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Ronald heeft de deelnemers gevraagd de week voorafgaand aan deze 

bijeenkomst het onderstaande gebed dagelijks willen bidden. 

"Onze Vader in de hemel, zend het warme, felle vuur van uw Heilige Geest om 

ieder ijzig blok waarin ik zit vastgevroren te laten smelten, waardoor ik niet meer 

kan ’worden' in U. Schenk mij meer werkelijkheid in mijn ziel, in mijn zijn, nu op 

dit moment als ik tevoorschijn kom uit de ijzige verharding…  

Vader, in Jezus naam vraag ik U alles in mij te tonen wat mij van U afhoudt. 

Omhul mij nu, Heilige Geest van God, en versterk mijn wil zodat ik er radicaal 

afstand van kan nemen... Doorstroom mijn denken en mijn hart met de Heilige 

aanwezigheid van Jezus. Leer me om de kanalen open te houden en Uw kracht 

binnen te laten stromen zodat ik kan leven vanuit mijn echte centrum in U…  

Doorstroom mij zodat ik een getuige van Jezus zal zijn overal waar ik kom. En 

zegen uw kerk Heer, dat zij meer en meer de gemeenschap van de Heilige Geest 

wordt en zo in vlam zal staan van het genezende licht dat de wereld U zal zien 

zoals U bent." 

Opening 

Martien Timmer, voorzitter van het Netwerk Profetie opent de avond en leest 

Handelingen 2: 16vv.  In de toespraak van Petrus wijst hij op de profetie van Joël, 

die in vervulling is gegaan: waaronder dat ouden dromen dromen, en jongeren 

gezichten zien. Ook Nebukadnezar kreeg dromen van God. Daniël die deze 

dromen uitlegde, kreeg zelf ook dromen en visoenen. Ook Saulus en Ananias, 

Cornelius en Petrus ontvingen bijzondere dromen.  God gebruikt dromen, niet 

alleen onder christenen, maar ook onder niet-christenen, waaronder veel 

moslims.  

Martien opent de bijeenkomst met gebed en geeft het woord aan de spreker van 

vanavond: Ronald van der Molen. 
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Achtergrondinformatie Ronald van der Molen 

Ronald van der Molen, 43 jaar oud, is getrouwd met Maresca en heeft 4 
kinderen. Hij is theoloog en eigenaar van www.transformatio.nl. 

Zijn talent is om mensen en organisaties tot ontwikkeling te brengen. Via 
maatwerktrajecten stimuleer hij organisch leiderschap zodat de betrokkenheid, 
het werkplezier en de winst toenemen. Toen hij God op een persoonlijke manier 
leerde kennen, kwam daar het luisteren naar Gods stem bij. Eerst voor zichzelf 
en later ook voor anderen. Via zijn vrouw Maresca ontdekte hij hoe je Gods stem 
kunt verstaan via dromen. Sindsdien houdt hij een dromen dagboek bij en 
ervaart hij Gods tegenwoordigheid terwijl hij slaapt. Samen schreven ze in 2015 
het boek “Dromen, een geschenk van God” , waarin hun zoektocht met dromen 
en de interpretatie ervan is vastgelegd.  

Hij beschrijft zijn levensvisie als: “Mensen helpen in verbinding te komen met 

God, elkaar en zichzelf en zodat ze gaan floreren.”  

Ronald gelooft dat juist de droom (visioen) een mooie manier is waarop God ons 

helpt in verbinding te komen met Hem en met onszelf. 

Zijn definitie van spreken: “Samen met God een bepaald thema 

doorworstelen in het bijzijn van andere mensen.” 

Inleiding 

Vanavond wil Ronald aandacht besteden aan de volgende vragen: 

• Welke rol spelen dromen in het ontvangen van God? 

• Wat kun je doen om je dromen te herinneren? 

• Hoe voorkom dat je dromen verkeerd interpreteert? 

• Welke principes helpen je om te zien wat dromen betekenen? 

Een Bijbelvers dat voor hem als uitgangspunt dient is: “Goede raad ligt op de 
bodem van een mensenhart, als water in een diepe put, wie inzicht heeft, weet 
eruit te putten (Spreuken 20:5) 

Tijdens deze bijeenkomst hoopt hij de aanwezigen ‘een emmer aan te reiken om 
de bodem van ons hart te peilen’.  

Ter kennismaking laat Ronald de aanwezigen door middel van een oefening aan 
de hand van een tekening uitleggen waar ieder staat m.b.t. het horen van Gods 
stem. 

 

 

http://www.transformatio.nl/
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Het belang van dromen 

De boodschap die Ronald diverse keren herhaald is: “Gods stem horen is geen 
techniek, maar heeft alles te maken met het kunnen ontvangen van God. Ik 
hoop dit verlangen daarnaar aan te wakkeren.” 

Eén van de manieren om Gods stem te horen, die in Nederland in vergetelheid 
is geraakt, is door dromen. 

Een derde van ons leven besteden wij slapend. Tijdens onze slaap dromen we 
ongeveer 2 uur per nacht. Op jaarbasis dromen we een maand. Als je iets een 
maand per jaar doet, ben je er bedreven is. Door de hele Bijbel heen spreekt God 
door dromen, visioenen. Voor Ronald zijn dromen en visioenen twee kanten van 
dezelfde medaille. 

“Als je dromen, visioenen en de uitwerking daarvan optelt is het  1/3 van de 
Bijbel.” 

Ronald verwijst naar de kerkvader Tertullianus, die in een boek over de ziel 
schreef: “Is het niet aan alle mensen bekend dat God zich het best openbaart 
via de dromen.” 

In het dagelijks spraakgebruik worden dromen vaak met iets negatiefs 
geassocieerd. We zeggen b.v. ‘Dromen zijn bedrog’ of ‘Iemand uit de droom 
helpen’ of ‘Droom maar lekker verder.’ 

Ronald en zijn vrouw willen de belangstelling voor dromen onder christenen in 
Nederland aanwakkeren. 

Eén van de Bijbelgedeelten die voor hen daarbij leidend zijn, is 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 die 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.” 
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Waarom zouden we ons bezig dienen te houden met dromen? 

1. In de slaap staan we vaak meer open voor God 

Onze eigen activiteiten zijn verminderd en daardoor is het voor God 
gemakkelijker om met ons te communiceren.  Gedurende de dag kunnen 
we te geconcentreerd bezig zijn waardoor we minder ontvankelijk zijn 
voor God. De eerdergenoemde verzen in Job geven aan dat door dromen 
God ons kan waarschuwen. 
Voorbeeld: man droomde dat hij in een droom met een trein in botsing 
kwam; de volgende dag maakte hij dat mee en vanwege zijn droom kon 
hij een botsing voor komen. In de Arabische wereld spelen in de levens 
van moslims en Joden dromen een belangrijke rol. 
 

2. Dromen bepalen ons bij het mysterie van het leven  

Dromen maken ons bewust van een wereld om ons heen. Het Joodse 
denken staat haaks op het Griekse denken. B.v. Aristoteles ontkende het 
belang van de spirituele dimensie. Hij was van mening dat ware kennis 
alleen tot ons komt via de zintuigen en de rede. Deze overtuiging heeft de 
Westerse wereld verregaande beïnvloedt. 
Albert Einstein daarentegen zei: “Het intuïtieve denken is een heilig 
geschenk; het rationele denken is een trouwe dienaar. Wij hebben een 
maatschappij gecreëerd, waarbij we de dienaar vereren en het 
geschenk weggooien.” 
Er is een mysterieuze wereld. Er zijn soorten licht die wij niet kunnen 
waarnemen (b.v. UV, infrarood); wij kunnen alleen die kleuren zien die in 
het spectrum passen van de kleuren van de regenboog.  Op een dag zullen 
we de Vader der lichten ontmoeten. 
Ronald geeft het voorbeeld van Piet van Soest, chocolatier, die recepten 
voor zijn bonbons in zijn droom ontving.  Inmiddels is Chocolatier Pierre 
een succesvol bedrijf.  
 

3. Dromen zijn een geschenk van God 

“Dromen zijn mijn persoonlijke YouTube kanaal.”. Om dingen te 

verwerken, nieuwe inzichten te ontvangen; om zaken op orde te krijgen.  

“God geeft het zijn beminde in de slaap,” lezen we in de Bijbel. Dromen 

zijn richtinggevend. Voorspellend. Iemand zei eens gekscherend, naar 

aanleiding van de schepping van Eva uit de rib van Adam, tijdens de slaap 

van Adam: “Vrouwen zijn het product van de droom van een man.”  
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Wat kun je doen om een droom te onthouden? 

Het is belangrijk ons te realiseren dat wij niet wezens zijn die spiritueel zijn, maar 
dat we bovenal spirituele wezens zijn die weten hoe het is om een mens te zijn.  
Dat betekent dat we met ons voorstellingsvermogen in staat zijn van God te 
ontvangen. “Door te veel aandacht voor het rationele, analyserende, zijn we 
het intuïtieve kwijtgeraakt.” 

Om een droom te onthouden geeft Ronald de volgende suggesties: 

• Vraag voordat je gaat slapen dat God tot je spreekt: “Als u mij vannacht 
twee uur gratis onderwijs wil geven, sta ik daar voor open.” 

• Leg een schrift/dromendagboek naast je bed. 

• Zorg voor voldoende slaap. 

• Word uit jezelf wakker, zonder alarm, dan geeft je lichaam aan dat je bent 
uitgerust. 

Albert Einstein sliep 9 uur per nacht, als hij met een groot probleem bezig was 
sliep hij 11 uur per nacht. 

Het intuïtieve denken (het heilige geschenk) is een belangrijke manier om Gods 
stem te verstaan.  

 

GELEGENHEID TOT HET STELLEN VAN VRAGEN 

Vraag: Hoe kunnen we Gods leiding in onze dromen verstaan? 

Ronald: Er zijn diverse soorten dromen, b.v. ‘verwerkingsdromen’ en 

‘boodschap-dromen’. Boodschap-dromen kunnen vanuit jezelf komen of van 

God. Het kunnen dromen zijn met een rechtstreekse boodschap (b.v. Jozef man 

van Maria, om naar Egypte te gaan). Het kunnen ook dromen zijn met een 

symbolische betekenis (b.v. Farao: koeien, Petrus: dieren in een laken) 

Voor het begrijpen van dromen met een symbolische boodschap, is het 

belangrijk dat je je afhankelijk van God opstelt en erover in gebed gaat. Ook is 

het erg belangrijk dat je symbolische dromen ook echt symbolisch bekijkt; (b.v. 

als je over kinderen droomt, kan je het letterlijk nemen, maar wellicht staan je 

kinderen symbool voor iets anders). 

Uit onderzoek blijkt dat 95% van de dromen over onszelf gaan. In de Bijbel is dat 

ook zo. 
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Het is niet nodig om bang te zijn. Ook niet voor nachtmerries, want daarin 

kunnen ook boodschappen zitten.  Betrek je droom op je eigen leven; dat kan 

dingen verduidelijken.  Ik ben geen voorstander van een dromenboekjes. De 

symbolen van de dromer zeggen iets van de dromer zelf.  

Vraag: Hoe dienen we om te gaan met nachtmerries of dromen waarvan je 

wakker schrikt? 

Ronald: In mijn boek spreek over symbolische dromen. Als ik mensen spreek die 

een nachtmerrie hebben, blijkt het vaak te gaan over een innerlijke strijd. Als het 

symbolische droom is, kun je je afvragen: met wat voor gevoel werd ik wakker? 

En waar in het echte leven heb ik daar mee te maken. We moeten een 

symbolische droom niet letterlijk nemen, evenmin als een spotprent.  

Vraag: Er is veel belangstelling voor dromen vanuit esoterie. Wat is het verschil 

met de christelijke dromenuitleg en de beleving vanuit de Heilige Geest?  

Ronald: Bij profetische uitingen zijn er drie elementen: 1) Openbaring/ 

boodschap; 2) Interpretatie; 3) Applicatie. 

Vanuit esoterie worden symbolische dromen letterlijk uitgelegd.  Ik vind dat we 

Openbaring en interpretatie los moeten maken van elkaar. In het Oude 

Testament zien we dat een profeet die een openbaring kreeg, zelf de 

interpretatie gaf en zelf ook de applicatie deed. In het NT-profeet zien we iets 

anders. Bijvoorbeeld: Agabus profeteert; anderen interpreteren. In het NT krijgt 

Paulus een droom, deelt dat met zijn team en het team overlegt over wat de 

droom zou kunnen betekenen. 

Vraag: Hoe interpreteer je of een droom is van God of van jezelf? 

Ronald: Ik ga ervan uit dat dromen ‘an sich’ een boodschap van God zijn. Ik vind 

het onderscheid dat u noemt niet zo belangrijk.  

Vraag: Kan Satan iemand ook een droom geven? 

Antwoord: Een symbolische droom kan van God vandaan komen of van jezelf 

(vanuit een ander bewustzijn). Ik ben het noch in mijn praktijk, noch in de Bijbel 

tegengekomen dat de satan mensen een droom geeft.  We hoeven niet bang te 

zijn voor de nacht. God geeft het zijn beminde in de slaap. De duivel niet. 
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Vraag: Hoe kan een gemeente een profetische boodschap interpreteren? 

Ronald: Mijn voorstel: Iemand die een profetische boodschap krijgt in de 
gemeente gaat daarmee naar de leider van de dienst om te bepalen of het een 
boodschap van God is of niet? Vervolgens vraagt men zich af: “Is het een 
boodschap voor de hele gemeente of voor een bepaald persoon?” Vervolgens: 
“Is dit het juiste moment om het te delen?” 

Vraag: Waar komt een zondige droom (b.v. dat je met een andere vrouw seks 
hebt) vandaan? 

Ronald: Misschien moeten we een dergelijke droom niet letterlijk nemen. Ga 
niet op basis van een droom met een symbolische boodschap geen directe 
besluiten nemen. Zorgvuldige interpretatie is noodzakelijk.  

Vraag: Hoe verstaat u het gedeelte uit 1 Corinthiërs 13 dat profetie zal 
verstommen? 

Ronald: 1 Cor. 13 maakt duidelijk dat het belangrijk is dat we dingen uit liefde 
doen. Ik verwacht dat ik in de hemel tongentaal en profetie niet meer nodig heb. 
Vooral bij geestesuitingen is liefde belangrijk.  

Zeven woorden die aangeven wat christen-zijn betekent: “Ik in U en U in Mij.”  
Het Avondmaal en de doop symboliseert dit sterk. 

Vraag: Enge dromen kunnen toch ook vanuit jezelf komen? 

Ronald: Ja, in dromen kan God via ons geest iets aan ons geven, maar het kan 

ook via onze ziel tot ons komen. De interpretatie vraagt om zorgvuldigheid.  

Vraag: Hoe bekwaam je jezelf in het goed interpreteren? 

Ronald: Als je boodschap krijgt voor iemand anders, ga dan zelf niet 

interpreteren. De gave van verdenking is niet hetzelfde als de gave van 

verdieping. 

Vraag: Wat moeten we met dromen die de wereld aangaan? 

Ronald: Vragen aan God. God is in de droom, maar ook het proces daarna. 

Zowel christenen als niet-christenen kunnen in een droom ontvangen van God. 

Een van de aanwezigen vertelt hoe een droom zijn weg tot Jezus heeft geleid. 

Ronald: In onze rationele kant moeten we leren van onze emoties, ook onze 

duistere emoties. 
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In je dromen mag je je angsten die bij je omhoogkomen, bij Jezus brengen en in 

Christus in je nieuwe centrum gaan staan.  

Ook verwerkingsdromen zijn geschenken van God. 

Vraag: Ik kom veel mensen tegen (ik zelf ook) die lijden aan slapeloosheid, dit 

zijn vaak profetische personen, herkent u dit? 

Ronald: De meeste mensen slapen te weinig. Enkele decennia geleden sliepen 

mensen in twee keer. B.v. als het donker werd (7:00-1:00 uur) en na enkele uren 

van actief werken (om te lezen, schrijven) gingen ze weer slapen en werden in 

de ochtend wakker. Wij hebben aangeleerd ons leven te leven bij kunstmatig 

licht. 

Vraag: wat je moet je doen om de dromen te onthouden? 

Ronald: Op het moment dat je het gaat cultiveren kun je de rijkdom ervan 

ontdekken.  Bid dat God tot zal spreken in dromen. Leg een boekje naast je bed 

om iets op te schrijven. Als je niets met dromen hebt, dan zal God via een andere 

manier tot je spreken. In het boek beschrijf ik  een stappenplan om dromen te 

interpreteren. Voorbeeld Jakob: op de vlucht voor zijn broer. God was hier. In de 

droom kun je in de tegenwoordigheid van God zijn. 

Tenslotte benadrukt Ronald dat het belangrijk is om het intuïtieve leven met God 

te ontwikkelen.  Dromen zijn een geschenk van God om dingen te verwerken, je 

te bemoedigen, te troosten, te waarschuwen, te corrigeren. Ga symbolische 

dromen niet letterlijk nemen.  Laat Christus over je heersen. 

De avond wordt afgesloten met hetzelfde gebed dat we voorafgaande aan deze 

bijeenkomst hebben gebeden: 

"Onze Vader in de hemel, zend het warme, felle vuur van uw Heilige Geest om 

ieder ijzig blok waarin ik zit vastgevroren te laten smelten, waardoor ik niet meer 

kan ’worden' in U. Schenk mij meer werkelijkheid in mijn ziel, in mijn zijn, nu op 

dit moment als ik tevoorschijn kom uit de ijzige verharding…  

Vader, in Jezus naam vraag ik U alles in mij te tonen wat mij van U afhoudt. 

Omhul mij nu, Heilige Geest van God, en versterk mijn wil zodat ik er radicaal 

afstand van kan nemen... Doorstroom mijn denken en mijn hart met de Heilige 

aanwezigheid van Jezus. Leer me om de kanalen open te houden en Uw kracht 

binnen te laten stromen zodat ik kan leven vanuit mijn echte centrum in U…  
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Doorstroom mij zodat ik een getuige van Jezus zal zijn overal waar ik kom. En 

zegen uw kerk Heer, dat zij meer en meer de gemeenschap van de Heilige Geest 

wordt en zo in vlam zal staan van het genezende licht dat de wereld U zal zien 

zoals U bent. AMEN" 

 

 

 

 

Verslaglegging: Bert de Ruiter 


