Evalueren/toetsen van profetische woorden
Een profeet is een onderdeel van het lichaam en moet functioneren in het lichaam, net als
alle andere christenen, dus mensen die profeteren moeten accountable zijn voor wat ze
zeggen en doen. Vragen die je mag stellen aan een profetische bediening die in je
gemeente/kerk komt zijn:
-

1. Ben je geworteld in een lokale gemeente?
2. Ben je accountable naar dat leiderschap
3. Wat is de vrucht van je bediening daar?
4. Wie neemt de verantwoordelijkheid voor je bediening en je gaven als je weg bent
van huis?
5. Bij wie kunnen we terecht als dingen mis gaan?
Deze vragen gelden niet alleen voor mensen met een profetische bediening, maar
geld voor alle bedieningen!

Bij het toetsen van een profetisch woord is het belangrijk om de volgende punten in acht te
nemen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wat is het Bijbelse patroon
Is het opbouwend, vertroostend, bemoedigend?
Wat is de geest achter het woord
Is het profetische woord in lijn met de Bijbel?
Verheerlijkt het profetische woord Jezus?
Is het manipulatief, controlerend? Zo ja, waaruit blijkt dat?
Valse profetie versus matige/zwakke profetie

Bijbelse patroon:
Daarbij gaat het erom dat een profetische bediening niet alleen mag functioneren, maar
onder gezag van zijn eigen lokale gemeente. Het gaat dus om accountability en het
respecteren van de orde van God. Het leiderschap van de gemeente waar hij dient is
verantwoordelijk voor de gemeente en daar moet hij zich ook onder scharen. Alles draait om
liefde en relatie en wederzijds respect en dienstbaarheid. Het is dus belangrijk om deze
houding van de profetische bediening te kunnen zien bij het toetsen van de woorden die
daar doorheen gesproken worden. Dat is in overeenstemming met het Bijbelse patroon.
Is het opbouwend, vertroostend, aanmoedigend?
Een profetisch woord heeft altijd tot doel om een ander op te bouwen. Het uiteindelijke
doel van profetie is om goed nieuws te brengen, ook al is dat woord “bekeer je”. Het
profetische woord is bedoeld om iemand op te bouwen, om ze van hun pijn te bevrijden en
ze te leren God voor zichzelf te kunnen verstaan. Als een woord dat niet uitwerkt, dan is het
niet een waar profetisch woord. Als het verwarring, ontmoediging, of veroordeling bewerkt,
moet het niet aanvaard worden. En in sommige gevallen zelfs duidelijk en krachtig van
iemand af worden gebeden, zodat het niet een vloek kan worden voor iemand.

Wat is de geest achter het woord?:
Achter elke profetie zijn 3 mogelijke bronnen:
-

De menselijke geest
De Heilige Geest
Een kwade geest

Het is cruciaal dat wanneer we een profetie ontvangen we goed kunnen onderscheiden
vanuit welke bron dit komt. (1 Joh 4:13) De gave van het onderscheiden van geesten is
voornamelijk bedoeld om de geest van God te herkennen. Alle geestelijke gaven leiden ons
naar God. Ze gaan van Hem uit, ze bewegen naar Hem toe en ze benadrukken wie Hij is. In
de profetische context geeft de gave van onderscheid van geesten aan of een woord
geïnspireerd was door God of niet. Als het niet een woord is dat afkomstig is van God, zal die
gave van onderscheid van geesten verder gaan om te onderscheiden of het uit de menselijke
geest of een kwade geest afkomstig is. We hebben eigenlijk allemaal een getuigenis in onze
geest of een woord van God is of niet. Als we geen bevestiging ervaren in onze geest , dan
hebben we een goed teken dat het misschien van een andere bron afkomstig is. Profetie
communiceert altijd van geest tot geest, alsook in ons verstand en intellect. We moeten
eerst de geest achter de profetie onderscheiden voordat we de woorden inhoudelijk gaan
toetsen. Tegenwoordig doen veel kerken dat andersom en zetten de inhoud van het woord
voor de geest die erachter zit. Maar we moeten de geest eerst toetsen voordat we het
woord aan de Bijbel toetsen.
Is het woord in lijn met de Bijbel?
Profetie moet in lijn zijn met de Bijbel, het geschreven woord van God. Als een profetisch
woord niet overeenkomt met de Bijbel dan moet het verworpen worden, het geschreven
woord is dan altijd leidend. (bijv, profetie over relatie krijgen met een getrouwde man oid,
dan is dat niet een woord van God, gaat tegen de Bijbelse principes in.) De Bijbel is altijd de
hoogste autoriteit voor alle openbaringen, doctrines en praktijken. Het is natuurlijk niet
altijd zo klip en klaar, met name als er geen Bijbelteksten zijn die over een specifiek
profetisch woord gaan. Maar dan wegen we het af tegenover de algemene context van de
Bijbel en Bijbelse waarheden, leidt het ons uiteindelijk naar de voeten van Jezus?
Verheerlijkt het profetische woord Jezus?:
De voornaamste bediening van de Heilige Geest is het verheerlijken van Jezus(Joh 16:14) Elk
profetisch woord, visioen, droom of uiting moet dat doel bereiken. Elk woord dat een
menselijke bediening verheerlijkt ten koste van het verheerlijken van Jezus is onwaardig.
Ware profetische bediening zou er voor moeten zorgen dat mensen leren zelf Gods stem te
verstaan. Op deze manier creëren we geen afhankelijkheid bij mensen van de bediening of
de profeet. Het is belangrijk dat de mensen opgebouwd worden en leren zelf Gods stem te
verstaan. Dat is ook een belangrijk aspect van de profetische bediening, net als bij alle
andere 4 bedieningen, het toerusten van de gelovigen.

Is het woord manipulatief/controlerend?
Verantwoordelijkheid en accountability en nederigheid houden mensen binnen de lijnen van
gezond leiderschap. Zonder deze aspecten kunnen leiders en mensen in een bediening gaan
domineren, controleren en manipuleren. Het is altijd belangrijk om de motieven van iemand
die profeteert te toetsen. Passen de woorden die iemand spreekt bij de geest die er achter
zit? Komt de inhoud en de geest overeen met elkaar? Wat is iemands motivatie?
Manipulatie en controle hebben hun wortels in tovenarij. Het is belangrijk waakzaam te zijn
of er op de een of andere manier controle uitgeoefend wordt door profetie. De profetische
bediening is bedoeld om mensen vrij te zetten, niet gebonden te maken. Het helpt mensen
de wil van God voor hun leven te herkennen, het bind ze niet aan de profeet.
Valse profetie versus matige/zwakke profetie:
Valse profetie is in de kern misleidend. Het heeft de subtiele maar vaak bewuste bedoeling
mensen van God af te leiden. Het kan zelfs mannen en vrouwen oprichten in de plaats van
God. Een nederig hart is een belangrijk karakter eigenschap van een ieder die in de publieke
bediening staat. Een nederig hart is een hart dat toegewijd is aan de waarheid, wat het ook
mag kosten. Het zoekt de waarheid uit. Valse profetie creëert afgoden, vaak door iemand of
iets tussen mensen en God in te zetten.
Hoe herken je valse profeten? Jezus waarschuwt daarvoor, je kunt letten op de volgende
punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen persoonlijke relatie met Jezus
Gebruiken hun eigen fantasie(Jer.3:16)
Geven valse hoop (Jer. 23:16)
Vertellen mensen wat ze willen horen
Stelen de openbaringen van anderen (Jer 23:30)
Gebruiken het Woord (Bijbel) om mensen te controleren/overheersen
Gebruiken intimidatie
Er is geen vrucht van de Geest zichtbaar in hun leven
Willen niet onder autoriteit functioneren.

Matige/zwakke profetie (poor prophecy) is anders, daarbij gaat het om vermenging van
eigen ideeën/ interpretaties met woorden van God zodat het woord misvormd kan worden.
Vaak heeft het ook met stijl te maken, hoe is iemand opgegroeid als het gaat om een woord
brengen. Het kan ook zijn dat men teveel spreekt vanuit een eigen gevoel. Dit alles is niet
fout of slecht, maar heeft meer te maken met onvolwassenheid in de gaven en of bediening.
Accuraat zijn in profetie is niet genoeg en wonderen en tekenen zijn ook niet het bewijs van
een ware profeet. Als profetische woorden worden vergezeld met wonderen en tekenen,
dan moeten de woorden nog steeds worden getoetst op eerder genoemde wijze en de toets
doorstaan.
Voor een profeet is de glorie en verheerlijking van God absoluut essentieel! Ware profetie
wil het karakter van Jezus in mensen reproduceren. Ware profetische bediening is erop

gericht om volwassenheid, karakter, moraal, rechtvaardigheid en heiliging in de bediening te
bewerken, omdat dat is wie God is. Het leven vanuit de Geest zorgt voor zichtbare vruchten
(zoals beschreven in Rom 14:17, Efez 5:9, gal 5:22), als die niet zichtbaar zijn bij iemand in de
bediening, dan is het goed om waakzaam te zijn. In Mattheus 7:16 zegt “je herkent hen aan
hun vrucht” Het is dan ook belangrijk als we mensen willen helpen om te groeien in hun
gaven of bediening dat we altijd focussen op vrucht (of te wel karakter) voor gaven, dat geld
voor elk type bediening, en helemaal in die van de profetische bediening,!

Toepassing van de toetsing:
Als de woorden door de algemene toetsing heen komen zoals hierboven beschreven kan er
geconstateerd worden dat de woorden van God zijn en dan volgt de volgende fase van
toetsing, wat doen we ermee? Hoe gaan we er verder mee om? Wat voor type profetie is
het? Enz.
Daarbij kunnen de volgende vragen, gebieden bekeken worden:
-

Kijken naar de uitkomst: is de uitkomst in de verre toekomst? Zijn er dingen die we
aan moeten passen om mee te werken met de Heilige Geest?
Belangrijk te erkennen dat alle profetie gedeeltelijk is, welk deel spreekt het woord
op in?
Wat voor type profetie is het? Is het voor nu, voor de toekomst of een bevestigend
woord, of een nieuw woord?
Welk proces is noodzakelijk om ons te helpen dit uit te wandelen voor Gods
aangezicht?
Wanneer moeten we beginnen aanpassingen in te gaan voeren?

Woorden kunnen soms lang duren voordat ze daadwerkelijk uitkomen. Het is niet de
bedoeling dat we gaan zitten wachten totdat God het uit laat komen. We mogen gewoon
doorgaan met waar we mee bezig waren en ondertussen de profetie gebruiken als
gebedspunt in onze tijd met God. we mogen er voor blijven bidden en ons er naar
uitstrekken. Het kan ons ook richting geven in de gebieden waar we meer onderwijs in
kunnen volgen of in getraind mogen worden.
Ook is het aan te bevelen om profetische woorden te delen met andere volwassen
christenen, soms is het nodig dat anderen meekijken omdat zij soms dingen zien die je zelf
niet ziet en kunnen helpen bij het uitwerken daarvan.

