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WAT IS DE FOUNDATIONAL PROPHETIC TRAINING?
De Foundational Prophetic Training bestaat uit twee delen - één, een serie video's die de sessies 1 - 10
bevatten; en twee, deze gids, die naast elke video sessie gebruikt dient te worden. Het doel van deze
training is om de gelovigen toe te rusten om de stem van God te horen, en hen in staat te stellen de gave
van profetie uit te oefenen - om de gemeente te versterken, te bemoedigen en te troosten.

HOE KAN DIT HULPMIDDEL HET BEST GEBRUIKT WORDEN?
Door deze video's achtereenvolgens te bekijken, kan het nuttig zijn voor leidinggevende oudsten of leiders
van Lifegroups om een profetische cultuur in hun gemeente te stimuleren.

Sessie 1: God Spreekt
Sessie 2: Rol van de Heilige Geest
Sessie 3: Wat is Profetie en Wie Kan Profeteren?
Sessie 4: Nieuw Testamentische Profetie
Sessie 5: Het Doel van Profetie
Sessie 6: Grenzen Binnen Profetie
Sessie 7: Een Profetisch Woord Toetsen
Sessie 8: Profetische Levensstijl
Sessie 9: Dromen
Sessie 10: Het Profetische Voeden

DOEL
Het doel van deze sessie is om een begrip en openbaring te krijgen dat God verlangt naar verbinding, en
daarom spreekt Hij. Profetie begint niet doordat wij de stem van God horen - het begint doordat de Vader
spreekt.

BELANGRIJKE PUNTEN
De stem van God is niet een onderwerp of een hulpmiddel. Het is een Persoon, en het is zeer persoonlijk
voor Hem.
1.

God spreekt voornamelijk om twee redenen: om Zichzelf te openbaren, om gekend te worden; en om
ons te vestigen in Geliefde identiteit.

2.

Communicatie is het voornaamste instrument om deze relatie te beginnen en in stand te houden.

3.

Vaderschap is niet een eigenschap in God - het is wat God eeuwig is geweest. Een Vader die liefheeft,
en die leven-gevend en uitgaand is. Het is essentieel om een openbaring te hebben dat Hij goed is, dat
Hij liefde is, en dat alles wat Hij doet, voortkomt uit die natuur.

4.

Hij is geen tiran of een narcistische leider. Hij is een Vader die liefheeft, en Hij wil dat wij in die liefde
gevestigd worden.

5.

God spreekt tot ons omdat Hij een relatie met ons wil hebben.

6.

Als we losraken van de stem van God, sterft er iets in ons.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Johannes 17:24: “Vader, … U heeft Mij liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.”

•

Jeremia 1:5: “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend;”

•

Jeremia 31:3: “Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad...”

•

Efeze 1:3-5: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met
alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de
wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij
heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf,
overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil…”

PRAKTISCHE TOEPASSING
"Wat in onze gedachten opkomt als we aan God denken, is het belangrijkste over ons." - AW Tozer
"Onze kijk op God zal onze keuzes bepalen". - Michael Reeves

•

Wat komt er in je op als je aan God denkt? Bid voor een diepere openbaring van God als een
liefhebbende Vader die wil spreken.

•

Is jouw identiteit die van Geliefde? Bid voor een grotere openbaring en bevestiging van die identiteit in
jou.

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om de rol van de Heilige Geest in profetie uit te leggen, en om een (diepere)
honger naar een relatie met de Geest aan te wakkeren. Het is door de Geest dat wij in staat zijn Gods stem
te horen, en geestelijke gaven te ontvangen - inclusief de gave van profetie.

BELANGRIJKE PUNTEN
1.

Jezus wilde dat wij de Heilige Geest zouden hebben (en ermee vervuld zouden worden), die "als Hem"
zou zijn.

2.

De Geest in ons verbindt ons met Jezus, en helpt andere mensen om zich met Jezus te verbinden (te
zien, te horen en te ervaren) als wij hen vertellen en laten zien hoe Hij is.

3.

De gave van profetie is, net als de andere gaven van de Geest, een genadegave - het is niet iets waar we
voor moeten werken, of wat we moeten verdienen. Daarom kunnen we gewoon vragen om de gave
van profetie, en het ontvangen door geloof (en het laten groeien door trouw).

4.

Echte Bijbelse profetie zal altijd wijzen naar Jezus, en Hem verheerlijken - wie Hij is, wat Hij gedaan
heeft, wat Hij nog doet, wat Hij nog gaat doen.

5.

Als je nauwkeurig wilt profeteren - de woorden van God spreken, met het hart van God - breng dan tijd
door met de Heilige Geest, en leer Hem kennen.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Johannes 16:7: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal
de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.”

•

Romeinen 12:6 (NIV): “Wij hebben verschillende gaven, naar aanleiding van de genade die ons gegeven
is. Als iemands gave profeteren is, laat hem die dan gebruiken in verhouding tot zijn geloof. Als het
dienen is, laat hem dan dienen; als het onderwijzen is, laat hem dan onderwijzen; als het bemoedigen
is, laat hem dan bemoedigen; als het bijdragen aan de noden van anderen is, laat hem dan gul geven; als
het leiding geven is, laat hem dan ijverig besturen; als het barmhartigheid tonen is, laat hem dat dan
blijmoedig doen.”

•

1 Korinthe 12:7-11: “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor
de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een
woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander
genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten, en aan
een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen en
aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder
afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”

•

Openbaring 19:10: “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”

•

Efeze 5:18: “maar word vervuld met de Geest,”

•

Handelingen 19:2: “… Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam?”

PRAKTISCHE TOEPASSING
•

Vraag God om je te vullen met Zijn Heilige Geest - voor de eerste keer, of zelfs opnieuw. Hij is een gever
van goede gaven (Mattheüs 7:11), en zal ons de Heilige Geest geven als wij Hem vragen.

•

Ontvang de Geest in geloof en leer Hem kennen door voortdurend met Hem te spreken, en ook te
luisteren of Hij tot je spreekt, en gehoorzaam te zijn aan wat Hij zegt.

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is uit te leggen wat Bijbelse profetie is, en wat het niet is.

BELANGRIJKE PUNTEN
1.

Profetie omvat, volgens de Bijbel, zowel vertellen als voorspellen. Het is eenvoudig datgene uitspreken
wat op het hart en de gedachten van God is door de Heilige Geest.

2.

De Bijbel maakt onderscheid tussen het ambt van een profeet, en de gave van profetie die door de
Geest gegeven wordt, opdat allen zouden profeteren.

3.

Het feit dat er een vervalsing is, is een bewijs van het authentieke (d.w.z. ware Bijbelse profetie).

4.

De Bijbel waarschuwt ons tegen bepaalde (verboden) praktijken, waaronder waarzeggerij, toekomst
voorspelling, het vragen aan mediums en andere occulte praktijken.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Efeze 4:11: “En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als
evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, …”

•

1 Korinthe 12:7: “Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de
ander.”

•

1 Korinthe 12:10-11: “… en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een
ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.”

•

Handelingen 2:17-18: “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, uw jongemannen zullen visioenen zien en
uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen
van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.”

•

1 Korinthe 14:1: “Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag
profeteren.”

•

1 Korinthe 1:2: “aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden in Christus Jezus,
geroepen heiligen,met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel
hun als onze Heere: …”

•

Daniël 2:27-28: “Daniël antwoordde in de tegenwoordigheid van de koning en zei: De verborgenheid
die de koning vraagt, kunnen wijzen, bezweerders, magiërs en toekomstvoorspellers de koning niet te
kennen geven. Maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning
Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal. Uw droom en de visioenen die u voor ogen
kwamen op uw bed, zijn deze: …”

•

Deuteronomium 18:10-13: “Onder u mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door
het vuur laat gaan, die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is,
die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die de doden
raadpleegt. Want iedereen die zulke dingen doet, is een gruwel voor de HEERE. En vanwege deze
gruweldaden verdrijft de HEERE, uw God, deze volken van voor uw ogen uit hun bezit. Oprecht moet
u zijn tegenover de HEERE, uw God.”

•

Jesaja 47:13-14: “U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel
waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen; laten zij u verlossen
van de dingen die over u zullen komen! Zie, zij zijn als stoppels, vuur verbrandt hen, zij kunnen zichzelf
niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen, geen vuur
om erbij te zitten.”

•

Handelingen 16:16-18: “En het gebeurde toen wij naar de plaats van het gebed gingen, dat een zekere
slavin die een waarzeggende geest had, ons tegemoetkwam. Zij verschafte haar meesters veel
inkomsten met waarzeggen. Zij liep achter Paulus en ons aan en riep voortdurend: Deze mensen zijn
dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen. En dat deed
zij vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik
gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar
weg.”

•

Handelingen 19:18-19: “En velen van hen die geloofden, kwamen hun zondige daden belijden en
bekennen. Velen ook van hen die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen en
verbrandden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op
vijftigduizend zilverstukken.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
•

Zoek verhalen in de Bijbel waar God tot mensen sprak door middel van het profetische, en ook verhalen
waar mensen zich tot de vervalsing wendden, en de uitkomst van die verhalen.

NOTITIES

DOEL
The aim of this session is to establish the Scriptural basis for the use of prophecy today.

BELANGRIJKE PUNTEN
Profetie was een belangrijk onderdeel van het ontstaan van de kerk.
1.

Profetie, volgens Joël en Petrus, is een kenmerk van het Nieuwe Verbond.

2.

De Schrift geeft herhaaldelijk aan dat profetie een gave is voor de gehele kerktijd.

3.

Wij worden aangespoord om te verlangen naar de gave van profetie.

4.

Wij mogen profetie niet verachten.

5.

Er is misbruik gemaakt van deze gave, maar dat ontkent niet het juiste gebruik ervan.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

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, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw
ouderen zullen dromen dromen.”

•

Efeze 4:13: “… totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van
God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,”

•

1 Korinthe 13:8-9: “De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden. Want wij kennen
ten dele en wij profeteren ten dele,”

•

1 Korinthe 12:1-30: “Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. U
weet dat u heidenen was, weggetrokken naar de stomme afgoden. Zo liet u zich meevoeren. Daarom
maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook
kan niemand zeggen: Jezus is Heere, dan door de Heilige Geest.
Er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde Geest. Er is verscheidenheid van
bedieningen, en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God,
Die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is
voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander
een woord van kennis, door dezelfde Geest; en aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een
ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en aan een ander werkingen van krachten,
en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei
talen, en aan een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan
ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel
zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één
lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van
één Geest doordrenkt.
Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit vele. Als de voet zou zeggen: Omdat ik geen hand
ben, ben ik niet van het lichaam, is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen:
Omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam, is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele
lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn?
Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk, in het lichaam een plaats gegeven zoals Hij gewild
heeft. Als zij alle één lid waren, waar zou het lichaam zijn? Nu echter zijn er wel veel leden, maar is er
slechts één lichaam.
En het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten:
Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter
juist noodzakelijk. En aan de leden van het lichaam die wij als minder eervol beschouwen, verlenen wij
groter eer en onze oneerbare leden krijgen een grotere eer. Onze eerbare leden echter hebben dat niet
nodig. Maar God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf,
opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden
dragen. En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft
sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde
leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening,
bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms
allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken
zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?”
•

Romeinen 12:3-8: “Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken
dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die
aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle
dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden
van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij
profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het
onderwijzen; hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft,
met inzet; wie zich over anderen ontfermt, met blijmoedigheid.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
•

Paulus spoort ons aan om vurig te verlangen naar de geestelijke gaven, in het bijzonder profetie.

•

Bid voor de gave. Als je door het profetische gekwetst bent, en je hebt dat niet verwerkt, dan moedigen
we je aan om met een leider te spreken om perspectief te krijgen op deze ervaring.

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om te wijzen op de Bijbelse doelstellingen van profetie. Als we dit begrijpen,
zullen we gretig verlangen naar de gave van profetie. We zullen ook kijken naar sommige van de waarden
en kenmerken die met Bijbelse profetie gepaard moeten gaan.

BELANGRIJKE PUNTEN
1.

Het doel van profetie is de gemeente te versterken, te bemoedigen en te vertroosten.

2.

Daarin verheerlijkt profetie God, wat het uiteindelijke doel ervan is.

3.

De volgende waarden of onderscheidende kenmerken zouden onze uiting van de gave moeten
bepalen:
o Ware profetie is altijd op Jezus gericht en Jezus openbarend. Het is een uiting van de gemeente, voor
de gemeente, door de gemeente.
o Wij vertrouwen niet alleen op nauwkeurige woorden, maar ook op de kracht van de Geest om in het
leven van mensen te werken.
o Wij geloven in het priesterschap van alle gelovigen, en dat de gaven van de Geest niet exclusief zijn
voor "de mens van God".
o We moeten werken in teamverband onder door God gegeven leiding, met accountability structuren
op hun plaats, in plaats van "eenlingen" te zijn.
o Profetische woorden moeten worden gebracht met nederigheid en liefde. Liefde is de reden,
nederigheid is de houding.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Openbaring 19:10: “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”

•

Jesaja 41:26 (NIV): “Hij is juist.”

•

1 Korinthe 14:3: “Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en
troost.”

•

2 Timotheüs 3:2-5: “Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers,
hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde,
onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos,
verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van
godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.”

•

Deuteronomium 13:1-5: “Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft, en u een
teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt:
Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar de
woorden van die profeet of naar hem die die dromen heeft! Want de HEERE, uw God, stelt u dan op de
proef om te weten of u de HEERE, uw God, liefhebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de
HEERE, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet u in acht nemen en Zijn stem
gehoorzamen; Hem moet u dienen en u aan Hem vasthouden. En die profeet of hij die die dromen heeft,
moet gedood worden, omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de HEERE, uw God, Die u uit
het land Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis verlost heeft; en omdat hij u wilde afbrengen van de
weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden
wegdoen.”

•

Efeze 3:10: “…opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten
de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.”

•

Handelingen 13:1-2: “En er warenin Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars,
namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes,
de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest:
Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb.” - Profeten
werken in plaatselijke gemeenten, en worden uitgezonden door plaatselijke gemeenten, en werken
vaak in teams met de andere vijfvoudige gaven.

•

1 Korinthe 2:4: “...En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van
menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht.”

•

Efeze 4:12: “…. om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam
van Christus, …”

•

2 Petrus 1:19: “En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop
acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster
opgaat in uw hart.”

•

Filippenzen 2:1: “Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er
enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn.”

•

1 Korinthe 14:1: “Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag
profeteren.”

•

Efeze 4:15: “maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar
Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
•

Legt God de nadruk op een van de bovenstaande waarden of kenmerken? Zo ja, hoe ga je je daarop
aanpassen?

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om uit te leggen dat, hoewel we graag zouden willen profeteren, er wijsheid in
schuilt om bepaalde soorten woorden achterwege te laten (vooral die woorden die de potentie hebben om
pijn of schade te veroorzaken, als ze niet juist blijken te zijn), of ze op een andere manier te brengen.

BELANGRIJKE PUNTEN
1.

Als gelovigen moeten wij gretig zijn, naar mogelijkheden zoeken en elkaar aansporen om te profeteren
om het Lichaam van Christus op te bouwen, haar te bemoedigen en te vertroosten (1 Korinthe 14:3).
Zolang we binnen deze Bijbelse grenzen blijven van waar profeteren voor dient - en we doen het met
liefde, in nederigheid en verantwoording - zijn we redelijk "veilig".

2.

Dit betekent niet dat we het altijd 100% juist hebben. Wij zijn God niet, en als mensen zien en horen wij
maar ten dele, en profeteren wij maar ten dele. Dit is de reden waarom profetie, in het Nieuwe
Testament, getoetst moet worden.

3.

Het is goed om feedback te vragen - dit is hoe we leren en groeien. Als je een fout hebt gemaakt, toon
dan snel berouw en verontschuldig je, en ga dan verder. Laat de angst om fouten te maken je niet
tegenhouden om te profeteren.

4.

Er zijn bepaalde soorten woorden die, als ze niet juist blijken te zijn, veel pijn of schade kunnen
veroorzaken. Daarom kan het verstandig zijn dit soort woorden niet te delen, maar er liever over te
bidden, of ze te delen met de oudste aan wie de persoon accountable is. Dit omvat " hatch, match and
dispatch " woorden, woorden die richting geven, en woorden die correctie brengen.

5.

Het profetische is een prachtige en krachtige gave die God aan Zijn gemeente heeft gegeven, maar moet
om die reden met de nodige wijsheid (en soms, terughoudendheid) worden uitgeoefend.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

1 Korinthe 13:9: “Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,”

•

1 Korinthe 14:29: “En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen.”

•

1 Thessalonians 5:20-22: “Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud
u van elke vorm van kwaad.”

•

1 Korinthe 14:1 (NLT): “Laat liefde je hoogste doel zijn!”

PRAKTISCHE TOEPASSING
Stel dat je bidt voor iemand in je Lifegroup, en terwijl je bidt en profeteert, voel je dat die persoon misschien
worstelt met pornografie. Wat zou je dan doen? Hoe zou je profeteren of bidden op dit punt?

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om ons te helpen de profetische woorden die we ontvangen af te wegen, en ze
ons eigen te maken - door verwerking, toepassing en toe-eigening.

BELANGRIJKE PUNTEN
1.

Documenteer (schrijf uit) je profetisch woord en "pak het uit".

2.

Mediteer over je persoonlijke profetie.

3.

Beoordeel het woord door God, en jezelf, belangrijke vragen te stellen.

4.

Leg het woord voor aan je leiders.

5.

Stem in, stem af, pas toe en vraag door.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Habakuk 2:2-3: “Toen antwoordde de HEERE mij en zei: Schrijf het visioen op, grif het duidelijk in
tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de
vastgestelde tijd, aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij uitblijft, verwacht
Hem, want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven.”

•

1 Thessalonicenzen 5:19-21: “Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen,
behoud het goede.”

•

1 Korinthe 13:9-10: “Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte
zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
Neem een profetisch woord dat je onlangs hebt ontvangen, en gebruik de bovenstaande richtlijnen om het
te wegen en het woord te verwerken.

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om een levensstijl aan te moedigen van het continu afstemmen op de Geest om
het getuigenis van Jezus uit te leven, wat de geest van profetie is.

BELANGRIJKE PUNTEN
1.

God spreekt de hele tijd.

2.

Onze woorden moeten altijd met liefde gevuld zijn.

3.

Een profetische levensstijl komt alleen door onze eigen intieme relatie met God.

4.

Wij horen God door Zijn stem te herkennen.

5.

Wij zijn het mondstuk van God, wij spreken eenvoudig Zijn woorden van leven, hoop en genezing tot
anderen.

6.

De Heilige Geest is de zoekmachine.

7.

Een profetische levensstijl begint met te geloven dat God onze stappen leidt.

8.

Waarom zouden we dit willen doen? Wij zijn geroepen om Gods handen, voeten en mondstuk op aarde
te zijn en de mensen op Hem te wijzen.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Psalm 139:17-18 (NIV): “Daarom, hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun
aantal. Zou ik ze tellen? Zij zijn talrijker dan korrels zand; ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.”

•

1 Korinthe 14:3: “Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en
troost.”

•

1 Korinthe 14:1: “Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag
profeteren.”

•

Openbaring 19:10: “Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.”

•

1 Korinthe 2:10: “Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers
onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
•

Vraag God elke dag hoe Hij je op die dag wil gebruiken, vertrouw er altijd op dat Hij wil spreken.

•

Besteed tijd aan het luisteren naar en het herkennen van Zijn stem - en gehoorzaam zijn aan de stem en
ingevingen van de Geest.

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om te kijken waarom, en hoe, God tot ons spreekt door middel van dromen - en
hoe we moeten reageren wanneer Hij op deze manier spreekt.

BELANGRIJKE PUNTEN
Er is een duidelijk patroon in de Schrift van God die tot individuen of het volk (Israël) spreekt door middel
van dromen.
1.

Er zijn verschillende soorten dromen, waaronder die van:
Bestemming - jouw toekomst of de toekomst van anderen.
Voorbeeld: Jozef met de korenschoven, en de maan en de sterren die zich neerbuigen
(Genesis 37:1-11).
Waarschuwing - voor jezelf, anderen, of de gemeente.
Voorbeeld: Jozef met de bakker en wijnmeester in de gevangenis
(Genesis 40:9 - 23).
Toekomstige gebeurtenis - iets dat kan gebeuren.
Voorbeeld: Farao's droom van de zeven vette en de zeven dunne koeien
(Genesis 41:1-57).
Highlighten - God die Zijn licht laat schijnen op gebieden in jouw leven, of het leven van iemand
anders - gericht op huidige of vroegere pijn / wonden / zonde / onjuist denken - om iets in onze
houding of karakter bij te stellen.
Voorbeeld: Petrus' droom over het laken met verschillend voedsel
(Handelingen 10:9-16).
Bevestiging - een profetie of een Bijbeltekst bevestigen.
Voorbeeld: Gideon hoort een droom van de Midjanieten die bevestigt wat God hem had verteld
(Richteren 7:13-15).
Blik in het geestelijke rijk
Voorbeeld: Jacob droomt over de engelen die opstijgen en neerdalen op de ladder naar de hemel
(Genesis 28:12).
Woord van kennis
Voorbeeld: Agabus droomt en voorspelt over Paulus' aanstaande gevangenschap
(Handelingen 21:10-12).
Bemoediging en troost
Voorbeeld: God spreekt tot Jozef dat hij met Maria kan trouwen en niet bang hoeft te zijn
(Mattheüs 1:20).

Strategische visioen
Voorbeeld: Jacob en de gestreepte, gevlekte en gevlekte kuddes
(Genesis 31:10).
Voorbede - bidden voor, of in, een situatie in een droom / geestelijke strijd.
Inbreng - kan een inbreng van God zijn of een demonische manifestatie. Deze moeten getoetst worden.
Nachtmerrie - Psalm 91:5.
2.

We moeten onze dromen goed beheren.

3.

Zorg ervoor dat je een droomdagboek hebt, en dat je je droom opschrijft zodra je wakker wordt, zo
gedetailleerd mogelijk (Habakuk 2:2).

4.

Noteer alles wat opvalt. Vraag de Heilige Geest wat het betekent, en leg dan de droom en de uitleg voor
aan een leider.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Job 33:14-18: “Want God spreekt één of twee keer, maar men slaat er geen acht op: in een droom, een
visioen in de nacht, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimer op de slaapplaats. Dan
openbaart Hij het voor het oor van de mensen, en Hij verzegelt hun tuchtiging, om de mens van een
verkeerde daad af te brengen. Hij verbergt de hoogmoed voor een man. Hij houdt zijn ziel af van het
verderf, en zijn leven van het omkomen door de werpspies.”

•

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, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw
ouderen zullen dromen dromen.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
Denk aan een droom die je onlangs hebt gehad, en gebruik de hulpmiddelen die in deze sessie worden
gegeven, probeer de droom "uit te pakken" om de betekenis ervan te achterhalen.

NOTITIES

DOEL
Het doel van deze sessie is om je uit te rusten met hulpmiddelen die je zullen helpen om te groeien in het
profetische en dit te voeden - en een relatie aan te gaan met het hart van God.

BELANGRIJKE PUNTEN
De geheime plaats (de Mattheüs 6:6 levensstijl):
1.

Lees, mediteer en bestudeer het Woord.

2.

Gebed - een stille plaats, een stil uur en een stil hart.

3.

Verklaring en aanbidding.

4.

Leer een op Christus gericht leven te leiden (leer te volharden).

5.

Wees actief in het dienen en liefhebben van het Lichaam van Christus, en geef jezelf opzettelijk om
gediscipeld te worden.

6.

Bob Sorge:

“Het wijste wat je ooit in dit leven zult doen, is tot God naderen en Hem zoeken met heel je hart”.
7.

Er is niets dat de profetische cultuur meer beïnvloedt of raakt dan het aanschouwen en ontmoeten van
de schoonheid en heerlijkheid van Jezus.

BELANGRIJKE BIJBELVERZEN
•

Mattheüs 6:6: ” Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader, Die
in het verborgene is; en uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden.”

•

Lukas 11:1-4: “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen
Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij
zei tegen hen:Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons
dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig
is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.”

•

Markus 1:35: “En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich
naar een eenzame plaats, en bad daar.”

•

Johannes 15:1-11: “Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen
vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U
bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen
vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft. Ik ben
de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u
niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de rank, en verdort, en men
verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u
blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u
veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad;
blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van
Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn
blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden.”

•

Psalm 1:2: “… maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”

PRAKTISCHE TOEPASSING
•

Heb je een verborgen plek waar je bewust naar toe gaat om het hart van God te ontmoeten?

•

Welke van de bovenstaande punten zou je volgens jou bewuster kunnen aanpakken?

NOTITIES

AFSLUITEND
We vertrouwen erop dat de video's van de Foundational Prophetic Training een nuttig hulpmiddel zijn
geweest om je hart op te wekken en te prikkelen tot een intieme relatie met de Heer - en om van daaruit
een levengevende gave te worden voor de gemeente en de mensen om je heen.
Wij moedigen je aan om trouw te zijn in het zoeken naar het hart van God, en om trouwe rentmeesters te
zijn van de gaven die ons door de Heilige Geest gegeven zijn. Dit is hoe we groeien en volwassen worden.
Dus, wees nederig en dapper, en breng glorie aan God!

