PROFETIE
Gods stem

JEZUS ZEI:

John 10:27 (NBV)
Mijn schapen luisteren naar mijn stem…..

PROFETIE

PROFETIE
1 Corinthians 14:31 (NBV)
U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden
onderwezen en bemoedigd.

NUMERI 11:24-30 (NBV)

PROFETIE

Mozes ging naar buiten en bracht de woorden van de HEER aan het volk over. Daarna bracht
hij zeventig oudsten van het volk bijeen en stelde hen rond de tent op. Toen daalde de HEER
af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de
zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is
daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander
Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren
niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in
het kamp. Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: 'Eldad en Medad zijn in het kamp
aan het profeteren!' 28 'Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!' zei Jozua, de zoon van Nun,
die van jongs af aan Mozes' rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: 'Denk je soms dat jij
voor mijn belangen moet opkomen? Legde de HEER zijn geest maar op heel het volk!
Profeteerde iedereen maar!' Daarop keerden Mozes en de oudsten van Israël naar het
kamp terug.

VERBORGEN SCHATTEN
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Luke 10:21 (NBV)
Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en
zei: 'Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen
voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige
mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild.

VERBORGEN SCHATTEN
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• Verborgen

• Grieks “langanw”

• Niet bewust van
• Er overheen kijken

• Onthuld

• Begrijpen
• Doorzien
• Openbaring

Spreuken 25:2 (NBG1951)
Het is Gods eer een zaak te verbergen, maar der koningen eer een zaak uit te
vorsen.

GODS DOEL IS RELATIE
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Ons dieper in relatie brengen met Jezus en Zijn Lichaam

Malachi 4:5-6 (NBG1951)
Zie, Ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des
HEREN komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen
en het hart der kinderen tot hun vaderen,

GEESTELIJKE STRIJD

PROFETIE

2 Kings 6:12-17 (NBG1951)
Doch een van zijn dienaren zeide: Neen, mijn heer de koning, maar Elisa, de
profeet in Israël, deelt aan de koning van Israël de woorden mee, die gij in
uw slaapkamer spreekt. 13 Toen zeide hij: Gaat en ziet, waar hij is; dan zal ik
hem laten gevangennemen. Nadat hem gemeld was; Zie, hij is te Dotan, 14
zond hij daarheen paarden en wagens, een sterk leger; zij kwamen des
nachts en omsingelden de stad. 15 Toen de dienaar van de man Gods des
morgens vroeg opstond en naar buiten trad, zie, een leger omringde de stad,
zowel paarden als wagens. En zijn knecht zeide tot hem: Ach, mijn heer! wat
moeten wij doen? 16 Maar hij zeide: Vrees niet, want zij, die bij ons zijn, zijn
talrijker dan zij, die bij hen zijn. 17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen,
opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de
berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN
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1 John 4:1 (NBG1951)
Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij
uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

ONDERSCHEIDEN VAN GEESTEN
Vier geesten / stemmen
1.
2.
3.
4.

Onze eigen geest
De Heilige Geest
Boze geesten
Engelen
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DE TAAL VAN GOD
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• Visioenen
• Gedachte of impressie
• Dromen
Job 33:14-16 (NBG1951)
14 Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op. 15 In een droom, in een
nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering op de legerstede - 16 dan opent
Hij het oor der mensen,
Job 33:14-16 (AMPC)
14 For God [does reveal His will; He] speaks not only once, but more than once, even though men
do not regard it [including you, Job]. 15 [One may hear God’s voice] in a dream, in a vision of the
night, when deep sleep falls on men while slumbering upon the bed, 16 Then He opens the ears of
men and seals their instruction

DE TAAL VAN GOD
Onderscheiden:
Wat is de bron:
Het doel
Stap uit en laat het toetsen
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GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
1.

PROFETIE

Gods stem

Romans 8:16 (NBG1951)
Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Romans 8:16 (NKJV)
The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God,

Getuigen in onze Geest
Een gedachte
Een wetenschap

GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
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Engelen
Handelingen 8:26  een engel spreekt tegen Fillipus om naar een
bepaalde weg te gaan
Handelingen 12:6-7  De engel bij Petrus in de gevangenis

GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
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Vervoering / trance
HANDELINGEN 10:9-11 (NBV)
De volgende dag, nog voordat de afgezanten van Cornelius in Joppe waren aangekomen, ging Petrus
omstreeks het middaguur naar het dak van het huis om daar te bidden. 10 Maar hij kreeg honger en
wilde iets eten. Terwijl er eten voor hem werd klaargemaakt, werd hij gegrepen door een visioen. 11
Hij zag hoe vanuit de geopende hemel een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek aan vier
punten op de aarde werd neergelaten.
Geestesvervoering:
• Zoiets als een visioen maar veel overwedigender
• Besef van omgeving raak je kwijt

• Vallen in de Geest

GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
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De stem van God in de schepping
Psalms 19:2-5 (NBV)
De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt
het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets
gezegd, geen woord gehoord, het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot
aan het einde van de wereld hun taal.
Romans 1:20 (NBV)
Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn
eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn,
In de natuur kan iets je raken en een boodschap voor je hebben

GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
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Gods Woord
2 Timothy 3:16 (NBV)
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te
geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een
deugdzaam leven,
2 Timothy 3:16 (AMPC)
Every Scripture is God-breathed (given by His inspiration) and profitable for
instruction, for reproof and conviction of sin, for correction of error and discipline
in obedience, [and] for training in righteousness (in holy living, in conformity to
God’s will in thought, purpose, and action),

GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
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Profetische aanbidding
• Je begint te zingen wat in Gods hart is, dansen, expressie
• Intimiteit met God
• Zet openbaring vrij
Colossians 3:16 (NBV)
Laat Christus' woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met
heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.
Colossians 3:16 (AMPC)
Let the word [spoken by] Christ (the Messiah) have its home [in your hearts and minds] and dwell in you in [all
its] richness, as you teach and admonish and train one another in all insight and intelligence and wisdom [in
spiritual things, and as you sing] psalms and hymns and spiritual songs, making melody to God with [His] grace
in your hearts.

GODS
COMMUNICATIEMETHODEN
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Groepsvragen
1.
2.
3.

Op welke manier ervaar jij dat God soms tegen jou spreekt?
In de studie kwamen diverse manieren voor waarop God met de mens communiceert: dromen,
visioenen, Gods zachte stem, vervoering, aanbidding, Zijn woord, schepping, expressie. Welke vormen
herken je of zou je je meer naar uit willen strekken?
Als terugkijkt in je leven naar aanleiding van deze studie. Zie je dan momenten dat God in je leven
gesproken heeft maar die je toen niet zo herkend hebt?

Uitdaging
Neem een moment de tijd om te bidden. Nodig Gods Heilige Geest uit om te spreken. Neem tijd om te
luisteren.
Wat geloof jij dat God tegen de gemeente zou willen zeggen? Waarmee wil Hij de gemeente bemoedigen en
meer in relatie met Hem brengen? Schrijf dit kort op.
Het mag een beeld, gedachte of impressie zijn.

