


6. PROFETIE 
in de Bijbel!



Wat is (Bijbelse) profetie?

- Een profetie is een boodschap die geïnspireerd is 
door God, een goddelijke openbaring. 

- De Bijbel bestaat voor bijna een derde deel uit 
profetie!

- Profetie is altijd gericht op Jezus (Openbaring 19:10)

- Zeker de helft van alle profetieën in de Bijbel zijn 
al vervuld, de andere helft nog niet (dit verschilt 
per zienswijze)



 Dit zegt de Heer, de Koning en Redder van Israël, de Heer 
van de hemelse legers: Ik ben de Eerste en de Laatste. Er is 
geen andere God dan Ik.   Ik vertel van tevoren wat er gaat 

gebeuren. Dat doe Ik al sinds Ik de mensheid heb gemaakt. 
Wie kan dat ook? Laat hij dan roepen en het Mij bewijzen. 

Jesaja 44:6-7 BasisBijbel 

Denk aan wat er vroeger is gebeurd. Ik ben God en er is geen 
andere God. Er is niemand als Ik.   Al aan het begin vertel Ik 

wat er aan het eind zal gebeuren. Ik spreek van tevoren 
over dingen die nog niet gebeurd zijn. En alles wat Ik van 

plan was, doe Ik. 
Jesaja 46:9-10 BasisBijbel

God vertelt van tevoren wat Hij gaat doen



- Noach bouwde de ark omdat hij geloofde dat de profetie 
dat God de wereld zou overspoelen.

- Abraham ging naar het land dat God hem wees en geloofde 
de profetie dat hij kinderen zou krijgen als de sterren.

- Jozef kreeg van een profetie dat zijn broers uiteindelijk voor 
hem zouden buigen.

- Mozes kreeg een profetie dat hij de persoon zou zijn die het 
Joodse volk uit Egypte zou leiden.

- David kreeg een profetie dat zijn zoon Salomo de tempel 
zou bouwen en uiteindelijk iemand uit Zijn geslacht voor 
eeuwig op de troon zou zitten.



De Bijbel is ontstaan door de gave van profetie: God die met Zijn Heilige 
Geest gewone mensen inspireerde, om een instrument van Zijn stem te 

worden

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. 

Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van 
de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de 

profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van 
een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige 

Geest gedreven, hebben gesproken.
2 Petrus 1:19-21 HSV



- Profetieën en profeten moeten altijd worden getoetst. 
(zie de video “Hoe toets je profetieën, tekenen en wonderen”)

- Mensen zijn altijd heel nieuwsgierig naar de toekomst, 
dat zoeken ze helaas soms in het occulte. (zie de video “het 
gevaar van occultisme”)

- Een profetie is een onderdeel van de gaven van de 
Geest. (zie de video “wat zijn en waar zijn de gaven van de 
Geest?”)

- Een profeet is iemand die een boodschap van God 
ontvangt en die boodschap vervolgens aan anderen 
doorgeeft. (zie de video “de apostel & de profeet”)

Over profetie in de andere video`s 



- Jezus heeft heel veel profetieën vervuld! (en gaat 
ze nog vervullen) (Zie de video “de vervulde 
profetieën van Jezus”)

- Israël speelt een grote rol in de profetieën van 
verleden en toekomst. (Zie de video “het is Israël! 
Gods liefde voor het Joodse volk”) 

- Er zijn nog veel profetieën die in de eindtijd 
vervuld zullen worden. (Zie de video “leven we in de 
eindtijd?”)



Er zijn in de christelijke wereld verschillende groepen die ieder anders 
kijken naar profetie

- De Post-millennium-lering: 

Post-millennialisme, dat letterlijk “ná het Millennium” 
betekent, leert dat Jezus pas ná het 1000-jarig Vrederijk zal 
terugkomen. Zij geloven dat na hemelvaart het koninkrijk 

van God is aangebroken en dat christenen er zelf voor zullen 
zorgen dat het vrederijk uiteindelijk aanbreekt. 

De aanhangers van de Post-millennium-lering zijn vooral 
te vinden onder hen, die de Vervangingsleer volgen. Zij 

geloven dat het oude Israël door God werd vervangen door 
de Gemeente, het nieuwe, geestelijke Israël. 



- De A-millennium-lering:

A-millennialisme betekent “géén letterlijk Millennium”. 
Met andere woorden, men gelooft niet in een letterlijk 

Koninkrijk. Men denkt dat de in Openb. 20:1-7 genoemde 
1000 jaren van het Koninkrijk, waarin Jezus Christus zal 

regeren, symbolisch en niet letterlijk bedoeld zijn.

 Het Millennium zou de periode zijn, waarin we nú leven en 
symbolisch op de geestelijke regering op aarde door de 

gelovigen slaan. De gelovigen leven nú in een koninkrijk, 
waarin het Evangelie aan de volkeren wordt verkondigd en 

de regeringen door hen geestelijk positief beïnvloed 
worden. 



- De Pré-millennium-lering:

De Historische Pré-millennium-lering leert dat er ná de 
Wederkomst van de Messias Jezus Christus een letterlijk 

Millennium zal aanbreken. Éérst komt Hij terug en daarná 
breekt het aan. Het zal een letterlijk Koninkrijk op aarde zijn, 
waarin Jezus Koning zal zijn. God beloofde (historisch gezien) 
immers aan Abraham en zijn nageslacht (het volk Israël) een 

letterlijk Koninkrijk. 

Vanuit dit Koninkrijk zal dan het Woord Gods uitgaan (Zach. 
14:16- 21; Jes. 2:3; Micha 4:1-3). De oude profetieën, 

bijvoorbeeld over de wolf en het lam en over de mensen die 
samen in vrede zullen leven en de Messias volgen, zullen 

letterlijk worden vervuld.



Het woord dat Jesaja, de zoon van Amoz, gezien 
heeft over Juda en Jeruzalem. Het zal in het laatste 
der dagen geschieden dat de berg van het huis van 

de HEERE vast zal staan als de hoogste van de 
bergen, en dat hij verheven zal worden boven de 

heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen 
stromen. 

Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij 
opgaan naar de berg van de HEERE , naar het huis 
van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen 

aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden 
bewandelen.



Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het 
woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal 
oordelen tussen de heidenvolken en veel 

volken vonnissen. 

En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot 
ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. 

Geen volk zal tegen een ander volk het 
zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij 

niet meer leren.
Jesaja 2:1-4 HSV



Sommige profetieën worden letterlijk vervuld en andere figuurlijk

- De verwoesting van Babylon (Jesaja 21, Jeremia 51) 

- De verwoesting van Tyrus (Ezechiël 26-27) 

- De verwoesting van Egypte (Jesaja 19, Ezechiël 30)

- De verwoesting van Nineveh (Nahum)

- De verwoesting van Jeruzalem door Babylon 
(Jeremia)



Belangrijke vervullingen van profetie in de wereldgescheidenis

Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft Hij de dieren 
van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij 

heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat 
gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, 
lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het 

derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele 
aarde. 

En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het 
ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles 

verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. 
Daniël 2:38-40 HSV

Daniël legt de profetische droom uit van Nebukadnezar die de komende 
wereldrijken bevat 



- Het gouden hoofd: Babel 
626-539 v Chr.

- De zilveren borst en 
armen: Meden en Perzen 
539-331 v Chr.

- De bronzen buik en dijen: 
Griekenland 331-168 v 
Chr.

- De benen van ijzer: Rome 
168 v Chr. - 476 n Chr.



Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige 
stad, om de overtreding te beëindigen, de zonden te 

verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een 
eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en 
profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden 

te zalven. 

U moet weten en begrijpen: vanaf de tijd dat het woord 
uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te 

herbouwen tot op Messias, de Vorst, verstrijken er zeven 
weken en tweeënzestig weken. Plein en gracht zullen 

opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. 
Na de tweeënzestig weken zal de Messias uitgeroeid 

worden, maar het zal niet voor Hemzelf zijn. 

De 70 weken profetie laat exact zien wanneer de Messias zou komen



Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de 
stad en het heiligdom te gronde richten. Het einde 
ervan zal zijn in de overstromende vloed en tot het 
einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe 

vast besloten is. 

Hij zal voor velen het verbond versterken, één week 
lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en 

graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel 
zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, 

vast besloten, uitgegoten zal worden over de 
verwoeste.

Daniël 9:24-27 HSV



Bron:https://www.webtruth.org/wp-content/uploads/2021/03/CHART-Daniel-70-Weeks-MJP-2017.pdf



Nog te vervullen profetieën die betrekking hebben op de wereldgeschiedenis

Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd U niet doof, 
wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, 

steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke 
aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw 

beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, 
zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet 

meer gedacht wordt. 

Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd; dezen hebben 
een verbond tegen U gesloten: de tenten van Edom en de 

Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten, Gebal, Ammon en Amalek, 
Filistea met de bewoners van Tyrus. Ook Assyrië heeft zich bij 
hen aangesloten, zij zijn voor de zonen van Lot een sterke arm 

geweest. Sela 
Psalm 83:1-9 HSV



Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt 
de Heere HEERE : Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk 

Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit 
uw woon plaats komen, uit het uiterste noorden, u en 

vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een 
talrijk leger. 

U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om 
het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan 

zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de 
heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor 

hun ogen geheiligd word. 
Ezechiël 38:14-16 HSV
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