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VAN DEZELFDE AUTEUR

De profetenschool
Training voor de profetische bediening

Het vervolg op Leren profeteren

Aanbevelingen

In 1 Korinthe 14:1 gebruikt Paulus duidelijke taal: ‘Jaag de
liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar
die van de profetie.’ Dit is geen vrijblijvende aanbeveling.
Waarom niet? Omdat profetie een onmisbaar onderdeel
is van de levende, groeiende gemeente die God voor ogen
heeft. Daarom heb ik de Living In Your Destiny Profetenscholen opgericht. Er valt veel te onderwijzen over profetie
en het is belangrijk dat je begint met wat basisgereedschap
in de vorm van Bijbelse uitgangspunten. Leren profeteren
biedt een goed en solide fundament voor iedereen die in
deze bijzondere gave wil bewegen. Daarom beveel ik dit
boek van harte aan.

− Arleen Westerhof
		 Oprichter Living In Your Destiny Profetenscholen
		 Initiatiefnemer van de Nederlandse Profetische Raad

Het onderwijs van Kris Vallotton inspireert mij persoonlijk
al jaren, mede dankzij zijn boeiende manier van spreken
en schrijven. Hij geeft vorm aan de profetische bediening

binnen de context van de cultuur van eer en zoekt altijd
verbinding met de lokale gemeente. Voor mij als voorganger
zijn dit twee belangrijke waarden die nodig zijn om de profetische bediening echt onderdeel te maken van de cultuur van
onze gemeente. Ik kan dit onderwijs van harte aanbevelen
aan iedere leider die verlangt naar een krachtige profetische
bediening.

− Walfried Giltjes
		 Voorganger Shelter Haarlem

In mijn werk bij Royal Mission School merk ik steeds weer
hoe krachtig het profetisch woord doorwerkt in levens van
jongeren en volwassenen. Het geeft aansporing, herstel en
bemoediging, maar vooral ruimte voor de persoon zelf om
dromen waar te maken. Het mooie is dat het vaak een student
is die een profetisch woord heeft voor een medestudent.
Leren profeteren boek is een fantastische handreiking voor
mensen die vertrouwd willen raken met rijke woorden van
verzoening vanuit het profetisch woord. Kris Vallotton geeft
helder en gezond onderwijs over dit thema. Het spoort aan
om er mee aan de slag te gaan!

− Martin Dol
		 Hoofd Onderwijs Royal Mission

Voorwoord

Er staat een nieuwe profetische generatie op: gelovigen met
lef. En deze profeten treden niet ergens in de verre toekomst
aan – ze zijn hier en nu al onder ons. Kris Vallotton en
zijn team van de Bethel School of Supernatural Ministry
in Redding in Californië lijken hierin de wegbereiders te
zijn. Ik ken geen enkele andere Bijbelschool waar de Heilige
Geest zo krachtig werkt. Deze radicale strijders zijn uit een
ander hout gesneden dan mijn generatie. Wij groeiden op
met het religieuze denken en leerden daarna het bovennatuurlijke kennen. Maar deze generatie is geboren in het
bovennatuurlijke en heeft al op jonge leeftijd grote hoogten
bereikt in de dingen van God.
Dat is geweldig – maar waar blijft mijn generatie dan?
Moeten wij dan maar genoegen nemen met de rol van toeschouwers die de daden van de nieuwe Jozua’s en Kalebs
mogen toejuichen? Zeker niet! Er zijn nieuwe toekomstperspectieven voor een ieder van ons. Ik zeg weleens tegen
mijn studenten: ‘Je zult hard moeten lopen om mij in te halen,
want ik ga mijn tweede jeugd in en blijf jullie allemaal voor!’

Mijn vrouw Michal Ann krijgt vaak profetische dromen, en
op een nacht zag ze een rij mannen en vrouwen keurig naast
elkaar staan. Zelf stond ze er ook. De Heilige Geest vroeg
de mensen die een profetische vader of moeder wilden zijn
om een stap naar voren te doen. In haar droom deden alle
anderen een stap terug, zodat het leek alsof Michal Ann
de oproep had beantwoord. Toen werd ze door een sterke
windvlaag nog verder naar voren geduwd. Eenmaal wakker
geworden, wist ze diep vanbinnen dat ze was uitverkoren – of
in elk geval een zetje had gekregen om binnen haar generatie
een moeder in het profetische te zijn. Het is wonderbaarlijk
om te zien wat de Heer heeft gedaan in deze lieve, ooit zo
verlegen vrouw, die naar de voorhoede van Gods profetische
leger van barmhartigheid is geschoven. En als dit bij Michal
Ann en mij kon gebeuren, kan het bij iedereen!
Daar gaat het om in dit handboek Leren profeteren. Het
maakt deel uit van Gods gereedschapskist voor gelovigen van
vandaag en stoelt op een rijke, uitgebreide praktijkervaring
die in de strijd is opgedaan. Mijn vriend Kris Vallotton is
zelf op weg om zo’n vader te worden, een van de vele vaders
en moeders die zich inzetten om de stem van de Heer te
laten horen.
Wil jij hier ook bij horen? Wijd je dan toe aan dit boek,
van de eerste tot de laatste bladzijde. Haal er alles uit wat
je eruit kunt halen. En kom dan van je stoel af, laat de vier

muren van je kerk en je huis voor wat ze zijn, doe je mond
open en spreek uit wat de Heilige Geest je in de mond legt.
Aan de slag, in Jezus’ naam!
Dit boek roept gepassioneerde, toegewijde strijders op om
op te staan. Ik beveel het dan ook aan met diepe bewondering
en grote vreugde. Kris en ik, en een hele nieuwe generatie
gelovigen, leren om op hoog niveau te opereren in de dingen
van de Heilige Geest en om anderen daarin mee te nemen.
Wees vrijmoedig, sluit je bij ons aan en geef gehoor aan
zijn oproep tot de strijd!

− James W. Goll
		 Medeoprichter van Encounters Network
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Bij de herziene uitgave

Ik heb over de hele wereld onderwijs gegeven over het ‘hoe
en wat’ van de profetische bediening – hoe je luistert naar
de Heer, hoe je de verschillende manieren waarop God
spreekt onderscheidt en hoe je weet wat profetisch is en
wat niet. Toen ik daar zo’n acht jaar mee bezig was, kwam
de gedachte bij me op dat ik weliswaar de mensen leerde
hóe ze in de profetische bediening konden staan, maar
niet met welk doel. De oorspronkelijke versie van Leren
profeteren weerspiegelt die invalshoek, en daarom was een
aanvulling nodig. Je zult merken dat deze nieuwe versie
zowel het hoe als het waarom van profetie behandelt.
Dit boek is niet bedoeld als het laatste woord over de profetische bediening. Het is geschreven als hulpmiddel bij het
oprichten en goed laten functioneren van profetische gemeenschappen. Naast instructie over hoe je profetisch kunt dienen,
geef ik ook mijn visie op wat een gezonde geloofsgemeenschap is. Dit boek zal daarom ook leiders helpen een herder te
zijn voor de profetische mensen in hun geloofsgemeenschap.
Met deze gedachte heb ik aan het eind van ieder hoofdstuk
een aantal persoonlijke verwerkingsvragen, gespreksvragen

en een toepassing opgenomen. De antwoorden op de verwerkingsvragen vind je in het betreffende hoofdstuk. De
gespreksvragen daarentegen worden niet direct in de tekst
beantwoord, maar stimuleren je om er in groepsverband
over na te denken. We leren vaak meer door dingen zelf te
ontdekken, dan door het onderwijs van iemand anders. De
gespreksvragen helpen je daarbij. Het gedeelte over de toepassing is praktische hulp bij het overwinnen van obstakels
die je belemmeren om uit te stappen in de profetische bediening.
Leren profeteren is zo gemaakt dat het als handboek is te
gebruiken voor:
n
n
n

persoonlijke studie
studie in een kleine groep
studie in gemeenteverband

Het is mijn oprechte gebed dat iedere gelovige die dit boek
leest, een diepere intimiteit met God gaat ervaren en zich
bij ons aansluit om de werken van de duivel te vernietigen
door middel van het profetische woord.

− Kris Vallotton

INLEIDING15

Inleiding

In de tijd van de profeet Elia was er een groep mannen
die bekendstond als ‘de leerling-profeten’ (1 Kon. 20:35). Ze
trokken overal rond om duistere machten te vernietigen en
structuren van het kwaad omver te halen. Zij hadden geen
geduld met het destructieve gedrag van slechte koningen,
en brachten velen terug op het rechte pad. Ze wekten de
doden op, genazen de zieken, deden rivieren uiteenwijken,
doodden valse profeten en brachten opwekking in het
hele land. Ze werden door velen gevreesd en door iedereen
gerespecteerd. Ze waren integer in hun wandel en God was
hun vriend.
In onze tijd neemt het kwaad toe. Het schiet wortel in
de levens van onze geliefden en knaagt aan de fundamenten
van onze samenleving. Ideeën uit het occultisme worden
steeds meer als normaal gezien. Helderzienden lachen de
kerk openlijk uit en demonstreren de macht van de duisternis. Scheidingen verwoesten onze gezinnen en geweld
vervormt het denken van onze kinderen. Ziekten maken
talloze slachtoffers. Maar de woorden van onze Heer Jezus
weerklinken door de geschiedenis:

En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in mijn
naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken.
— MARCUS 16:17

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die
Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen
naar mijn Vader.
— JOHANNES 14:12

In Handelingen 3:25b zegt Petrus: ‘U bent kinderen van de
profeten en van het verbond dat God met onze vaderen
sloot’. Het is de hoogste tijd dat wij als lichaam van Christus
opstaan en onze erfenis in bezit nemen! We moeten ons
ontdoen van onze zelfvoldaanheid en de aloude standaard
van heiligheid en leven in Gods kracht in ere herstellen.
We mogen niet tevreden zijn met aansprekende preken,
goede muziek en aangename diensten. We zijn geroepen
om de werken van de duisternis te vernietigen en onze
verwoeste steden te herbouwen.
In de dagen van Mozes liet God aan de farao zijn macht zien,
maar de farao ging in de tegenaanval door zijn tovenaars de
wonderen van God te laten imiteren. Toen deed de almachtige
God van de hemel buitengewone wonderen, zodat zelfs de
tovenaars zeiden: ‘Dit moet God zijn. Deze wonderen kunnen
wij niet doen.’ En uiteindelijk werd de farao verslagen door
Gods macht en liet hij Gods volk gaan. (Ex. 7-12.)

Ik geloof dat de farao van onze tijd op het punt staat om onze
steden op te geven, omdat God door zijn kerk zijn ongetemde
kracht laat zien. Wij staan midden in de grootste opwekking
in de geschiedenis van de mensheid. Toch is er nog een verschil
tussen wat er nu zichtbaar is en wat God wil doen – en wij
zijn degenen die dat verschil maken. Wij zijn de leerlingen
van de profeten!
De zieken, de mensen die door demonen gebonden zijn,
de armen, de blinden, de gehandicapten en de verlorenen
wachten op ons en ons transformerend, profetisch woord.
We mogen ze niet teleurstellen!

HET DOEL VAN DE PROFETISCHE BEDIENING
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HOOFDSTUK 1

Het doel van de
profetische bediening

Op zoek naar schatten
Velen van ons zijn bekend met Jeremia 29:11, waar God
tegen zijn volk zegt: ‘Ik immers, Ik ken de gedachten die
Ik over u koester, spreekt de HERE. Het zijn gedachten van
vredeen niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te
geven.’ God zei dit tegen zijn volk toen het zeventig jaar in
Babylonië in ballingschap was, omdat ze Hem ongehoorzaam
waren geweest. Ondanks hun gedrag had de profeet Jeremia
een bemoedigend profetisch woord voor hen.
In onze tijd gebruikt God de profetische bediening vaak
op dezelfde manier, waarbij Hij het potentieel van mensen
aanspreekt en niet hun huidige toestand. Helaas zijn er
mensen die hun profetische gaven gebruiken om de zonde
van anderen aan de kaak te stellen. Maar wanneer we de
gave van profetie gebruiken om de schatten die iemand in
zich heeft tevoorschijn te roepen, is dat het begin van een
diepgaande verandering in die ander. Hij ziet zichzelf dan niet
langer als een slaaf van zijn huidige identiteit of omstandigheden, maar krijgt het hemelse perspectief voor ogen.
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Nieuwtestamentische profetie richt zich op de grote waarde
en het goddelijk potentieel die God in mensen heeft gelegd.
Dit is het echte doel van de profetische bediening! Profetie
moet gebaseerd zijn op liefde, doordrenkt zijn van hoop en
gemotiveerd zijn door geloof.
De prijs die Jezus aan het kruis heeft betaald, staat voor de
waarde die Hij de mensen toekent. Je hebt geen profetische
gave nodig om de zonde in een zondaar te kunnen aanwijzen,
of het puin in het leven van een christen. Maar je hebt
Gods blik nodig om gebroken mensen te zien zoals Simon
(Simon betekent ‘geknakt riet’) en hen in al hun gebrokenheid
Petrus te noemen (Petrus betekent ‘rots’). De ware profetische
bediening is op zoek naar het goud in de modder van iemands
bestaan.
Profetie betekent niet dat we mensen schouderklopjes
geven, mooie dingen tegen ze zeggen over wat er in hen
schuilt en doen alsof er in hun leven niets mis is. Profetische
woorden hebben zo veel bovennatuurlijke kracht dat ze
het goud in de harten van mensen naar boven kunnen
brengen – goud dat verborgen is in de rommel van hun
leven. Vaak verdwijnt daardoor de verwarring en worden
ze bevrijd van schuldgevoel, schaamte en zonde.
Profetie stelt misleidende denkstructuren en zondige
gedachtepatronen aan de kaak en geeft mensen nieuwe
keuzes. Zo worden ze zich bewust van een nieuwe realiteit,
waardoor ze opnieuw gaan nadenken over hoe ze leven,
liefhebben en zich gedragen.

HET DOEL VAN DE PROFETISCHE BEDIENING
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Vanuit welk verbond profeteer je?
Helaas zijn er veel gelovigen die profeteren alsof ze in het
Oude Testament leven.
U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebbenen
uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; z egen
hen die u v ervloeken; doe goed aan hen die u haten; en b idvoor
hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderenzult zijn van
uw Vader, die in de hemelen is, want Hij laat zijn zon opgaan over
slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
— MATTHEÜS 5:43-45

Is het je ooit opgevallen dat het God is die zegt: ‘U moet
uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten’? Onder
het oude verbond was het God die de kinderen van Israël
het Beloofde Land in stuurde en Jozua de opdracht gaf om
iedereen in het land te doden – genocide onder de heidenen.
Onder het oude verbond werd je liefde voor God afgemeten
aan de haat die je had tegen mensen die God haatten.
Waarom doodde David Goliath? Omdat de Filistijnen vijanden van God waren. Het leest als een goed boek, totdat
je bedenkt wat David eigenlijk deed – mensen doden die
niet van God hielden. Goliath en de Filistijnen waren de
slechteriken omdat ze niet van God hielden. De eerste
koning van Israël, Saul, raakte zijn koningschap kwijt omdat
hij gratie had geschonken aan een koning die ter dood was

22
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veroordeeld. Soms proberen we luchtig over deze zaken
heen te stappen. Maar het is belangrijk dat we deze zaken
vanuit het juiste perspectief bekijken, willen we het verschil
tussen het oude en het nieuwe verbond goed zien.
Ons begrip van het nieuwe verbond bepaalt hoe we
omgaan met nieuwtestamentische profetie. Onder het
oude verbond heette het: ‘U moet uw naaste liefhebben
en uw vijand moet u haten.’ In het Nieuwe Testament is
het de opdracht om van iedereen te houden, ook van de
mensen die niet van ons houden en niet van God houden.
Bedenk dat profetie de liefde van God aan mensen overdraagt. Wanneer we profeteren vanuit het oude verbond,
spreken we woorden van oordeel en veroordeling uit.
Profeten van het oude verbond spraken het oordeel uit over
steden en volken. Binnen dat verbond was dit het mandaat
van de profeet. De slotsom van het Oude Testament is dat
wij niet goed genoeg kunnen leven om in de hemel te komen.
We hebben een Redder nodig! Daarom is het oude verbond
vaak zo streng. Uit de zwaarte van de wet blijkt hoe serieus
we zonde moeten nemen en, nogmaals, hoe hard de mensheid
een Redder nodig heeft. Zonde is zo ernstig dat het om oordeel vraagt. Vandaar dat de profeten in het Oude Testament
zo vaak oordeelswoorden uitspraken. Keer op keer wezen
de profeten Gods volk op de noodzaak van een Redder.
Dat was het oude verbond, maar nu hebben we een Redder
en alles is anders geworden. Jezus is gekomen en heeft de wet

HET DOEL VAN DE PROFETISCHE BEDIENING
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en de profeten vervuld (Mat. 5:17). Hier zien we het contrast
tussen de twee verbonden en tussen de verschillende definities
die zij geven voor profetie. Onder het nieuwe verbond is het
doel van profetie dat we schatten vinden in het puin van
de levens van mensen. Jezus heeft onze zonden gedragen.
Hij heeft onze schaamte op zich genomen. Hij werd veroordeeld zodat wij nooit veroordeeld hoeven te worden. Alles
is nu anders en dat vraagt om een heel andere benadering
van profetie.

Schatten ontdekken in het leven van zondaars
Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of
niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen
beoordeeld worden. En zo worden de verborgen dingen van zijn hart
openbaar, en zo zal hij zich met het gezicht ter aarde werpen en God
aanbidden, en verkondigen dat God werkelijk in uw midden is.
— 1 KORINTHE 14:24-25

Paulus schrijft aan de Korinthiërs dat profetie de geheimen
in het hart van ongelovigen aan het licht brengt. Opvallend
is dat degene die het profetische woord ontvangt geen berouw
uitspreekt, maar ‘zich met het gezicht ter aarde zal werpen
en God aanbidden.’ De meeste mensen weten heel goed wat
er in hun leven niet deugt, maar hebben geen idee van de
grootsheid die God in hun leven heeft gelegd. En juist dát
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is het goddelijke geheim dat bij profetie wordt benoemd en
hardop wordt uitgesproken!
Jezus is niet alleen gestorven zodat onze zonden vergeven
konden worden, maar Hij gaf zijn leven omdat wij ‘de heerlijkheid van God misten’ (Rom. 3:23). Profetie geeft mensen een
openbaring van de heerlijkheid die God ze heeft toebedeeld.
Jezus stierf voor onze zonden zodat wij deze openbaring
van zijn heerlijkheid zouden krijgen. Maar al te vaak denken
mensen dat hoe meer ze de zonde in iemands leven benadrukken, hoe meer de ‘zondaar’ geneigd zal zijn om zich
tot God te bekeren. Maar zo werkt het niet. Paulus zegt dat
het Gods goedertierenheid is waardoor mensen tot bekering
komen (Rom. 2:4). Dit fundament van Gods goedertierenheid
moet ook de basis van de profetische bediening zijn.
In plaats van de zonde van mensen hardop te benoemen,
moeten we ze vertellen over de heerlijkheid waarin God
wil dat ze leven. Door deze onthulling gaan mensen inzien
dat er heerlijkheid van God op hen rust, een heerlijkheid
waar ze niet naar leven.
In 1 Korinthe 14:25 lezen we dat door profetie ‘de verborgen dingen van iemands hart openbaar worden’, dat wil
zeggen van een ongelovige. Profeteren we vanuit het oogpunt
van het oude verbond, dan zijn we geneigd om negatieve
verborgen dingen te benoemen. Maar dat is niet waar Paulus
over spreekt, want profetie fungeert in een context van
opbouw, vermaning en troost’ (1 Kor. 14:3). Het negatieve
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Op dat moment wordt hij krankzinnig. Hij wordt als een
dier, gaat het veld in en eet alleen nog maar gras. Pas na
zeven jaar komt hij weer bij zijn zinnen:
Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen,
tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op
mij terug. Mijn raadslieden en machthebbers maakten hun opwachting
bij mij. Ik ben in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke
grootheid verleend. Ik, Nebukadnezar, prijs, roem en verheerlijk nu de
Hemelkoning, omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn paden gerechtigheid: Hij is in staat te vernederen wie in hoogmoed hun weg gaan.
— DANIEL 4:36-37

Nebukadnezar zegt hier in feite: ‘In alle nederigheid kan
ik zeggen dat ik een groot mens ben!’ Nederigheid is niet
jezelf afkraken, het is onze God eer geven.

VERWERKINGSVRAGEN
1. Wat is het belangrijkste doel van de profetische
bediening?
2. Wat misten wij toen wij zondaars waren?
3. Wat zijn de geheimen van het hart van de mensen?
4.		Wat is het verschil tussen de laatste dagen en de dag
		des oordeels, en hoe beïnvloedt dat onze profetische
		bediening?

HET DOEL VAN DE PROFETISCHE BEDIENING
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5.		Wat is echte nederigheid?
6.		Naar wiens beeld ben jij geschapen?

GESPREKSVRAGEN
1. Wat is het verschil tussen oudtestamentische en
nieuwtestamentische profetie?
2. Leg uit hoe nieuwtestamentische profetie werkt.
Wat is het doel ervan?
3. Hoe benader ik mensen die in zonde leven en roep
ik toch de grootsheid die in hen ligt naar boven?
4. Zijn er situaties denkbaar waarin het niet goed is
om mensen niet de verborgen heerlijkheid te laten
zien die God in hen heeft gelegd?

TOEPASSING
Denk aan iemand met wie je veel problemen hebt. Bid een
poosje voor die persoon. Vraag de Heilige Geest om je iets
te laten zien van Gods heerlijkheid die Hij aan die persoon
heeft gegeven. Vertel hem nu wat je ziet en kijk wat voor
uitwerking dit heeft op jullie relatie.

De profetenschool
Training voor de profetische bediening

EEN ONMISBAAR HANDBOEK
VOOR PROFETEN
God roept nog steeds mannen en vrouwen
tot de profetische bediening. Hun taak wordt
niet altijd begrepen, maar profeten zijn van
essentieel belang voor de kerk. Zij roepen
het enorme potentieel in mensen tevoorschijn, zodat zij tot de bestemming kunnen
komen die God voor hen heeft.
Deze vitale rol vereist wel een gedegen
voorbereiding en de bereidheid om van
meer ervaren profeten te leren. De auteur
heeft tientallen jaren ervaring met het
trainen van mannen en vrouwen voor de
profetische bediening en deelt deze kennis
in dit onmisbare handboek voor profeten.
Voor wie wil groeien in het profetische
bevat De profetenschool een schat aan
informatie over thema’s als:
•
•
•
•
•
•
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je roeping en gave;
de invloedssfeer en autoriteit die God je gegeven heeft;
de verschillende typen profeten;
profetische gedragscodes en protocollen;
de invloed van je kernwaarden op je profetieën;
weerbaarheid tegen veelvoorkomende geestelijke aanvallen.

KRIS VALLOTTON is als Senior Associate Leader verbonden aan
Bethel Church in Redding (Californië), waar hij samen met Bill Johnson al
meer dan dertig jaar dient. Zijn uitgesproken profetische bediening en zijn
evenwichtige onderwijs maken hem een autoriteit op het terrein van de
profetische gave. Kris en zijn vrouw Kathy wonen in Redding. Ze zijn
de trotse (groot)ouders van vier kinderen en een schare kleinkinderen.
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