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  WAT DE BIJBEL ONS LEERT OVER DE GAVE VAN DE PROFETIE. 

 

DE PROFETISCHE GAVE 
1. Aan wie openbaart God zijn plannen?                                                       (Amos 3:7) 
........................................................................................................................... 
2. Hoe communiceert God met de profeet?                                           (Numer. 12:6)                  
.......................................................................................................................... 
3.  Kan een vrouw een profeet zijn?                                                       (Joel. 2:28) 
........................................................................................................................... 

DE PROFETISCHE GAVE IN DE WARE KERK 
4. Had de primitieve gemeente een profeet?                       (1Cor. 12:28) 
........................................................................................................................... 
5. Wat verkondigt de profetische gave in de ware kerk?               (Op. 12:17; 19:10) 
...........................................................................................................................  
6. De belofte van de profetische gave kwam tot vervulling in de advent beweging     
     in de persoon van zuster ELLEN G. WHITE.      
........................................................................................................................... 
 
 

W A T   M O E T   I K   D O E N? 
1. De profetieën waarderen.                                                                                              (1 Thess. 5:20) 
2. Acht geven op de profetieën.                                                                                        (2 Petr. 1:19) 
3. De profetieën geloven.                                                                                                   (2 Kron. 20:20) 
 
De gave der profetie. Een profeet wordt door God gekozen.(Deut. 18:15). Hij spreekt het woord 
van God (Deut. 18:18). Hij ontvangt openbaringen door dromen en visioenen (Joël 2:28; Ps. 
89:19; Job 33:14-16; Ez. 1:1). De visioenen gaan gepaard met zichtbare fysieke fenomenen; 
a) Verlies van krachten (Dan.10:8,17). b) Onbewust zijn (Dan.10:9). c) Afwezigheid van 
ademhalen (Dan.10:17) d) De ogen zijn permanent geopend (Num.24:3,4). e)  Hij ontvangt 
bovenmenselijke kracht (Dan.10:18). De gave der profetie van een vrouw. De gave der 
profetie werd gegeven aan veel nobele vrouwen: Mirjam (Ex.15:20). Debora (Richt.4:4).Chulda 
(2Kon.22:14). Noadia (Neh.6:14). Anna (LUK.2:36). De vier dochters van Philippus 
(Hand.21:8,9). Beproevingen van de ware profeet. God waarschuwt mensen voor de valse 
profeten (1Joh.4:1; Mat.7:15; Mat.24:24). Karakteristieken van een ware profeet: a) Hij praat 
overeenkomstig de wet en de profeten (Jes.8:20). b) Zijn predikingen gaan in vervulling 
(Jes.28:9). c) Hij leidt het volk niet naar de afval (Deut.13:1-3). d) Hij verkondigt wat God heeft 
geïnspireerd en hij praat niet van zichzelf (Jer.14:14) en hij wijst de zonde af (Jer.23:22) 
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MIJN BESLUIT                                _  

Ik accepteer de wonderbare gave van 
profetie, door God aan zijn gemeente 
gegeven. 
 
 
 

  

Ik accepteer          Leraar 
 
........................          ........................ 
 
 
 


