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Een gezond klimaat voor profetie in de gemeente 

Verslag bijeenkomst Netwerk Bezinning Profetie 

15 juni  2017 

De voorzitter, Martien Timmer, opent de bijeenkomst en heet iedereen van harte welkom.  

Hij leest uit 1 Cor. 14: 

• Vs 1  Streef naar de gaven van Geest, vooral die van profetie 

• Vs. 12 -ernaar streven -tot opbouw van de gemeente 

• Vs. 20 -in volwassenheid met de gaven omgaan 

• Vs. 24 – kan iedereen profeteren in de gemeente -het gevolg: God wordt aanbeden 

• Vs. 29 – er wordt een vorm van orde aangebracht -het profeteren heeft een plaats in 

de gemeente 

• Vs 32 –  degene die profeteert heeft macht over zijn/haar geest. Ook orde komt hier 

aan bod;  

• Vs. 39 – streven. Wijst op een keuze, op ergens moeite voor doen. 

Hij stelt de leden van de bezinningsgroep voor en introduceert het thema voor deze 

bijeenkomst en de spreker Gillis Overbeeke. 

Het thema van deze bijeenkomst is: 

Op welke manier laat je profetie in de gemeente op een goede manier tot haar recht komen 

zodat deze tot Gods eer wordt ingezet. Hoe creëer je ruimte, weet je dat in goede banen te 

leiden en wat doe je als het fout gaat?  

 

Gillis Overbeeke is medeleider van de profetenscholen van Living in your Destiny en is 

verbonden met verschillende profetische netwerken in het land. Gillis hecht veel belang aan 

karaktervorming van mensen die profetisch bedienen.   
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Achtergrond Gillis Overbeeke 

Hij komt oorspronkelijk uit Vlaanderen. Zijn vader was evangelist. Hij was zowel ondernemer 

als tentenmaker, en besteedde het grootste deel van zijn tijd aan evangelisatie vooral door 

middel van plakkaatzending.  

“Mijn vader gebruikte het woord profetisch niet, maar zei geregeld: ‘Ik meen dat God van mij 

vraagt…’.  

Gillis had als kind angst voor God, maar geen geloofszekerheid. “Rond een jaar of dertig 

besefte ik, nu moet ik mijn knieën voor God buigen.  Ik heb God gevraagd om Zich te 

openbaren.“  

Hij geeft mede leiding aan profetenscholen. Hij werkt als coach/consultant. Hij beschouwt 

zichzelf niet als theoloog, maar als iemand die de Bijbel leest. 

God wil met ons communiceren 

Gillis zelf heeft de sterke overtuiging zich met profetisch spreken bezig te houden en ook  

anderen hebben over hem geprofeteerd: “Jullie zullen het profetisch hart van Nederland 

reanimeren.” 

Toen hij daarmee bezig was, kreeg hij allerlei verhalen te horen over uitwassen inzake 

profetisch spreken. Hij kreeg ook te maken met mensen die profetisch spreken maar 

vervolgens aan de rand van de gemeente terechtgekomen zijn. 

“Mijn droom is dat de profetenscholen opgeheven wordt en dat kerken en gemeenten deze 

taak overnemen.” 

“Ik merk dat God iets aan het herstellen is in de kerk in Nederland op gebied van profetie.” 

Gillis is ervan overtuigd dat God met ons wil communiceren. Hij noemt de volgende 

Bijbelverzen om dit te onderstrepen: 

• Joh. 10:27 -Mijn schapen horen naar Mijn stem….. 

Het is blijkbaar normaal dat iedere christen Gods stem kan verstaan. We zijn in staat gesteld 

om met God te leven. God is niet veranderd, ondanks de zondeval. 

• Genesis 3:8 – Toen zij het geluid van de HERE hoorden…verborgen de 

mens en zijn vrouw zich… 

God maakt geluid en wandelt in de hof waar de mens geplaatst was. Het geluid van God is te 

horen voor de mens.   

We hebben m.i. een mede scheppende verantwoordelijkheid gekregen in Gods schepping.  

Toen de dingen nog goed waren tussen God en mens, ging God zo met de mens om.  
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Er gaat kracht achter onder woorden schuil. We kunnen met onze woorden scheppen, ten 

goede of ten kwade.  Veel mensen denken dat er met de zondeval iets is gebeurd in de 

communicatie tussen God en mens, en dat dit bij Pinksteren is opgeheven. Echter 

tussendoor communiceerde God ook:  

Ex 19:9  -opdat het volk hore wanneer Ik tot u spreek…. 

Ex. 20:19  -Het volk zei…spreek gij met ons, maar God niet…opdat wij niet 

sterven…. 

Deut. 18: 16-18  … “toen gij zei: ik wil niet langer de stem van God horen… 

Hier ontstaat een situatie die de mens opgeroepen heeft… en een reeks van profeten treedt 

aan. Het lijkt dat de mensen om een tussenpersoon, om een profeet heeft gevraagd, terwijl 

dat niet Gods oorspronkelijke bedoeling lijkt te zijn geweest. 

Joel 2:28 

Hand. 2:17  -mijn Geest uitstorten op alle vlees….  

Hier lezen we ‘alle vlees’, niet ‘op alle charismatisch vlees’, of ‘op mensen die een bepaalde 

cursus hebben gevolgd’. 

God wil met ons communiceren. We zijn allemaal gemaakt om de stem van de HEERE te 

verstaan. 

WAT IS EEN GEZOND KLIMAAT VOOR PROFETIE IN DE GEMEENTE? 

1. God vertrouwt ons Zijn Woorden toe 

In Gen. 18:19 lezen we dat God Abraham profetische informatie toevertrouwt over wat Hij 

zou gaan doen. God had het hart van Abraham gezien en vertrouwde hem. 

God vertrouwt mensen profetie toe.  (Joh. 10:27) 

We mogen Jezus’ vrienden zijn, maar de Bijbel maakt duidelijk dat dit wordt uitgeleefd door 

te doen wat Hij zegt. Jezus vertrouwt erop dat Zijn vrienden doen wat Hij zegt.  

2. Noteer het profetisch woord 

Het is belangrijk om woorden die over ons of de gemeente worden uitgesproken op te 

schrijven.  Een profetisch woord wat je getoetst hebt, moet je niet in de kast te leggen, maar 

lees het geregeld na. Strek je ernaar uit. Bid God ervoor. Het hoeft niet meteen actueel te zijn. 

Het kan zijn dat als je het 5 jaar later leest, blijkt het vervuld blijkt te zijn. 
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3.  Zoek een geestelijk adviseur, mentor. 

In onze individualistische samenleving missen we vaak geestelijke adviseurs, peers, mentoren. 

Oftewel: mensen die over de schutting van je geestelijk leven meekijken. Dergelijke mensen 

kunnen ons helpen om bepaalde profetieën te duiden. “Als het aankomt op profetie, geloof 

ik niet in ZZP-ers.” 

Geestelijk adviseurs, mentors zijn een beveiliging voor ons in een profetische bediening. 

“Wees niet bang om op je woorden terug te komen, als je merkt dat je het fout hebt gehad.” 

Feedback kun je als benauwend ervaren, maar je mag het als positief, opbouwend zien. Het is 

belangrijk om ons bij het profetisch spreken af te vragen: komt het uit mijn hart of uit mijn 

heupen.  Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarbij je feedback kunt geven. Maar dat 

is een groeiproces. 

4. Toets het profetisch woord aan de Bijbel 

Ieder woord dat over je uitgesproken wordt, of dat je zelf meent te hebben ontvangen, moet 

worden getoetst door het Woord van God.  

5. Breng je ziel tot rust 

In 1 Cor. 14 wordt spreken in tongen dicht bij de gave van profetie beschreven. “Ik merk dat 

tongentaal waarmee jezelf sticht, me helpt me af te stemmen op de HEER.”  

Door tongentaal kan je ziel tot rust komen.  Soms kan muziek daarbij helpen (voorbeeld in de 

Schrift: citerspeler). Als je een andere manier weet om je ziel tot rust te brengen, vind ik dat 

ook goed. 

6. Ontwikkel een praktijk van toetsing 

De praktijk van toetsen kan belangrijk zijn voor een gezond klimaat van profetie in de 

gemeente. Er zijn verschillende manieren van toetsen. Ontwikkel er een die past bij je 

gemeente. 

Bijvoorbeeld: Schrijf profetie die over/in de gemeente wordt uitgesproken op. Zelfs wanneer 

woorden niet accuraat zijn. Ons profeteren is immers beperkt. Van sommige dingen kun je bij 

toetsen zeggen: we weten niet zeker of dit van God komt. Door dit van tevoren aan te geven, 

geef je ruimte om fouten te maken. De praktijk van toetsen is een plaats waar ruimte opstaat. 

Waar onderwijs ontbreekt ontstaat er vaak een tweedeling: of iets is van God, of het is vals. 
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Ik stel om onze woordenschat uit te breiden met de volgende woorden: 

• Accuraat: een woord van de HEER dat voor 100% uitkomt. 

• Inaccuraat-iemand heeft er geen verkeerde bedoelingen mee, maar wellicht allerlei 

menselijke bedoelingen; Ik denk dat bij veel profetieën inaccurate delen zijn. 

• Vals -wanneer mensen willen manipuleren (Semaja bij Nehemia) 

• Overmoedig -Nathan was iets te snel toen hij had gezegd dat David de tempel mocht 

bouwen; maar God moest Nathan corrigeren. Nathan is zijn positie als profeet niet 

kwijtgeraakt.  

God geeft Zijn volkomen woorden aan onvolkomen mensen. Het is belangrijk om in je 

gemeenschap onderwijs te geven over de tijd waarop een bepaald profetisch woord uitkomt. 

Daar kan 20 of 30 jaar of langer overheen gaan. We mogen God herinneren aan Zijn Woorden 

(bv. Daniel; Maria bewaarde de woorden in haar hart; Jozef deelde zijn profetische droom 

meteen). Je kunt elkaar helpen groeien in deze. 

De stem van de HEERE verstaan (door dromen, visioenen) is niet hetzelfde als profetie 

(spreken namens de HEERE).  

Gave, ambt en geest van profetie 

Ik wil onderscheid maken tussen: de gave, het ambt en de geest van profetie. 

Ambt van profeet in OT: profeet in het gezag van het volk; NT in vijfvoudige bedieningen 

hebben een ander niveau. Het is belangrijk dat je in een plaatselijke gemeente bekend bent 

als profeet. In mijn gemeente ben ik als profeet aangesteld. 

De gave van profetie, is een genadegave, die alle gelovigen binnen handbereik hebben. 

Geest van profetie: bv. Saul – Is Saul onder de profeten? De geest van profetie kan krachtig 

werken onder mensen. Alsof de HEERE Zijn gave over een grotere groep wil uitstorten. Het 

kan goed zijn om hierover in de gemeente te spreken en dat je met elkaar afspreekt, wie wat 

mag doen in de gemeente. 

Protocol en gedragscode 

Een protocol in het profetische bestaat nauwelijks; bv. Relatie man-vrouw; aanraken. In onze 

profetenscholen reiken we diverse gedragscodes aan. Het is belangrijk dat je met elkaar 

afspreekt hoe je met elkaar omgaat. 

Ik ben er voor dat mensen die in de profetische bediening staan met elkaar een gedragscode 

afspreken. In mijn gemeente heeft ons team van profeten een gedragscode van 15 regels (b.v. 

integer omgaan met woorden die God ons heeft gegeven, privacyregels). 
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Vragen die aan Gillis werden gesteld en zijn antwoorden 
 

Vraag: Als geestelijke leiders mensen verbieden te profeteren, bedrijven ze dan geen zonde?    
Gillis: Als het gaat om een gezond geestelijk klimaat in de gemeente, moet je met elkaar 

oefenen hoe je dat doet. Als het gaat om profetische woorden voor de gemeente, kun je niet 

om de leiders heen, zij zijn de geestelijke hoeders van de gemeente.  Het vraagt wel een 

groeiend vertrouwen tussen leiders en hen die profetisch spreken.  Ik geloof persoonlijk niet 

in waarschuwingsbedieningen zonder genade. Het evangelie moet altijd door profetisch 

spreken worden verkondigd. 

Vraag: Waar plaats je het ambt van profeet? 

Gillis: Ik plaats het ambt van Nieuwtestamentische profeet in de vijfvoudige bediening. DZ dat 

ze samen met anderen in goede harmonie samenwerken. 

Vraag: Zijn er in jouw gemeente ook mensen van de andere bedieningen? 

Gillis: In onze gemeente hebben we ervaring met het functioneren met een apostel. We 

hebben een leerweg te gaan voor de herder/evangelist. Momenteel investeren we in de 

herder/evangelist. Het is zoeken naar het vinden van een balans in onze gemeente. Het is een 

weg die we als gemeente met de HEERE gaan.  We hebben aan God beleden dat we 

onvoldoende aandacht hebben besteed aan de evangelist. 

Vraag: Je vertelde over mensen die leven van profetie tot profetie, kun je dat iets meer 

toelichten? 

Gillis: Je moet je niet afhankelijk maken van de profetische woorden van anderen. Het is 

belangrijk dat je zelf een intensief gebedsleven hebt, zelf met de Heer wandelt, zodat je ook 

beter kunt toetsen. 

Vraag: Op welke manier functioneer je als profeet in de gemeente?  En heeft het je geholpen 

aangesteld te zijn? 

Gillis: Ik ben pas aangesteld nadat ik al vijf jaar als profeet actief was.  

Voordat ik aangesteld werd, werden er vragen gesteld, zoals: Kan het karakter van Gillis de 

zalving dragen? Heeft Gillis accuraat geprofeteerd? Wil hij de gemeente dienen? 

Een deel van mijn bediening als profeet: a) mensen die gedoopt zijn richtinggevende woorden 

te geven; b) mensen toerusten tot het profetisch spreken; c) het helpen toetsen van de 

woorden die uitgesproken zijn d) het spreken van richtinggevende woorden over de 

gemeente. 

Het kan goed zijn om mensen eerst beter te leren kennen voordat ze in een profetische 

bediening worden gesteld. 

Vragen die mij werden gesteld bij de aanstelling als profeet in onze gemeente: 

1. Is Gods karakter belangrijker dan jouw gave? Wil je Christus verhogen? 
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2. Ben je bereid om te leven in toewijding aan Jezus? Ben je vrij van onreinheid? 

3. Zal je God vrezen? Wil je weg blijven van arrogantie, maar zonder vrees voor 

mensen? 

4. Wijd je je toe aan het leiderschap van deze gemeente? Zal je respectvol en integer 

omgaan met mensen? 

5. Sta je open voor feedback van leiding/anderen op je functioneren? 

6. Zal je een gezonde atmosfeer voor profetie nastreven? 

7. Zal je de eenheid en opbouw van het lichaam van Christus nastreven?  

Vraag: Wat als je zeker weet dat je een woord van de HEER hebt gekregen, en de leiders willen 

daar niet aan, wat doe je dan? 

Gillis: Het woord niet delen, maar wel opnieuw op de knieën te gaan. 

 

Vraag: Is het onverstandig als een profeet niet de leider van de gemeente is? 

Gillis: In mijn gemeente ben ik geen deel van het leiderschapsteam. 

Vraag: Kan profetie ook vermanend, corrigerend zijn?  

Gillis: Soms kan dat nodig zijn. Maar ik zoek naar waar de hoop de HEERE Jezus is. Vermaning 

van de Heer betekent waarheid én genade (Lev. 26:40) 

Vraag: Wat is het verschil tussen een profeet in OT en NT? 

Gillis: Een profeet in OT heeft een andere verantwoordelijkheid dan de NT-profeet. Op het 

spreken en het gezag van een profeet kon een hele natie een verkeerde weg inslaan. De NT-

profeet zoals beschreven in de vijfvoudige bediening heeft dit gezag niet.  

Vraag: Kun je een concreet voorbeeld geven van een profetie waarin Jezus verhoogd wordt? 

Gillis: Alles waardoor God en Zijn Koninkrijk gebouwd wordt, is een profetie waarin Jezus 

verhoogd wordt.  Ik let daar vooral op wanneer profetieën over ons land worden uitgesproken. 

Vraag: Hoe spreek je profetisch over leiders van de gemeente? 

Gillis: Als het gaat om de toekomst van de gemeente, wil ik als profeet aanwezig zijn om mee 

te zoeken naar Gods bedoeling.  
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BIJLAGE 

 

Vragen die aan Gillis Overbeeke zijn gesteld bij zijn aanstelling als profeet in de 

gemeente 

 

Wij geloven dat God mensen aanstelt als profeet (Ef. 2:20 en Hand. 13:1). We 

onderwijzen dat iemand pas een profeet is voor een gemeente wanneer de 

gemeente zijn/haar gaven erkent. Bijbels gezien is het profetische ambt hoger 

dan de gave van profetie. Het is een leiderschapsrol met de bijbehorende 

autoriteit. De profeet functioneert o.a. op de gebieden van het geven van 

richting (1 Kon. 22:7; 2 Kon. 5:10), het geven van correctie (Ez. 3:18), het 

bewegen in openbaringskennis en het uitdagen van Christenen uit de passiviteit 

te stappen. Hij proclameert Gods plannen voor de toekomst en hij weet de 

geheimenissen van God (Amos 3:7). Profeten profeteren niet alleen maar. 

Sommige profeten besturen, sommige onderwijzen, etc. 

 

Het Bijbelse patroon is dat mensen worden aangesteld voor bedieningen d.m.v. 

het opleggen van handen. (Hand. 13:1-3; 1 Tim. 4:14).  

 

1. Erken je dat Gods karakter in jou, belangrijker is dan je gaven en zal je in het 

profeteren altijd Jezus Christus verhogen, zodat je de mensen dichter bij de 

Vader brengt? 

2. Ben je bereid om te leven in toewijding aan Jezus Christus, vrij van 

onreinheid, verslavingen, bitterheid, manipulatie en vrij van erkenning door 

mensen? 

3. Zal je God vrezen, weg blijven van arrogantie, maar in je profeteren geen 

vrees hebben voor mensen? 

4. Wijd je je toe aan het leiderschap van deze gemeente en zal je respectvol en 

integer omgaan met de mensen over wie je profeteert? 

5. Sta je open voor feedback van anderen op jouw functioneren en zal je je als 

dat nodig is laten aanspreken op je houding en gedrag? 

6. Zal je een gezonde atmosfeer nastreven voor profetie in onze gemeente en 

de bedieningen die hieruit zijn voortgekomen, profetische accuratesse en 

toetsing nastreven, met de Bijbel als onbetwiste maatstaf voor het 

beoordelen van openbaring? 



9 

 

7. Zal je de eenheid in het Lichaam van Christus nastreven, het bemoedigen, 

troosten en opbouwen, zodat het gelijkvormig wordt aan Christus en 

hongerig wordt naar God? 
 


