Nieuws), geïnspireerd mag weten (zie de engelse
vertaling). Profetie is waar of niet waar. Je hoeft niet ‘je eigen
profetie waar te maken’. Wie profetie gebruikt om (goed
bedoelde), aanwijzingen te geven aan een ander, misbruikt de
profetie. Bovendien leidt deze vorm gemakkelijk tot een vorm
van afhankelijkheid die bijbels niet gewenst en verantwoord is.
Onder ons zullen er ongetwijfeld zijn die weten dat dit soort
‘profetische uitingen’ veel schade hebben berokkend in de
levens van oprechte kinderen van de Heer. Profetieën kunnen
een hulp zijn bij het zoeken naar Gods leiding. In dat geval
dienen ze als bevestiging van wat de Heer je al duidelijk heeft
gemaakt.
Raadgevingen zijn goed, maar moeten niet via het ‘zo spreekt
de Heer’ aan de man gebracht worden.

8. Profetie hoort in de gemeente thuis. 
Gemeenteprofetie, het woord zegt het al, is voor de gemeente
als geheel. Zie 1Cor. 14:12,31, ja heel dit hoofdstuk.
Persoonlijk gerichte profetie komt wel voor, maar toch heel
sporadisch. Profeteren en het toetsen wijst op teamwork,
immers ‘de anderen’ moeten het beoordelen, vs. 29, diakrinein,
onderscheiden.
En waarom horen we toch zo vaak ‘mijn zoon’ of ‘mijn
dochter?  Waarom die geslachtsaanduiding? Is er in het geloof
dit onderscheid? Gal. 3:28.

9. De norm van 1 Cor. 14:3.
Al het profeteren zal getoetst worden met de beoordelingsnorm
welke Paulus aanreikt in 1 Cor. 14:3.
Profetie zal zijn:
a. stichtend - oikodomeoo = opbouwend.  Het beeld van een
huis of tempel.  Steen voor steen moet worden aangedragen om
de tempel waarin de Heilige Geest woont, 1 Cor. 3:16, te laten
verrijzen volgens Gods plan.  Daartoe draagt ook de profetie
haar steentje bij.
b. vermanend - parakaleoo = ook vertroostend of opwekkend.
c. bemoedigend - paramutheoo = naast iemand staande hem
vriendelijk, geruststellend en bemoedigend toespreken.

10. Toetsing niet altijd mogelijk
Soms heeft profetie iets om in gedachten te houden. Luc. 2:19.
In de jaren zestig was ik in samenkomsten waar bij het
opdragen van kinderen ‘woorden’ werden uitgesproken, dat
tijdens hun leven de Heer zou terugkeren. We zijn nu 35 jaar
verder! Ook het boek Handelingen geeft ons een voorbeeld van
profetie met moeilijke toetsing. Hand. 11:28,29.
Het moment van Agabus’ spreken lag ver verwijderd van de
vervulling ervan. Keizer Claudius regeerde van 41-54 na Chr.
En tijdens zijn regering zijn er op diverse plaatsen
hongersnoden geweest. In Palestina o.a. tegen het jaar 48. Wan-

neer deze hongersnood door Agabus werd ‘voorzien’ dan ligt er
op z’n minst 15 jaar tussen de profetie en de vervulling ervan.
Wat profetisch gezegd wordt kan dus niet in alle
omstandigheden getoetst worden.  Soms ook hoor je iets aan dat
je vasthoudt in je hart met de gedachte: een gewaarschuwd man
telt voor twee.

11. Er moet getoetst ‘kunnen’ worden.
Dat betekent dat de ‘profeet’ zijn woorden ter toetsing moet
geven. En in dit verband is dan de begin- of slotformule
belangrijk. Waarom horen we zo vaak: ‘Zo spreekt de Heer’?
Dat moet immers door toetsing vastgesteld worden! Geeft die
wijze van spreken een zeker aanzien? Een aureool van ‘gees-
telijk’ zijn?
Zover mij bekend spreekt het N.T. alleen in Hand. 21:11 op een
wijze die het ‘zo spreekt de Heer’ enigszins benadert. Waarom
geven we niet met eigen woorden weer hetgeen de Heer op ons
hart legt of ons laat zien op het netvlies van onze geest?
Waarom niet de 3e persoon gekozen zoals Maria, Luc. 1:48 of
Zacharia, Luc. 1:68,
Laten we de gemeente leren de profetieën zo uit te spreken dat
ze toetsbaar zijn en onbevangen beoordeeld kunnen worden

12. Profetie is belangrijk, maar onvolkomen.
Onvolkomen, dat zegt 1 Cor. 13:9. Vandaar de opdracht om de
profetieën niet te verachten (geringschatten) maar wel te toetsen
(dokimazoo) = testen, interpreteren. Menselijke faktoren spelen
een rol bij het profeteren. Denk aan het totaal verschillende
woordgebruik bij de profeten.
Bij profetie is er een innerlijke aanzet van de Heilige Geest.
Maar in de uitwerking en weergave van de bedoeling van de
Geest speelt de mens een rol. Zijn voorstellingsvermogen, zijn
beeldend vermogen en het onder woorden brengen daarvan,
zelfs zijn godsdienstige herkomst, soms met bijbehorend
taalgebruik, woordkeus etc. speelt mee. Het is zijn klankkleur,
zijn articulatie, zijn spraak. Kortom, het is Gods woord door
mensen uitgesproken. Daarom moeten we rekening houden met
allerlei subjectieve beïnvloeding. Het feit dat Paulus zegt: ‘Be-
houdt het goede’ impliceert dat er in de profetie iets kan zijn van
menselijke makelij. Iets dat niet gereinigd en gelouterd is.  Dat
hoeft uiteraard niet met opzet te gebeuren, maar komt voort uit
onze beperktheid, die ondanks ons christenzijn nog niet is
opgeheven. Profeteren is ten dele. En toetsing onvolkomen. Ook
‘grote’ mannen Gods hebben zich wel eens behoorlijk vergist,
zoals de geschiedenis heeft geleerd.

Slot.
Er valt over profetie en toetsing ongetwijfeld nog veel meer te
zeggen. B.v. de verhouding van profetie als ‘gave’ en de
‘bediening van profeet’. De verhouding ‘profeet’-apostel/leraar.
De verschillende vormen van profetie. Profetie met betrekking
tot het maatschappelijk leven, etc.
Mag het hier gebodene u helpen om nog beter de gemeente te
dienen, zodat in ons midden ‘de liefde wordt nagejaagd’ en er
‘gestreefd wordt naar de gaven’, ook de gave van profetie, 1
Cor. 14:1.
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