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22. De profeten testen 
Amazing Facts Storacle of Prophecy (22/24) 

 
 

Achab, de goddeloze koning van Israël, wilde Ramoth in Gilead 
heroveren op de Syriërs. Daar had hij hulp bij nodig. Hij vroeg 
koning Josafat, koning van Juda om zich bij hem aan te sluiten 
tegen hun gemeenschappelijke vijand. Josafat was samen met 
Achab ten strijde te trekken, maar vond dat ze eerst bij God te rade 
moesten gaan. Achab was al jaren geleden van de Heere 
afgeweken en de heidense god Baäl gaan aanbidden, dus riep hij 
400 van zijn profeten op om voor de twee heersers te verschijnen. 
Met veel vertoon zeiden deze valse profeten: “Ga en bestrijd de 
Syriërs en u zult overwinnen!” Maar koning Josafat stond erop dat 
zij het van een ware profeet zouden horen, een profeet die de 
Schepper diende. Achab zei dat er een profeet van God was 
overgebleven, die Micha heette, “maar,” voegde hij eraan toe, “ík 
haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij” (1 Koningen 
22:8). Josafat bleef aandringen tot Achab met veel tegenzin zijn 
dienstknecht erop uitzond om Micha te halen. De moedige profeet 

kwam en deed een uitspraak die Achab niet wilde horen. Micha vertelde Achab dat hij in de strijd tegen 
Syrië zou sterven. Nu stond Achab voor een moeilijke keuze. Zou hij de 400 profeten geloven die allemaal 
mooie beloften deden, of zou hij vertrouwen op de woorden van de eenzame profeet van de Heere? De 
koppige koning overtuigde Josafat ervan de waarschuwingen van de profeet Micha in de wind te slaan en 
met hem ten strijde te trekken. Hij dacht het oordeel van de Heere te kunnen ontwijken door een harnas 
aan te trekken en zich in de strijd ver van de eerste linie te houden. Maar Achab leerde te laat dat je nooit 
aan het woord van de Heere kunt ontsnappen. Tijdens de strijd werd hij geraakt door een verdwaalde pijl 
die zich door de verbindingstukken van zijn harnas boorde. Hij bloedde dood in zijn strijdwagen. Jezus 
waarschuwt ons dat er in de laatste dagen veel valse profeten zullen zijn (Mattheüs 24:11). Daarom moeten 
wij het ware van het valse kunnen onderscheiden. Het is een kwestie van leven of dood!  

 

1. Aan wie openbaart de Heere Zijn plannen?  

Amos 3:7 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets  
tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren,  
de ______________. 

Antwoord: ____________________ 

 

2. Zullen er in de laatste dagen zowel ware als valse profeten zijn?  

Mattheüs 24:11 En er zullen veel __________ profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. 

Handelingen 2:17 En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest  
op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Ja, er zullen in de eindtijd zowel ware als valse profeten zijn. De Bijbel toont ons ook dat een 
profeet zowel een man als een vrouw kan zijn.  
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3. Welke soort profeten worden veroordeeld in de Bijbel?  

Deuteronomium 18:10,11 Onder u mag niemand gevonden worden 

• die waarzeggerij pleegt [waarzegger] 
• die voorspellingen doet op basis van hemellichamen [astroloog] 
• of aan wichelarij doet [heks] 
• die een tovenaar is 
• die bezweringen doet [iemand die toverspreuken gebruikt] 
• die een dodenbezweerder/waarzegger [medium] raadpleegt  
• die bij de doden onderzoek doet [geestenbezweerder] 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Deuteronomium 18:9-12 zegt dat iedereen die deze dingen doet een ‘gruwel’ is voor de Heere. 
Daarom moeten christenen niets met deze zaken te maken hebben.  

 

4. Zal Gods kerk in de eindtijd  
de gave van profetie bezitten?  

Openbaring 12:17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging 
heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, 
die de geboden van God in acht nemen en het ______________ 
van Jezus Christus hebben. 

Openbaring 19:10 Ik ben een mededienstknecht van u en van uw 
broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God.  
Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: We zagen in les 17 al dat Gods laatste gemeente het ‘getuigenis van Jezus’ heeft, wat ‘de geest 
der profetie’ is. Door Openbaring 19:10 en 22:9 met elkaar te vergelijken, zien we dat de engel de 
‘broeders’ van Johannes die de geest der profetie hebben ‘de profeten’ noemt en zij die ‘de woorden van dit 
boek in acht nemen’. In 1 Korinthe 1:5-8 schrijft Paulus dat de kerk het ‘getuigenis van Christus’ zal hebben 
en ‘aan geen genadegave ontbreekt’ tot de wederkomst van Christus. We kunnen dus op grond van het 
Woord van God vaststellen dat de gemeente in de eindtijd de gave van profetie zal hebben.  

 

5. Op welke manieren spreekt God  
tot een ware profeet?  

Numeri 12:6,8 Als iemand onder u een profeet is, maak Ik,  
de HEERE Mij door een _________ aan hem bekend, spreek Ik met 
hem door een droom. … met hem spreek Ik van mond tot mond.  

Zacharia 4:1 De Engel Die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, 
zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: De Heere spreekt tot Zijn profeten door visioenen, in dromen, van aangezicht tot aangezicht en 
door engelen. Kristallen bollen, handlezen, het ontcijferen van patronen van theebladeren, astrologie en het 
beweren met doden te kunnen spreken behoren niet tot Gods methode om met Zijn profeten te 
communiceren.  
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6. Zijn wonderen een bewijs van een ware profeet?  

Openbaring 16:14 Dit zijn namelijk de geesten van de 
____________, die tekenen doen en die uitgaan  
naar de koningen van de aarde en van de hele wereld. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Nee, wonderen zijn geen bewijs dat iemand een ware 
profeet is. Zij tonen alleen aan dat er sprake is van een 
bovennatuurlijke kracht. Maar bovennatuurlijke kracht kan zowel van God als van satan komen. Daarom 
zegt de Heere ons: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er 
zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.’ 1 Johannes 4:1.  

 

7. Wat is de belangrijkste toets voor een profeet?  

Jesaja 8:20 Terug naar de _______ en het getuigenis!  
Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken,  
zal er voor hen geen dageraad zijn. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: ‘De Wet en het getuigenis’ is een uitdrukking die het 
Oude Testament gebruikt voor ‘Bijbel’. Een boodschap van iemand 
die beweert een profeet te zijn en namens God te spreken moet 
met de Bijbel vergeleken worden. We moeten de profeet toetsen 
aan de Bijbel, en niet de Bijbel aan de profeet. De woorden van 
elke ware profeet van God zullen voor 100 procent in 
overeenstemming zijn met de Bijbel. Dit is de ware test.  

 

8. Wat is de tweede voorwaarde  
waaraan een profeet moet voldoen? 

1 Johannes 4:2 Hieraan leert u de Geest van God kennen:  
elke geest die belijdt dat __________ Christus  
in het vlees gekomen is, is uit God. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Een profeet van God moet Jezus erkennen en de waarheid over Hem onderwijzen, namelijk dat 
Hij God is, verschenen in het menselijke vlees. Ook moet een ware profeet Jezus verheerlijken, niet 
zichzelf. De meeste valse profeten leiden de aandacht af van Gods Woord naar hun eigen ideeën.  

 

9. Wat is de derde toets  
die een profeet moet doorstaan?  

Mattheüs 7:16 Aan hun ______________ zult u hen herkennen. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Dit betekent niet dat een profeet volmaakt zal zijn.  
Gods profeten zijn altijd mensen geweest die fouten kunnen 
maken. Toch moet hetgeen een ware profeet onderwijst 
overeenstemmen met zijn levenswijze.  
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10. Wat is de vierde toets  
waaraan een profeet onderworpen moet worden? 

Jeremia 28:9 Maar van de profeet die profeteert van vrede,  
als het woord van die profeet ____________, van die profeet zal 
erkend worden dat de HEERE hem in waarheid heeft gezonden. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Een ware profeet zal geen valse voorspellingen doen. 
Als de profeet door God gezonden is, zullen de dingen die hij 
voorspelt zeker uitkomen. Maar dit gegeven alleen betekent niet dat de profeet werkelijk door God 
gezonden is. Deuteronomium 13:1-3 waarschuwt ons dat valse profeten tekenen kunnen geven die 
uitkomen, om vervolgens hun invloed aan te wenden om mensen ertoe te brengen andere goden te volgen. 
Een ware profeet brengt mensen er altijd toe God te aanbidden zoals de Bijbel het zegt.  

 

11. Welke drie zaken beveelt Paulus  
betreffende profetie?  

1 Thessalonicenzen 5:20,21 Veracht de profetieën niet. 
_____________ alle dingen, behoud het goede. 

Antwoord: ____________________ 

Merk op: Paulus zegt dat we de gave van de profetie niet moeten 
verachten of verwerpen. We moeten de boodschap van de profeet 
toetsen aan de Schriften en volgen wat goed en waar is.   

 

12. Wiens raadgeving verwerpen we wanneer we  
de woorden van een ware profeet verwerpen?  

Lukas 7:28-30 Niemand [is] een groter profeet dan  
Johannes de Doper, … En heel het volk dat naar Hem luisterde,  
en de tollenaars … rechtvaardigden God, maar de Farizeeën  
en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van _______  
met betrekking tot zichzelf. 

Antwoord: ____________________ 

2 Kronieken 20:20 Vertrouw op de HEERE, uw God, dan zult u standhouden.  
Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn.  

Merk op: Wanneer we de woorden van een ware profeet verwerpen, verwerpen we de raad van God. Dit is 
een ernstige gedachte! De Bijbel zegt ons naar Gods profeten te luisteren en belooft dat allen die gehoor 
geven aan de boodschap van de profeet gezegend zullen worden.  
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13. God spreekt nog steeds door profeten en de woorden van een ware profeet  
zijn het persoonlijk ‘getuigenis van Jezus’ aan u. Bent u daarom bereid  
de moderne profeten aan de Bijbel te toetsen en de raad te volgen  
die in overeenstemming is met het Woord?  

Antwoord: ____________________ 

 
Aanvullende studie 

 

Een hedendaagse profeet 

Het was december 1844 in Portland, Maine [Verenigde Staten]. 
Een groep jonge vrouwen, die behoorden tot de Methodisten, 
waren geknield in gebed toen Ellen Harmon, een 17-jarig meisje 
met een zwakke gezondheid, haar eerste visioen kreeg. Ellen 
Harmon (later Ellen White, toen ze trouwde met een jonge 
predikant die James White heette) vertelde wat God haar had 
geopenbaard en bleef gedurende zeventig jaar visioenen en 
dromen ontvangen, tot aan haar dood in 1915.  

Zoals ook het geval was bij de Bijbelse profeten, gingen de visioenen van Ellen White gepaard met 
bovennatuurlijke lichamelijke fenomenen. Zoals de profeet Daniël ademde zij gedurende het visioen niet en 
verloor zij soms ook al haar kracht (Daniël 10:8,17). Sommige van haar visioenen duurden wel vier uur, 
maar tijdens deze hele periode ademde ze niet. Artsen die haar onderzochten terwijl ze een visioen had, 
bevestigden dit feit.  

Op andere momenten werd haar bovennatuurlijke kracht geschonken (Daniël 10:18,19). Hoewel Ellen 
White maar 47 kilo woog, zagen getuigen haar dertig minuten lang een acht kilo wegende gezinsbijbel in 
haar uitgestrekte hand ophouden terwijl ze een visioen had. Deze en andere lichamelijke verschijnselen 
geven aan dat er iets bovennatuurlijks is in de ervaring van een profeet. Echter, deze verschijnselen 
zeggen ons niet of de profeet door God of satan gezonden is. Het blijft de opdracht van een christen om de 
beweringen van de profeet te toetsen aan de hand van de Bijbel.  

Het toepassen van de vier Bijbelse testen  

Laten wij samen kijken of het leven en werk van Ellen White voldoen aan het Bijbelse criterium voor een 
ware profeet.  

Eerste test – Harmonie met de Schrift  

Welk boek van Ellen White u ook leest, u zult altijd merken dat het u steeds naar de Bijbel brengt en dat de 
woorden volledig in overeenstemming zijn met de Schrift. Ze zag haar geschriften echter niet als een 
aanvulling op de Bijbel. Hun doel is de aandacht van de mensen terug te brengen naar het Woord van God 
als de enige bron van waarheid. Lees maar hoe Ellen White nadrukkelijk verklaart dat de Bijbel de enige 
standaard is: ‘In onze tijd wijkt men erg af van haar leer en haar voorschriften en is het dringend nodig terug 
te keren tot het basisbeginsel van het protestanisme: de Bijbel en de Bijbel alléén is het richtsnoer voor 
geloof en leven.’ (De grote strijd (Den Haag: Uitgeverij Veritas, 1975), p. 189).   
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Ze schreef ook: ‘De geschreven getuigenissen zijn niet bedoeld om nieuw licht te geven, maar om de 
waarheden die al door de inspiratie geopenbaard zijn opnieuw onder de aandacht te brengen. De plicht van 
de mens tot God en tot zijn naaste wordt zeer duidelijk verwoord in de Schrift, maar slechts weinigen slaan 
er acht op en zijn gehoorzaam aan Gods bevelen. Er worden geen bijkomende waarheden onthuld, maar 
God heeft door deze getuigenissen de grote waarheden, die al gegeven zijn, vereenvoudigd en op Zijn 
eigen wijze opnieuw voor de mensen gebracht om hen op te wekken en hun geest onder de indruk te 
brengen, zodat iedereen zonder excuus zou zijn.’ (Testimonies for the Church (Mountain View, CA: Pacific 
Press, 1949), Vol. 2, p. 605). 

Hoewel Ellen White benadrukte dat men haar geschriften nooit moest beschouwen als een deel van de 
Bijbel, zijn ze toch geïnspireerd. Velen van Gods grootste profeten zoals Elia, Elisa en Johannes de Doper 
waren geïnspireerd, maar toch schreven zij geen enkel boek dat tot de Bijbel behoort. De geschriften van 
Ellen White kunnen beschouwd worden als een kleiner licht dat leidt naar het grote licht, de Bijbel. Ze 
kunnen gelezen worden als een geïnspireerd commentaar op de Bijbel, maar de Bijbel blijft de hoogste 
autoriteit.  

Tweede test – De waarheid over Jezus onderwijzen  

Ellen White’s boeken zoals De Wens der eeuwen, Lessen uit het leven van elke dag, Schreden naar 
Christus en Gedachten vanaf de berg der zaligsprekingen, getuigen alle van een vervulling van deze test. 
In deze boeken zegt ze niets over zichzelf, maar verwijst ze voortdurend naar Jezus. 

Derde test – Een godsvruchtig leven 

De pers die commentaar gaf op de dood van Ellen White zei: ‘Het leven van mevrouw White is een 
voorbeeld waar iedereen naar kan opzien. …Ze was nederig, een toegewijde discipel van Christus, altijd 
weldoende, waar ze ook ging. …Ze werd geëerd en gerespecteerd door allen die waardering hebben voor 
een leven gewijd aan de verheffing en verbetering van de mensheid. Haar dood betekent het verlies van 
een beroemd religieus leider die gedurende haar negentig levensjaren overvloeide van goede daden, 
vriendelijke woorden en ernstige gebeden voor de hele mensheid.’ (Star (St. Helena, California), July 23, 
1915). 

Vierde test – Nauwkeurige profetieën  

De weinige profetieën over de toekomst die Ellen White heeft geuit kunnen gemakkelijk bevestigd worden. 
De volgende voorspelling zou in de krant van vandaag gevonden kunnen worden, maar werd geschreven 
vóór het verschijnen van de meeste van onze hedendaagse transportmiddelen: ‘De ongevallen op de 
spoorlijn zullen steeds toenemen; verwarring, botsingen, en dood zonder voorafgaande waarschuwing 
zullen voorkomen op de grote reisroutes.’ Messages to Young People (Washington, DC: Review and 
Herald, 1930), p. 90 (herdruk vanuit artikel in The Signs of the Times, April 21, 1890). 

Ellen White leefde tijdens een periode waarin dokters het roken aanraadden als kuur voor de longen. Er 
bestonden wel verschillende opinies op medisch gebied, maar een wetenschappelijk bewijs was er niet. 
Voedingsleer bestond nog niet. Toch schreef Ellen White een aantal boeken over gezondheid en voeding. 
Dr. Clive McCay, voormalig professor aan de Cornell Universiteit, bevestigde de nauwkeurigheid van wat 
Ellen White geschreven had op gebied van voedingsgewoonten: ‘Ondanks het feit dat de werken van Ellen 
White tot stand kwamen lang vóór de komst van de moderne voedingswetenschappen, is er tot op de dag 
van vandaag geen betere leidraad te vinden.’ (Clive M. McCay, "A Nutritional Authority Discusses Mrs. E.G. 
White", Review and Herald, February 26, 1959, p. 10). 

De Bijbel voorspelde dat de geest der profetie in de eindtijd zou verschijnen. Er zijn tal van bewijzen die 
aantonen dat Ellen White voldoet aan elke Bijbelse voorwaarde om een ware profeet te zijn. We willen u 
aanmoedigen om enige van haar boeken te lezen en de Bijbelse aanbeveling te volgen die zegt: ‘Veracht 
de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede’ (1 Thessalonicenzen 5:20,21). 


