De Profeten in de Bijbel
Gods profeten
en
valse profeten

KEN JE BIJBEL
Laat het woord van Christus in
rijke mate in u wonen, in alle
wijsheid; onderwijs elkaar en wijs
elkaar terecht, met psalmen,
lofzangen en geestelijke liederen.
Zing voor de Heere met dank in
uw hart. (Kolossenzen 3:16).

Als iemand een andere leer
brengt en zich niet houdt aan de
gezonde woorden van onze Heere
Jezus Christus en aan de leer die
in overeenstemming is met de
godsvrucht, …..
(1 Timotheüs 6:3).

God spreekt
De ware profetie komt alleen van God.
Genesis 1
God sprak … en het was er
Genesis 3:16-17
En de HEERE God gebood de mens:
Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad,
daarvan mag u niet eten,
want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.

de 1e valse profeet: Satan in de vorm van de slang
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sterven.
Maar God weet dat,
op de dag dat u daarvan eet,
uw ogen geopend
zullen worden en dat u
als God zult zijn,
goed en kwaad kennend.

Gods profeten en de valse profeten.
Geen eigenmachtige uitleg,
want profeten hebben gesproken door de
Heilige Geest.
Maar er zijn ook valse profeten / leraars
die dit wel doen.

2 Petrus 1:20 - 2:1

Eigen profeten en eigen leraars bijeenbrengen

Achab en zijn 400 profeten en Micha
(1 Koningen 22:6-28)

2 Timotheüs 4:3-4

De profetie
1. een vervulling in de nabije toekomst.
(Jeremia profeteerde in 25:11-12 en 29:10 over de 70 jaren in
ballingschap. Daniël zegt tegen God: de 70 jaar zijn vervuld.)
2. een vervulling in de nabije en een verre toekomst.
Deut. 31 de afval en bekering van Israël is
diverse keren in vervulling gegaan.
3. een vervulling elke keer als de situatie weer identiek is.
Antiochus Epifanus (toekomst) en het beest (toekomst)
Johannes de Doper = Elia en Elia in de toekomst.
4. een profetie wijzend naar het verleden en de toekomst.
Hosea 11:1 Mijn Zoon heb ik uit Egypte geroepen.

Jezus Christus: de Ware Profeet
H e t N i e u w e Te s t a m e n t v e r w i j s t
naar de profeten
i n h e t O u d e Te s t a m e n t
Zoals gesproken is door de profeet …..
Voorbeeld: Mattheüs 24:15
Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover
gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de
heilige plaats - laat hij die het leest, daarop letten! -

Profeten in het Nieuwe Testament

Jezus Christus: de Ware Profeet.
1 Kor. 12:28 ten tweede profeten, ten derde leraars, …
Efeze 3:3-6

geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten.

Efeze 4:11

anderen als profeten, ….. herders en leraars.

2 Petrus 2:2

vroeger valse profeten en nu valse leraars.

Profeten in het Nieuwe Testament
1 . A g a b u s ( H a n d . 11 : 2 8 e n 2 1 : 1 0 - 11 )
Jeruzalem:
( H a n d . 11 )

(profetie hongersnood en
gevangenneming Paulus)

2 . B a r n a b a s ( H a n d . 11 : 2 2 - 2 4 )
(vol van Heilige Geest en geloof)

3 . D e 2 g e t u i g e n i n O p e n b a r i n g 11

Antiochië:
(Hand.13:1)

1.
2.
3.
4.
5.

Barnabas.
Simeon.
Lucius van Cyrene.
Manahen (met Herodus opgegroeid).
Saulus.

De valse profeten
Valse profeten.

prosperity gospel
welvaartsevangelie

Mattheüs 7:15-23
Mattheüs 24:11-14
Mattheüs 24:24
Lukas 6:26
2 Petrus 2:1-3
1 Johannes 4:1-6
Openbaring 2:20
Openbaring 19:20

De 12 olympische goden

Ik ben vrij en doe wat
ik wil. (Galaten 5:17)

De valse profeten
Zij spreken vanuit hun hart:
Jeremia 23:16
Zo zegt de HEERE van de legermachten: Luister niet naar de woorden van die
profeten die tot u profeteren. Zij geven u ijdele hoop.
Zij spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de HEERE.
Ezechiël 13:2-3
Mensenkind, profeteer tegen de profeten van Israël die profeteren,
en zeg tegen hen die (lett.: uit hun hart - SVV) naar eigen inzicht profeteren:
Hoor het woord van de HEERE! Zo zegt de Heere HEERE:
Wee de dwaze profeten die hun eigen geest volgen zonder iets te hebben gezien!
2 Timotheüs 4:3
Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen
zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig
hun eigen begeerten.

Het beest en de valse profeet

Openbaring 13:1
En ik zag uit de zee
een beest opkomen,
dat zeven koppen en
tien hoorns had, en
op zijn hoorns waren
tien diademen, en op
zijn koppen een
godslasterlijke naam.

De valse profeet verleidt

Lukas 21:8

Markus 4:18-19

Efeze 6:11

Efeziërs 4:14

2 Thessalonicensen 2:10

Efeze 5:6

Openbaring 13:11-14

Kolossensen 2:8

Openbaring 19:20

Openbaring 20:10
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Kolossenzen 3:16
Laat het woord van Christus
in rijke mate in u wonen,
in alle wijsheid;
onderwijs elkaar en
wijs elkaar terecht,
met psalmen, lofzangen
en geestelijke liederen.
Zing voor de Heere
met dank in uw hart.
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Openbaring 22
1 En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde, want de eerste hemel en de
eerste aarde waren voorbijgegaan.
20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt:
Ja, Ik kom spoedig. Amen.
Ja, kom, Heere Jezus!
21 De genade van onze Heere Jezus
Christus zij met u allen. Amen.

