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Ik draag dit boek op aan mijn vrouw Femke. 

Alles wat van echte waarde is, 
heb ik van Jezus en van jou gekregen. 

Jij bent het grootste geschenk van mijn 
leven en door jou en Jezus ben ik 

geworden wie ik vandaag ben.



Jaag de liefde na en streef naar 
de geestelijke gaven, en vooral 

daarnaar dat u mag profeteren.
– 1 Korinthe 14:1

Want u kunt allen, de één na de ander,
profeteren, opdat allen leren en allen 

bemoedigd worden.
– 1 Korinthe 14:31
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Aanbevelingen

Een boek over profetie. Wat is dat nodig in het Nederland 
van nu, dat Jezus en zijn liefde meer dan ooit nodig heeft!

 − Henno Smit
  Voorganger Hart van Osdorp, Amsterdam

Matt schrijft niet alleen leesbaar en enthousiast, maar ook 
praktisch en toepasbaar. Hij geeft aan dat de gaven van de 
Geest voor iedere christen zijn en moedigt aan erin te blijven 
groeien.

 − Martien Timmer
  Voorzitter Netwerk Bezinning Profetie, MissieNederland

Dit toegankelijke boek daagt jou uit om Jezus door je heen te 
laten spreken. Dan wordt het Koninkrijk ook door jou heen 
op een krachtige wijze zichtbaar. 

 − Frits Rouvoet
  Directeur Bright Fame, Amsterdam



Met dit boek laat Matt je op een praktische en toepasbare 
manier zien hoe ook jij kunt uitstappen in het doorgeven 
van woorden van God. Daarnaast geeft hij helder en duide-
lijk weer welke gezonde regels en grenzen er nodig zijn om 
deze bijzondere gave te laten functioneren. Ik kan dit boek 
van harte aanbevelen! Het komt van een man wiens hart een 
honger naar God heeft en die uitleeft wat hij schrijft. Het zal 
je inspireren en motiveren om uit te stappen in de dingen 
van God.

 − Pieter-Jan van der Wolf
  Voorganger CityLight Alkmaar

Matthew Helland brengt overal waar hij komt de verfrissende 
liefde van God. Ik beveel zijn bediening van harte bij je aan!  

 − Phil Strout
  National Director Vineyard Association 
  of Churches, Verenigde Staten

Matthews profetische stijl geeft uitdrukking aan Gods hart 
voor zijn kinderen. Onze studenten zijn door zijn training 
daarom blijvend veranderd.  

 − Pieter Zwart
  Oprichter Foundation 4 Life, Ermelo



Voorwoord 

De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de gemeente 
te Korinthe: ‘Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de 
Geest, vooral naar die van de profetie’ (1 Kor.14:1). Hij schrijft 
niet: ‘Zouden jullie er misschien over na willen denken om te 
jagen naar de liefde en te streven naar de gaven van de Geest?’ 
Nee, het staat in de gebiedende wijs: het is een opdracht.  
Vervolgens voegt Paulus eraan toe dat ze vooral moeten streven 
naar de gave van profetie. Waarom ‘vooral’ naar profetie? 
Waarom vindt Paulus deze gave zo belangrijk? Omdat profetie 
het hart van God voor mensen vertolkt.

Profetie is het communiceren van Gods hart en gedachten 
naar de mensen om je heen. Door profetie wil Hij mensen 
bemoedigen, versterken, aanvuren en hun vertellen over zijn 
plan voor hun leven. Het doel van profetie is het beste in 
mensen naar boven te halen.

In dit inspirerende boek leert Matthew Helland je stap voor 
stap profeteren. Het staat vol Bijbelse voorbeelden, heden-
daagse getuigenissen en ook heel praktische opdrachten.

Matt heeft veel ervaring in de profetische bediening. Hij 
organiseert over de hele wereld profetenscholen. Ik heb hem 



leren kennen als een integere, betrouwbare, nederige en toe-
gewijde man van God. Ik beveel dit boek dan ook van harte bij 
je aan en bid dat het je zal helpen om te groeien in de gave van 
profetie. Zo word jij een schatgraver van God, die het goud 
tevoorschijn roept dat in mensen verborgen ligt!

− Jan Pool
  Oprichter en leider Heartlink



De kracht van profetie

Mijn vrouw en ik gaan elke week langs bij de Spaanstalige 
prostituees in de rosse buurt in Amsterdam. Daar kennen ze 
mij als pastor of ‘Padre Mateo’ (Spaans voor pastor Matthew), 
die langskomt om naar hen te luisteren en te bidden voor  
iedereen die daarvoor openstaat. Ik zie regelmatig dat mensen 
fysiek genezen of aangeraakt worden door een accuraat pro-
fetisch woord dat ik met hen deel. Hun verhalen laten zien 
hoe Gods liefde levens verandert door profetie. 

Een vrouw die ik maar even Victoria noem, vertelde me 
over de eerste keer dat ze mij ontmoette. Ze dacht dat ik een 
potentiële klant was en schrok zich een hoedje toen ik haar 
aan de deur een accurate profetie doorgaf. Die morgen had 
ze op haar knieën gebeden dat God tot haar zou spreken. Nu 
wandelde opeens Padre Mateo binnen met het antwoord op 
de vraag die ze net aan God had gesteld. Daarnaast verdween 
ook nog alle pijn in haar rug nadat ik voor haar gebeden had. 

Een andere vrouw in de kamer had pas een droom gehad 
en vroeg me of ik kon vertellen wat die droom betekende. 
Ze barstte in tranen uit toen ik precies beschreef waar ze op 
dat moment doorheen ging. Victoria vertelde me later dat de 
vrouw daarna meteen naar boven was gegaan, haar kleren 

INLEIDING
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had aangetrokken en haar werk in de rosse buurt voorgoed 
achter zich had gelaten. 

Maria, een van de eerste vrouwen die we uit de prostitutie 
konden helpen, zat altijd op een bijzondere manier met haar 
voeten tegen het raam aan. Ik hoorde later dat ze dit deed 
omdat ze ernstige knie- en rugpijn had. Ze praatte nooit  
met mij en ik kwam erachter dat ze iedereen vertelde dat ik 
‘die gekke blanke man was die Spaans praatte en iedereen 
wijsmaakte dat hij een voorganger was’. Een van haar collega’s 
vertelde haar dat ik écht een voorganger was en dat ik haar 
kon helpen. 

Ik was heel blij toen Maria vertelde dat ze wilde stoppen 
met de prostitutie en om onze hulp vroeg. Toen ze daarop bij 
het kantoor van Bright Fame kwam, vertelde ze dat ze bang 
was dat ze ook ‘zo’n christen’ zou worden. Ik zei haar dat ze 
zich daar echt geen zorgen over hoefde te maken. 

We hielpen Maria uit de prostitutie en telkens wanneer 
ik haar zag, baden we voor genezing van haar knie en rug. 
Beleefd liet ze me voor haar bidden, maar later vertelde ze me 
dat ze steeds dacht: die man is gek.

Op een dag hadden we een barbecue bij haar thuis en ik 
had een profetische vriend uitgenodigd. Het eerste wat hij zei 
toen hij haar zag was: ‘Ik zie dat jouw knie geen kraakbeen 
heeft waardoor de botten elkaar raken en dat God jouw knie 
en rug gaat genezen.’ Weer dacht Maria dat hij gek was en 
ze reageerde: ‘Ik wil heel graag stoppen met drinken.’ Mijn 
vriend reageerde: ‘Oké, de volgende keer dat je alcohol drinkt, 



DE KRACHT VAN PROFETIE 15

zul je je heel beroerd voelen.’ Die dag dronk ze wat bier, maar 
het smaakte totaal niet zoals normaal. De volgende ochtend 
werd ze wakker met een gigantische kater, iets wat ze anders 
nooit had, omdat ze gewend was aan enorme hoeveelheden 
whisky, wijn en bier. Alcohol was één van haar overlevings-
mechanismen, maar na die dag ontdekte ze dat ze het simpelweg 
niet meer nodig had. 

Maria’s leven is radicaal veranderd sinds ze Jezus heeft leren 
kennen. Ze drinkt niet meer en heeft geen nachtmerries 
meer. Ze is afgevallen, haar lichaam is genezen en de blijdschap 
die ze kwijt was geraakt, heeft ze teruggevonden. Ook heeft 
ze leren fietsen en zwemmen.

Maria werkte zestien jaar lang in de prostitutie. Nu heeft ze 
een totaal nieuw leven. De vrouw die eerst zei bang te zijn om 
christen te worden, houdt nu elke dinsdagavond een Bijbel- 
studie bij haar thuis. Elke week leren mensen Jezus kennen 
door Maria’s kookkunsten en getuigenis. Ze is een belangrijke 
pilaar van een nieuwe kerk in Amsterdam, Iglesia Vida Nueva, 
oftewel nieuw-leven-kerk. 

Over de hele wereld verandert profetie levens. In juni 2018 
ging ik met een team van jonge christenen naar de rosse 
buurt van Mexicali, Mexico. We hadden God gevraagd om 
aanwijzingen en woorden van kennis over de mensen die 
we die dag zouden ontmoeten. Een van de woorden was  
‘camouflage’. Een jonge evangelist uit ons team zag een man 
met een camouflageshirt en rende naar hem toe. Hij was 
stomverbaasd toen de man zijn oud-celgenoot bleek te zijn, 
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met wie hij anderhalf jaar in de gevangenis had gezeten. Zijn 
oude vriend keek naar hem en zei: ‘De afgelopen drie dagen 
heb ik God gevraagd om iemand naar mij toe te sturen om 
me over Hem te vertellen en me te helpen een nieuw leven te 
beginnen.’ Terwijl mijn vriend voor hem begon te bidden, viel 
zijn oude celgenoot hem in de armen en begon hartstochtelijk 
te huilen. 

Deze jongen ontdekte dat evangelisatie en profetie helemaal 
niet moeilijk zijn. Het gaat erom dat we het hart en de gedachten 
van Christus over de mensen om ons heen communiceren.  
Van Amsterdam tot Boedapest en van Kiev tot Barcelona en 
Mexicali heb ik gezien hoe mensen tot tranen toe geroerd 
werden, omdat iemand hun vertelde over het hart van God. 
Soms ging dit gepaard met een genezing of een raak woord 
van kennis. Maar het doel is altijd om Gods waarheid en liefde 
voor de betreffende persoon over te brengen. 

Iedereen die ik train in profetie, geeft vroeg of laat de 
boodschap door dat God zegt: ‘Ik houd van jou’ of ‘Jij bent 
mijn geliefde kind’. De kerntaak van evangelisatie en profetie 
is dat we liefde, waarheid, hoop en leven aan anderen geven. 
In dit boek richt ik me op deze bediening, die zo vaak verkeerd 
begrepen en ook wel gevreesd wordt.

Wat is profetie?
Profetie is het communiceren van het hart en de gedachten 
van God naar de mensen om je heen. Het betekent dat je Gods 
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stem zo goed kent, dat het normaal wordt om aan anderen 
te vertellen wat je denkt dat God wil zeggen. Profetie trans-
formeert levens en zet de kracht van God vrij in de wereld. 
De Bijbel zegt: ‘Zonder profetie vervalt het volk tot bande-
loosheid’ (Spr. 29:18 NBV). In andere woorden: een kerk sterft 
langzaam wanneer we alleen maar kennis hebben over God, 
maar Hem niet persoonlijk kennen. Profetie is de natuurlijke 
vrucht van een persoonlijke, interactieve, groeiende relatie 
met God. Hij is onze Vader en wij zijn zijn kinderen. Daarom 
zou het heel gewoon moeten zijn om zijn stem te horen en 
zijn woorden aan anderen door te geven. Profetie zou voor 
christenen de normaalste zaak van de wereld moeten zijn. 

Waarom profeteren we?
In de eerste plaats omdat het heel vaak in de Bijbel staat. De 
apostel Petrus zegt dat als iemand praat, hij moet spreken 
alsof het Gods eigen woorden zijn (1 Pet. 4:11). Met Pinksteren 
zegt hij dat God in de laatste dagen zijn Geest zal uitgieten 
op alle mensen en dat iedereen zal profeteren (Hand. 2:17-18). 
Paulus roept ons op: ‘Jaag de liefde na en streef naar de geeste- 
lijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren’ (1 Kor. 14:1). 
En dit zijn maar een paar Bijbelteksten die ons ertoe aansporen 
om te profeteren en de gaven van Gods Geest door ons heen 
te laten stromen.

Bovendien is Gods stem verstaan een normaal onderdeel 
van het volgen van Jezus (zie Joh. 10:3-5). Jezus is de Goede 
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Herder en wij zijn zijn schapen. We volgen Hem, omdat Hij 
ons bij naam roept en we zijn stem herkennen. Hij leidt ons 
niet door angst of manipulatie, maar gaat ons voor en roept 
onze naam. Zoals ik aan de telefoon de stem van mijn vrouw of 
mijn moeder herken, zo kan iedereen die in Christus gelooft 
zijn stem verstaan en leren kennen. 

En als laatste: profetie laat Gods hart zien. Er is toch niets 
beters? Tijdens een jeugdconferentie die ik leidde in Boedapest, 
pakte een jongeman de microfoon en zei: ‘God zegt: “Ik houd 
van je, Ik houd van je, Ik houd van je.”’ Ik deed dit niet af 
als te simpel. Ik dacht: yes! Hij begrijpt de kern van profetie!  
Dit liet het liefdevolle hart van Vader God zien. Hij verlangt 
ernaar dat zijn kinderen Hem kennen zoals Hij werkelijk is. 
Hij houdt ervan om tot ons en door ons te spreken.

Verandering omarmen
Jammer genoeg is profetie niet altijd zo aanwezig in de lokale 
kerken. Dat komt onder andere door een gebrek aan kennis 
en de afwezigheid van gezonde rolmodellen: mensen die kunnen 
laten zien en uitleggen hoe je de gaven van de Geest op een 
goede manier gebruikt. Er zijn maar weinig mensen die anderen 
willen leren hoe je je kunt bewegen in het profetische. Veel 
mensen willen het wel, maar weten niet hoe of zijn bang voor 
verkeerd onderwijs. 

Daarom heb ik dit boek geschreven. Ik ben geen wijsneus 
die het allemaal denkt te weten, maar een mede-bergbeklimmer 
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die anderen hoger wil laten klimmen dan ik zelf ben gekomen. 
Ik heb ontdekt dat groeien in profetie het beste gaat in de context 
van een gemeenschap, daarom wil ik mijn overwinningen en 
nederlagen met je delen. Ik geloof dat ze je zullen bemoedigen 
en helpen te groeien in het horen van Gods stem en het  
bewegen in zijn kracht. 

Ik heb kerken zien transformeren nadat er een profeten-
school was gehouden. Net als die scholen is dit boek bedoeld 
om je toe te rusten om te profeteren. Het staat vol inspire-
rende Bijbelse voorbeelden en hedendaagse getuigenissen. 
Ik heb het voorrecht dat ik dit over de hele wereld mag  
onderwijzen en dat ik prachtige resultaten zie. Volwassenen  
en kinderen die dachten dat ze nooit konden profeteren, 
doen dat nu vol zelfvertrouwen en met accurate woorden. 

De Bijbelse principes die ik deel, zullen je helpen als je  
ernaar verlangt te groeien in profetie. Maar in de kern gaat 
profetie niet over regels of stappenplannen. Het belangrijkste 
is dat jouw intieme omgang met God dieper wordt. Als we leven 
in verbondenheid met Jezus, zijn alle gaven van de Geest,  
inclusief profetie, normaal en heel natuurlijk. Als we de nabij-
heid van onze Vader zoeken, volgen zijn gaven automatisch.

Als het om profetie gaat, is mijn houding: alles wat ik doe, 
kun jij beter. Dat motto komt van Jezus. Hij zegt: ‘Voorwaar, 
voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die  
Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga 
heen naar Mijn Vader’ (Joh. 14:12). Sta hier eens even rustig 
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bij stil. Jezus zelf zegt dat wij dezelfde dingen zullen doen  
als Hij – en zelfs meer dan dat. Hij liet de Heilige Geest bij  
ons achter om dit mogelijk te maken. 

In Ezechiël 47 deelt de profeet een visioen. Een rivier 
stroomt uit Gods tempel en het water wordt zo diep dat hij 
erin kan zwemmen. Overal waar de rivier komt, verschijnt 
nieuw leven en dingen beginnen te groeien en te bloeien. 
Wat een prachtige beschrijving van wat er gebeurt als mensen 
groeien in leven-gevende, Bijbelse profetie. Het is alsof je 
kunt gaan zwemmen in de stroom van de Heilige Geest. 

Het moeilijkste aan dat zwemmen is het begin. Het is alsof 
je een duikt neemt in het koude water van de Noordzee. Ik 
herinner me dat ik een keer wel tien minuten in het water 
stond voordat ik dat koude water in durfde te duiken. Maar 
toen ik er eenmaal doorheen was, vond ik het heerlijk en 
raakte mijn lichaam gewend aan de temperatuur. 

Er is één gezinslid bij ons thuis dat ervan houdt om in het 
water te duiken, hoe koud het ook is. Dat is Benjamin, mijn 
zesjarige zoon. Hij vindt zwemmen zo leuk dat het hem niet 
uitmaakt hoe koud het is. Zo is het ook met profetie. Als je 
er eenmaal in bent gesprongen, dan ontdek je: dit is leuk! 
De moed die Benjamin heeft wanneer hij in het ijzige water 
springt, is het soort dapperheid dat ik ook wil hebben, zodat 
ik over mensen kan profeteren, ongeacht hoe kil hun reactie 
misschien is. 

Surfers en duikers die in het koude water zwemmen,  
gebruiken wetsuits, zodat ze altijd het water in kunnen.  
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Ik bid dat dit boek, met al de Bijbelse principes, voorbeelden 
en oefeningen, zal dienen als een wetsuit, zodat je kunt 
zwemmen in de stroom van de Heilige Geest. 

Ik hoop dat je van dit boek geniet, maar ik hoop nog meer 
dat je groeit in je eigen intieme omgang met Jezus en dat je 
leert te profeteren! Ontdek hoe God jouw leven en dat van de 
mensen om je heen verandert als je nederig en dapper zijn 
woorden spreekt en beweegt in de kracht van zijn Heilige 
Geest.



De terugkeer van de profeten

Bid voor de opkomst van een nieuwe generatie leiders – profeten van de 
apostolische stempel. Leiders die opnieuw mensen kunnen verzamelen 
in een gemeenschap van radicaal geloof.
– RICHARD FOSTER1

In 1978 wandelde de christelijke auteur en theoloog Richard 
Foster over het strand in Portland, Oregon. Opeens begon 
God tegen hem te praten. Tijdens dat gesprek viel zijn oog 
op een grote steen die midden in het water stond en waar de 
golven tegenaan beukten. De steen stond daar als een fort 
van onoverwinnelijke kracht. 

Toen zag hij een eeuwenoude boom die getroffen was 
door de bliksem. De boom was in het midden dood en had 
maar een paar stukken die nog levend waren. Terwijl hij keek,  
zei God tegen hem dat de kerk op veel plaatsen lijkt op de  
stokoude boom: dood in het midden, met slechts enkele  
resten van leven.

Toen draaide hij zich om en keek weer naar de sterke rots 
waarop de golven beukten en hij hoorde God zeggen: ‘Maar Ik 
roep mijn kerk om te zijn zoals die rots.’

DE VISIE
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Foster schrijft: ‘Ik werd (…) geleid om te bidden voor de  
opkomst van een nieuwe generatie aan leiders – profeten van 
de apostolische stempel. Leiders die opnieuw mensen bijeen 
kunnen brengen in een gemeenschap van radicaal geloof.’

Vervolgens beschrijft hij deze profeten: ‘Het zijn mensen 
uit alle categorieën en klassen. Sommigen zijn geschoold,  
anderen zijn analfabeet of semi-analfabeet. Sommigen komen 
uit georganiseerde kerken en denominaties, anderen komen 
van buiten deze structuren. Het zijn vrouwen, mannen en 
kinderen die allemaal met heel hun hart van Jezus houden. 
Onder hun leiderschap en door de kracht van de Heilige Geest 
zal Gods volk opnieuw verzameld worden: niet als organisatie, 
maar organisch. Nog in deze tijd zullen we een massa kinderen, 
mannen en vrouwen zien die verslingerd raken aan deze 
nieuwe realiteit, dit niveau van kracht.’2 

Fosters visie raakt mij diep. Ik zie hierin mijn eigen verlangen 
om een profeet van de apostolische stempel te zijn, die 
Gods mensen samenbrengt in gemeenschappen van radicaal 
geloof. Ze raakt aan mijn missie om de gebrokenen te bereiken, 
discipelen te maken en een hele nieuwe generatie van profeten 
te zien opstaan. Om krachtige, leven-gevende gemeenschappen 
te creëren waar het normaal is om God te kennen en te horen. 

Veel christenen geloven niet dat het mogelijk is om Gods 
stem te verstaan of om beelden van Hem te ontvangen. Maar 
ik ben ervan overtuigd dat God ons geschapen heeft met het 
vermogen om zijn stem te verstaan. God spreekt nog steeds. 
Het probleem is dat we vaak niet luisteren, door ongeloof of 
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 Gods stem verstaan

Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan; 
Ik geef raad, mijn oog is op u.
– PSALM 32:8

Er zit levensveranderende kracht in het horen van Gods stem. 
Piet van Soest kan daarvan getuigen. Toen hij twaalf jaar was, 
vertelde hij iedereen dat hij op een dag een chocoladewinkel 
zou hebben. Maar toen hij tweeënvijftig was, bleek hij een 
ziekte te hebben waardoor hij nauwelijks nog kon lopen.  
Artsen wilden hem arbeidsongeschikt verklaren, omdat ze 
niet geloofden dat hij ooit nog zou kunnen werken. Maar hij 
herinnerde zich dat God hem had verteld dat hij een chocolade- 
winkel zou hebben.

In geloof huurde hij een klein winkelpand in Hillegom en 
er gebeurde een wonder. Hij werd compleet genezen. Daarna 
leerde hij bij verschillende chocolatiers om chocolade te maken. 
Het enige probleem was dat hij nog geen recepten had voor 
de bonbons die hij wilde verkopen. Op een avond vroeg hij 
het aan God en ging slapen. De volgende ochtend werd hij 
wakker met een recept in zijn hoofd. God had hem een droom 
gegeven waarin hij zijn eerste bonbon maakte met chocolade, 
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karamel en slagroom. Daarna kreeg hij nog vijf keer een 
droom over een recept. Zijn chocolaterie staat nu bekend om 
zijn speciale recepten. Als iemand hem vraagt hoe hij eraan 
komt, antwoordt hij: ‘Ik kreeg ze van God in een droom.’ Je 
kunt zijn heerlijke bonbons kopen bij Chocolaterie Pierre in 
Hillegom en Haarlem. Ook nu nog worden de bonbons van 
de recepten die hij in deze dromen kreeg het best verkocht. 

Diezelfde kracht is zichtbaar in het leven van Frits Rouvoet, 
stichter en algemeen directeur van Bright Fame. Frits was bij 
een vergadering in de Verenigde Staten toen een profeet hem 
eruit pikte. Hij beschreef een gebouw en een bediening voor 
Frits in hartje Amsterdam. Frits ging werken in een gebouw 
in het centrum van de stad. Na een paar dagen realiseerde 
hij zich dat dit precies het gebouw was dat de profeet had  
beschreven. Deze had ook gezegd: ‘Als je daar gaat werken, 
dan komen de Maria Magdalena’s binnen.’ En niet lang daarna 
begonnen de vrouwen van de rosse buurt binnen te komen 
voor hulp.

 Zijn werk groeide uit tot een organisatie die mensenhandel 
tegengaat en al honderden vrouwen heeft geholpen uit de 
prostitutie te stappen. Mijn vrouw Femke en ik werken ook 
bij deze organisatie. Vandaag de dag heeft dat profetische 
woord niet alleen invloed op Rouvoets leven, maar ook op dat 
van heel veel anderen.

Maar hoe kunnen we Gods stem verstaan? Dat is wat ik 
ooit aan een profeet vroeg: ‘Hoe kan ik profeteren?’ Hij keek 
me aan zei: ‘De Heilige Geest die ik heb, heb jij ook. Ga ervoor!’ 



GODS STEM VERSTAAN 39

Bemoedigende profetische woorden helpen ons om de zware 
gevechten in het leven te winnen. Ze zijn als wapens die ons 
door moeilijke tijden heen helpen. Zoals Paulus tegen Timotheüs 
zei: ‘Timoteüs, mijn kind, ik vertrouw je deze opdracht toe op 
grond van de profetische woorden die destijds over jou zijn 
uitgesproken. Laten die je tot steun zijn in de goede strijd die 
je moet voeren’ (1 Tim. 1:18 NBV). 

Een andere manier om Gods stem te herkennen is door 
te letten op de toon van de boodschap. Johannes 10:3-5 zegt 
dat Jezus voor ons uit gaat en ons bij naam roept. Hij zegt dat 
schapen niet de stem van een vreemde volgen, maar de stem 
van de herder herkennen. Als een profetische boodschap 
wordt gegeven op een veroordelende, niet-liefdevolle manier, 
is hij waarschijnlijk niet van God. Johannes schrijft niet dat 
de goede Herder zijn schapen slaat en voortdrijft: nee, hij 
zegt dat Hij voor ze uit gaat en ze bij naam roept. Later in dit 
boek zal ik het verschil tussen profetie in het Oude en Nieuwe 
Testament uitleggen. Maar laten we voor nu simpelweg zeggen 
dat wie het verschil niet snapt, Gods Woord gebruikt als een 
slager in plaats van als een hartchirurg. God vernietigt mensen 
niet met zijn woorden, Hij spreekt leven en licht uit waar 
duisternis en dood is. 

PROFETEREN – GEWOON DOEN!  
Je leert het beste zwemmen door te gaan zwemmen. Je leert 
een muziekinstrument te bespelen door te beginnen met spelen. 
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Vanaf nu staan er in elk hoofdstuk opdrachten waardoor je 
leert profeteren. Je kunt deze opdrachten individueel doen 
of in groepsverband. Neem een momentje om te ontspannen 
en steek je geestelijke antennes uit. Probeer een of meerdere 
opdrachten uit, alleen of met een groep. Zorg ervoor dat je na 
de opdrachten de tijd neemt voor feedback. 

Feedback is essentieel: het geeft je de mogelijkheid  
jouw profetische stroom te testen en te zien waar je goed  
zit en waar niet. Vaak zeggen we iets tegen iemand zonder 
dat we een idee hebben wat het voor die ander betekent. 
Dus feedback krijgen is enorm belangrijk in het ontwikkelen 
van een profetische bediening waarin je verantwoordelijk  
en transparant bent.

OEFENING 1
Profeteren aan de hand van Psalm 23  
(individueel/groep) 
Open je Bijbel en lees Psalm 23. Lees elk vers twee keer en dank 
God voor wat er in dat vers staat. Spreek na het bidden tegen jezelf 
alsof God tegen je praat door de woorden van de Bijbel. Zo kun je 
op basis van het eerste vers zeggen: ‘Mijn kind, Ik ben jouw Herder. 
Ik houd van jou en Ik waak over jou. Ik zal je leiden waar je ook gaat 
en Ik zorg voor alles wat je nodig hebt. Zoals een herder voor zijn 
schapen zorgt, zo zorg ik voor jou.’ Doe dit met alle zes verzen van 
Psalm 23.
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OEFENING 2
Gods antwoorden opschrijven (individueel) 
Ga ontspannen ergens zitten en verwacht dat God tegen je spreekt. 
Begin met iets simpels, zoals: ‘God, ik houd van U.’ Luister dan naar 
wat Hij terugzegt. Stel God vragen als: ‘God, wat denkt U over mij?’, 
‘God, wat wilt U mij vertellen?’ Schrijf op wat je denkt dat God zegt. 
Verbind wat je hebt geschreven aan Bijbelverhalen, Bijbelteksten of 
aanbiddingsnummers. Voel je vrij om niet alleen te schrijven, maar 
ook te tekenen of te schilderen wat je ervaart. 
 Jezus zegt dat wanneer we Hem om een brood vragen, Hij ons 
zeker geen steen geeft. Dus wat je ook voelt, schrijf het op en test 
daarna of het Bijbels is. Als je het moeilijk vindt om te beginnen, 
neem dan een Bijbeltekst die belangrijk voor je is, zoals in opdracht 1, 
en begin op te schrijven wat God door deze tekst tegen jou zegt.
 
OEFENING 3
Schrijf een brief aan God (individueel/groep)
Gebed is: God vertellen wat Hij je zegt Hem te vertellen. Ja, lees die 
zin nog maar een keertje. Gebed is tweerichtingsverkeer. Maar vaak 
bidden we zonder te luisteren. Kom tot rust en luister naar wat God 
je wil vertellen. Schrijf op wat God tegen je zegt en dank en prijs 
hem daarvoor, voordat je begint met jouw ‘boodschappenlijst’. Als 
je niet weet wat God je wil vertellen, heb je een Bijbel vol woorden 
van God om inspiratie te vinden; misschien brengt God je wel een 
Bijbeltekst of Bijbelverhaal in gedachten. Schrijf totdat je helemaal 
klaar bent.
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