15. Hoe TOETS je
profetieën, tekenen
en wonderen?

Profetieën horen getoetst te worden!

En laten twee of drie profeten spreken,
en laten de anderen het beoordelen.
1 Korinthe 14:29 HSV
Blus de Geest niet uit. Veracht de
profetieën niet. Beproef alle dingen,
behoud het goede.
1 Thessalonicenzen 5:19-21 HSV

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef
de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel
valse profeten in de wereld uitgegaan.
1 Johannes 4:1 HSV
Neem niet alles zomaar klakkeloos aan op je gevoel want het hart is
arglistig

Wie onnozel is, hecht aan ieder woord
geloof, wie verstandig is, let op elke stap.
Spreuken 14:15 NBV

Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas, maar wie
in wijsheid zijn weg gaat, die zal ontkomen.
Spreuken 28:26 HSV
Arglistig (Aqob) is het hart, boven alles, ja,
ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?
Jeremia 17:9 HSV
En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw
hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige
Geest en een deel achtergehouden hebt van de
opbrengst van het stuk grond?
Handelingen 5:3 HSV

De Bijbel is het zwaard wat het onderscheid maakt!

Want het Woord van God is levend en krachtig en
scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt
door tot op de scheiding van ziel en geest, van
gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen
en gedachten van het hart.
Hebreeën 4:12 HSV
Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als
u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn
discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de
waarheid zal u vrijmaken.
Johannes 8:31-32 HSV

Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten
zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de
grondbeginselen van de woorden van God. U bent
geworden als mensen die melk nodig hebben en niet
vast voedsel.
Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het
woord van de gerechtigheid, want hij is een kind.
Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel,
voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan
geoefend hebben om te kunnen onderscheiden
tussen goed en kwaad.
Hebreeën 5:12-14 HSV

En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger
wordt in kennis en alle ﬁjngevoeligheid (Aisthesis),
opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat
u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de
dag van Christus, vervuld met vruchten van
gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot
heerlijkheid en lof van God.
Filippenzen 1:9-11 HSV
Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord
van onze God bestaat voor eeuwig.
Jesaja 40:8 HSV

Een (valse) profeet herken je aan de vruchten!

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in
schapenvacht naar u toe komen maar van binnen
roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen
herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of
vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede
vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten
voort.
Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en
een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen.
Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt
omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun
vruchten herkennen.

Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is
de Christus of daar, geloof het niet; want
er zullen valse christussen en valse
profeten opstaan en zij zullen grote
tekenen en wonderen doen, zó dat zij –
als het mogelijk zou zijn – ook de
uitverkorenen zouden misleiden. Zie, Ik
heb het u van tevoren gezegd!
Mattheüs 24:23-25 HSV

Ook de satan kan met tekenen en wonderen komen!

En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De
Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond
en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn
komst; hem, wiens komst overeenkomstig de
werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen
en wonderen van de leugen, en met allerlei
misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren
gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet
aangenomen hebben om zalig te worden.
2 Thessalonicenzen 2:8-10 HSV

Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal
binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie
de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen:
Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam
geprofeteerd, en in Uw Naam demonen
uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit
gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid
werkt!
Mattheüs 7:15-23 HSV

Valse profeten spreken uit hun eigen hart de mensen naar de mond

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. Steeds zeggen zij tegen hen die Mij
verwerpen: De HEERE heeft gesproken: U zult vrede hebben; en
tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat: Geen onheil zal
over u komen.
Vers 21 Ik heb die profeten niet gezonden, toch zijn zij zelf gaan
lopen. Ik heb niet tot hen gesproken, toch zijn zij zelf gaan
profeteren. Hadden zij in Mijn raad gestaan, dan hadden zij Mijn
volk Mijn woorden doen horen, en hadden zij hen doen
terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden.
Jeremia 23:16-17, 21-22 HSV

God zal voor gerechtigheid zorgen door de valse profeten te straffen

Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk
misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te
eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken
bedient de oorlog verklaren: Voor jullie zal het een
nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder
voorspellingen.
Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag
veranderen in duisternis. De zieners zullen beschaamd
staan en de waarzeggers worden te schande gemaakt:
ze zullen hun mond gesloten houden, want God geeft
geen antwoord.

Ik daarentegen ben vervuld van
kracht, ik heb de geest van
de HEER, ik ben rechtvaardig en
ik heb de moed om aan Jakob
zijn wandaden bekend te
maken, en aan Israël zijn
zonde.
Micha 3:5-8 NBV

Vijf kenmerken van een authentiek werk van de Geest:

1. De vrucht van bekering (Bekering was waar Jezus het over had, later ook de apostelen)
2. Respect voor de Bijbel (Jezus zegt de schrift kan niet gebroken worden)
3. Verheerlijking van Jezus (Verheerlijking van Jezus, de Geest verheerlijkt Jezus)
4. Liefde voor onze medechristenen (Eensgezindheid)
5. Liefde voor de verloren wereld (Zielen winnen voor het koninkrijk)
Vier maatregelen tegen misleiding:

1. Verootmoedig jezelf (Durf je fouten toe te geven, als jij je vernederd zal God je verhogen)
2. Liefde tot de waarheid (God is liefde, maar liefde is geen God)
3. De vreze des Heere (Ontzag, respect voor God)
4. Het kruis centraal (Jezus alleen, geen andere profeten)ten)

Bronvermelding:
De Bijbelteksten in deze uitgave zijn ontleend aan:
- De Bijbel in de Herziene Statenvertaling, © 2010-2016 HSV
- De Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004 NBV
- De Bijbel in de BasisBijbel, © 2013-2021 BasisBijbel

Aanbevolen boeken:
– Toetsen van wonderen en tekenen van Derek Prince
– De gaven van de geest van Derek Prince
– Gods kracht doorgeven van Derek Prince
– Authentic Fire van Michael L. Brown

