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A. Inleiding  

 

Bijzondere tijden, bijzonder gezag in voorbede 

Wij geloven dat de Heer haast heeft om een aantal van Zijn plannen nog door te 

laten breken voordat Christus terugkomt. De stroomversnelling van ingrijpende 

ontwikkelingen die de gehele wereld beïnvloeden, is daar onder meer een teken 
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van. Deze haast geldt ook voor Nederland. Vanuit deze haast wil Hij de 

gelovigen nu extra kracht, kennis en wijsheid geven om een ‘oogst binnen te 

halen’ en Zijn koninkrijk op aarde baan te laten breken. Hij wil ons ook een 

extra kracht geven in onze voorbede, zodat wij Zijn plannen sneller en 

efficiënter ‘tot aanzijn bidden’. De Heilige Geest wil ons hierbij tevens extra 

zalving geven om te weten hoe en wat wij moeten bidden1. Hierdoor kunnen wij 

nauwkeuriger naar Zijn wil bidden en om die reden steeds meer verhoringen in 

ons gebed meemaken. Voor deze zalving van nadrukkelijke leiding in gebed 

gebruiken wij hier de term profetische voorbede.  

Profetische voorbede is het gebruik van de zalving van profetie voor onze 

voorbede.  Onze stellige indruk is dat de zalving van profetische voorbede de 

laatste tijd sterk is toegenomen in Nederland, waaronder bij velen van jullie. De 

Heer zal deze zalving de komende tijd nog verder ‘aanblazen’, ook bij gelovigen 

die hier nog niet in zijn doorgebroken. Hoe meer wij begrijpen van deze zalving, 

hoe beter deze in ons leven zal doorbreken, en hoe beter wij deze kunnen 

gebruiken. Daarom wil ik hier in dit artikel dieper op ingaan. 

Profetische voorbede is een speciale variant of toepassing van de zalving 

van profetie. Daarom zijn vele basisprincipes van profetische voorbede dezelfde 

als die van de zalving van profetie in het algemeen. Ik zal in dit artikel daarom 

eerst ingaan op deze algemene basisprincipes van profetie, die dus voor alle 

vormen van profetie gelden, inclusief die van profetische voorbede. Daarna zal 

ik ingaan op de bijzondere aspecten van profetische voorbede zelf. Ik zal hierbij 

uitleggen dat profetische voorbede een zalving en taak is voor iedere gelovige en 

voor het lichaam van Christus als geheel. Iedereen kan hierin functioneren en 

groeien. Aan de andere kant hebben sommige gelovigen deze taak en zalving in 

extra sterke mate. Tot slot zal ik ingaan op Gods gebedsagenda voor Nederland 

als geheel, en op het belang om de eenheid en samenwerking tussen profetische 

voorbidders in Nederland te  vergroten. 

 

B. Algemene principes van profetie 

 

Gradaties van de gave of zalving van profetie 

 
1 Met zalving bedoel ik de bovennatuurlijke werking van de Heilige Geest die ons in staat stelt naar 

Zijn wil te leven en Zijn werk te doen. Deze zalving omvat onder meer bovennatuurlijke kennis, 

wijsheid, onderscheid, kracht en begrip. In dit artikel gebruik ik de term zalving en de term gave van 

de Heilige Geest, ook wel ‘genadegave’ genoemd, door elkaar heen (o.a. 1 Kor. 12-14). Mijns inziens 

overlappen deze termen elkaar in de praktijk grotendeels. Elke ‘genadegave’ van de Heilige Geest is 

feitelijk een bijzondere uiting van de bovennatuurlijke werking – zalving - van de Heilige Geest. 
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1 Kor. 12 en 14 en Romeinen 12 bevatten in de bijbel de meest uitgebreide 

uiteenzettingen over de genadegaven van de Heilige Geest. Genadegaven zijn 

bijzondere uitingen van de bovennatuurlijke zalving die Hij aan gelovigen 

verleent. Sommige verzen uit deze hoofdstukken lijken de indruk te geven dat 

het ontvangen van een gave van de Geest, zoals profetie, een kwestie is van alles 

of niets. In 1 Kor. 12:10, 29 en 30 stelt Paulus namelijk dat de ene gelovige de 

ene gave heeft, zoals profeteren, en de andere gelovige weer een andere gave, 

zoals ‘krachten’ of genezing. In vers 11 stelt Paulus verder dat het bezitten van 

een gave, zoals dus profetie, afhangt van de Heilige Geest. Hij deelt iedere 

gelovige één of meerdere gaven toe zoals Hij wil. Dit geeft de indruk dat ons 

verlangen of voorkeur voor een gave hierbij totaal geen rol spelen. De Heilige 

Geest besluit immers welke gave of gaven Hij aan ons geeft, onafhankelijk van 

wat wij verlangen. 

In hoofdstuk 14 schetst Paulus echter een ander beeld. Paulus moedigt ons 

hier aan om naar de gaven van de Geest te streven, en vooral naar profetie (vers 

1). Ook kunnen wij bidden om een bepaalde gave, zoals de gaven om onze eigen 

tongentaal te kunnen uitleggen (vers13). De Heilige Geest neemt nog steeds de 

eindbeslissing of wij een bepaalde gave al dan niet ontvangen. Maar kennelijk 

weegt Hij ons verlangen en gebed wel degelijk mee in Zijn beslissing. Uit 

sommige woorden van Paulus kunnen wij zelfs opmaken dat iedere gelovige kan 

profeteren, en dat dus niet slechts een beperkt aantal gelovigen deze gave 

hebben gekregen (verzen 23,31). 

Rom. 12:3-8 lost deze schijnbare tegenstelling op. Paulus stelt in deze 

verzen dat er niet alleen verschillende gaven bestaan, waaronder profetie. Hij 

zegt tevens dat er verschillen zijn in de mate waarin gelovigen een bepaalde 

gave bezitten. Op dergelijke verschillen doelt Paulus als Hij zegt dat wij een 

gave moeten gebruiken in overeenstemming met de mate van ons geloof 2. 

Er zit een onuitgesproken maar uiterst belangrijke gedachte achter Paulus’ 

redenering. Deze gedachte is dat de mate van ons geloof in de werking van een 

gave altijd samenhangt met de mate waarin wij deze gave hebben ontvangen. 

Hoe sterker de mate van een gave is die wij hebben ontvangen, hoe meer geloof 

wij zullen bezitten bij het gebruik ervan. En hoe zwakker deze gave bij ons is, 

hoe minder ons geloof in de werking van deze gave in ons leven zal zijn. Een 

gelovige met een sterke gave van genezing, bij voorbeeld, zal veel makkelijker 

en spontaner geloven dat zijn gebed voor genezing wordt verhoord, dan een 

 
2 Ik volg hierbij de weergave van deze tekst in de NBG. Deze is mijns inziens helder en correct. De 

weergave van deze tekst in de NBV van deze tekst is daarentegen heel warrig. 
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gelovige zonder deze gave. Daarom zal de gelovige met die sterke mate van 

genezing, en met het bijbehorende sterke geloof, ook vaker genezingen ervaren 

op zijn gebed. Op dezelfde manier zal een gelovige met een sterke profetische 

zalving ook een sterk geloof hebben dat God tot hem gaat spreken. Mede 

hierdoor zal Hij ook makkelijker openbaring ontvangen dan gelovigen met een 

minder krachtige zalving op dit punt. 

 

De algemene en specialistische zalving van profetie 

Wij kunnen uit deze verschillende bijbel gedeelten afleiden dat er twee kanten 

zitten aan de gave, of zalving van profetie. Aan de ene kant wil de Heer iedere 

gelovige een mate van de zalving, of gave, van profetie geven. Door deze mate 

van profetische zalving kan een gelovige leren om Gods stem te onderscheiden 

om zo te bouwen aan zijn persoonlijke relatie met de Heer (Jer. 31:34). Ook kan 

hij op die manier goddelijke wijsheid en inzicht ontvangen voor de eigen, 

persoonlijke levenssfeer, waaronder voor werk en familie (Jes. 3:21; Jac. 1:5). 

Tevens kan iedere gelovige in principe tot op een bepaalde hoogte de Heer 

horen ter opbouw van medegelovigen (1Kor. 14:31). Ik noem deze mate van de 

gave van profetie die iedereen kan ontvangen de ‘algemene zalving van 

profetie’. 

Aan de andere kant geeft de Heer sommige christenen een extra mate van 

deze gave. Deze extra mate van gave noem ik hier de ‘specialistische zalving 

van profetie’. De extra mate van deze gave is niet in de eerste plaats bedoeld 

voor het gebruik in ons eigen leven of levenssfeer. Deze sterke gave van profetie 

is vooral bedoeld voor de opbouw van de gemeente als geheel (1 Kr. 12:7). Het 

levert een bijdrage aan het welzijn van andere gelovigen en geeft richting aan 

het gezamenlijke geloofsleven van christelijke groepen, en aan het lichaam van 

Christus als geheel. 

Deze extra mate van de profetische gave, de specialistische zalving, kan 

ook weer in verschillende gradaties voorkomen. Sommige gelovigen hebben 

deze specialistische zalving een klein beetje, andere weer een stuk meer, en 

anderen in uiterst sterke mate. Ook is het mogelijk dat de mate waarin wij deze 

zalving hebben op den duur toeneemt, en zelfs sterk toe blijft nemen3. 

 
3 Sommige leraren maken in dit verband onderscheid tussen de ‘rol van profetie’, die voor iedere 

gelovige geldt, en de ‘gave van profetie’, die niet iedere gelovige ontvangt. De ‘bediening van 

profetie’ geldt dan voor gelovigen met een sterke mate van de gave van de profetie, en het ‘ambt van 

profeet’ voor gelovigen met een uiterst sterke gave van profetie. Ikzelf gebruik dus liever de termen 

‘algemene zalving van profetie’ die gelijk staat met de beperkte mate van de gave van profetie die 
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De lessen van de gelijkenis van de talenten 

Dit onderlinge verschil in de mate van profetische zalving die wij hebben 

ontvangen kunnen wij illustreren aan de hand van de gelijkenis van de talenten 

(Matth. 25:14-30). In deze gelijkenis geeft de Heer één dienaar vijf talenten, een 

andere dienaar twee, en een derde één. De standaard uitleg van deze gelijkenis is 

dat gelovigen een verschillend aantal gaven en kwaliteiten van de Heer hebben 

ontvangen. De ene gelovige ontvangt vele gaven en kwaliteiten, en een ander 

maar weinig. 

Je zou dit principe echter ook kunnen toepassen op de verschillende mate 

waarin gelovigen een aparte gave van de Heer ontvangen, zoals profetie. Iedere 

gelovige ontvangt dan minimaal één dosering’ – één talent – van de profetische 

gave, die gelijk staat aan de ‘algemene zalving van profetie’. Maar sommige 

gelovigen ontvangen een meervoudige dosering – ‘meerdere talenten’ – van 

deze profetische gave of zalving: de specialistische zalving van profetie. Deze 

gelovigen hebben daardoor een extra profetische roeping en taak voor de 

gemeente en Gods koninkrijk. Deze specialistische zalving kent ook weer 

verschillende gradaties. Sommige gelovigen hebben hier als het ware ‘twee 

doseringen’ van ontvangen – twee talenten -, anderen zelfs vijf4. 

De gelijkenis van de talenten toont verder dat wij ons talent of talenten 

hoe dan ook moeten gebruiken, of deze nu veel zijn of weinig. Dit geldt ook 

voor het gebruik van ons ‘profetische talent’. Gelovigen met maar een beperkte 

profetische zalving kunnen zich soms geïntimideerd voelen door medegelovigen 

met een heel krachtige profetische gave. Vanuit het gevoel dat zij toch niet aan 

dergelijke profeten te kunnen tippen, doen zij niets met de mate van profetische 

zalving die zij wel hebben gekregen. Dan slaan zij nauwelijks acht op wat de 

Heer tegen hen zegt, of stoppen zelfs met hun pogingen naar Hem te luisteren. 

Echter, alles  wat God geeft is goed en waardevol. Wij moeten geen 

enkele mate van ‘genade’ van de Heer minachten, ook niet onze eigen ‘kleine’ 

profetische zalving. Bovendien hoeft een profetie niet spectaculair of 

wereldschokkend te zijn om toch veel zegen te brengen. Simpele profetieën als 

‘ik ervaar dat God jou nu troostend omhelst’, of ‘ik zie een dorre boom die 

 
iedere gelovige kan ontvangen, en de specialistische zalving van profetie, die slaat op de sterkere mate 

van de gave van profetie die niet iedere gelovige ontvangt. 
4 Wij moeten de getallen één, twee en vijf niet al te letterlijk nemen. Het gaat er hier om dat er aan de 

ene kant flinke onderlinge verschillen zijn in de profetische zalving tussen gelovigen, maar dat aan de 

andere kant iedere gelovige minimaal iets van deze zalving ontvangt. 
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ineens weer nieuwe takken krijgt’ kunnen juist die doorbraak geven die op een 

bepaald moment nodig is. 

 

Vermenigvuldiging door trouw gebruik 

Deze gelijkenis leert ons ook dat onze gave door ons trouwe en ijverige gebruik 

kan toenemen. Jezus zegt dat aan ‘iemand die heeft, gegeven zal worden’. Als 

wij Jezus’ woorden nauwkeurig lezen, dan blijkt dat Hij met ‘iemand die heeft’ 

feitelijk bedoelt ‘iemand die hetgeen hij ontvangen heeft, trouw en ijverig 

gebruikt’. Dit principe geldt zowel voor de personen met ‘één talent’, als voor 

de personen met twee of vijf talenten. Door het ‘talent’, of de talenten, ijverig te 

gebruiken, nemen deze talenten in aantal toe. Bovendien kan de Heer als 

beloning voor ons trouwe gebruik van de gegeven talenten ons daar bovenop 

nog een extra bonus geven (28,29). 

Toegepast op profetie betekent dit principe dat onze zalving van profetie 

sterker zal worden naarmate wij deze zalving trouw gebruiken. Dit principe van 

vermeerdering door trouw gebruik geldt niet alleen als onze profetische zalving 

zo wie zo al sterk was, maar ook als deze zalving minder sterk is. Dit moet ons 

aanmoedigen om de mate van profetische zalving vrijmoedig en ijverig en trouw 

te gebruiken, of deze nu dus groot of klein is in vergelijking met die van onze 

medegelovigen. 

 

De grenzen van onze profetische zalving 

Iedere gelovige kan dus tot op zekere hoogte profeteren, en hierin groeien door 

trouw gebruik. Aan de andere kant waarschuwt Paulus ons in Rom. 12:3 tegelijk 

om de grenzen van de mate van onze zalving en gaven nuchter onder ogen te 

zien.5 Als wij een bepaalde gave ‘een beetje’ hebben gekregen, kunnen wij dit 

‘beetje’ vrijmoedig gebruiken. Tegelijk moeten wij eerlijk erkennen dat anderen 

deze gave in sterkere mate hebben dan wij, en onze gave op dit punt niet 

overschatten. Dit betekent tevens dat wij ons niet te sterk moeten focussen op de 

gaven waarin wij minder sterk zijn, ook al vinden wij deze juist zo interessant. 

Wij moeten ons juist ook focussen op de gaven die God ons juist wel in sterkere 

mate gegeven heeft, ook al vinden wij die misschien minder aantrekkelijk. 

Dit principe geldt eveneens voor profetie. Als wij slechts ‘één talent’ van 

deze zalving hebben ontvangen, moeten wij deze dus vrijmoedig en ijverig 

gebruiken. Maar het heeft geen zin om ons dan in te gaan beelden en gedragen 

 
5 De letterlijke vertaling van dit vers luidt ongeveer: ‘denk niet te hoog over jezelf, boven wat gepast is 

te denken, maar denk over jezelf met nuchtere, realistische gedachten’. 
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alsof onze profetische zalving heel sterk is. Dergelijke inbeelding en 

aanmatiging is de oorzaak van vele problemen rondom het gebruik van profetie 

in het lichaam van Christus. Een sterke mate van profetie gaat vaak gepaard gaat 

met spectaculaire kennis en openbaring. Dit kan een onzuivere 

aantrekkingskracht uitoefenen op onvolwassen gelovigen. Zucht naar spanning 

en sensatie wordt dan de motivatie om te streven naar de profetische gave, en 

niet de opbouw van het lichaam van Christus. 

Deze onvolwassen motivatie kan ons makkelijk verleiden om de mate van 

onze eigen profetische gaven te overschatten. Wij gaan dan Gods openbaring 

verwarren of vermengen met overdrijving, wilde speculatie, onze wensen of 

angsten, of met onze fantasie. In het ergste geval kan dit resulteren in grove 

misleiding. Corrigeerbaarheid en nuchtere en eerlijke zelfkennis helpen ons om 

in het spoor van de Heilige Geest te blijven. 

 

C. Principes van profetische voorbede 

 

Profetie en profetische voorbede 

In zijn uiteenzetting van de gaven van de Geest in 1 Kor. 12-14, benadrukt 

Paulus tevens het principe van verscheidenheid. Zo zegt hij dat er niet alleen een 

verscheidenheid aan gaven is, maar ook aan bedieningen en werkingen (1 Kor. 

12:6). Grote verscheidenheid in het werk van de Heilige Geest is dus een rode 

draad door deze hoofdstukken. 

Ook één bepaalde gave kan op verschillende manieren werken en worden 

gebruikt. Zo kent profetie verscheidene ‘toepassingsgebieden’. Er bestaat 

bijvoorbeeld profetisch onderwijs, dat de toepassing is van profetie in onderwijs. 

Een leraar laat zich dan sterk door de Heilige Geest leiden in de keuze, 

presentatie en illustratie van zijn onderwerp. Een ander voorbeeld is ‘profetisch 

bestuur’. Hierbij profeteert een bestuurder niet over mensen, maar laat Hij zich 

sterk leiden door inzichten van de Heilige Geest bij het besturen van een bedrijf 

of organisatie. Weer andere toepassingsgebieden zijn speciale leiding door de 

Heilige Geest bij genezing, bevrijding, pastoraat, evangelisatie, et cetera. 

Voorbede is altijd een belangrijk toepassingsgebied geweest van profetie. 

Gebed en voorbede was dan ook een belangrijke taak van de oudtestamentische 

profeten. Bij sommige profeten is of was profetisch gebed zelfs de hoofdtaak. 

Het schoolvoorbeeld hiervan is de profetes Anna, die haar leven volledig in 

dienst stelde van gebed (Lukas 2:36-38).  
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In nieuwtestamentische tijden heeft iedere gelovige een bepaalde mate 

van de zalving en taak van profetische voorbede. Wij duiden deze in dit artikel 

aan met de ‘algemene zalving van profetische voorbede’. Maar desondanks 

hebben sommige gelovigen deze zalving in sterkere mate, en sommigen zelfs in 

zeer sterke mate. Deze gelovigen hebben de specialistische zalving van 

profetische voorbede. Zij zijn, gelijk Anna, geroepen om een groot deel van hun 

tijd en energie aan profetisch gebed te besteden. Maar, net als bij profetie in het 

algemeen, dient iedere gelovige zijn zalving van profetische voorbede te 

gebruiken, of deze nu ‘klein’ is of ‘groot’. 

 

De zalving van profetische voorbede en praktische omstandigheden 

De Heer kan en wil gelovigen van elke leeftijd en maatschappelijke positie een 

grote portie van de zalving van profetische voorbede geven. Maar hij kan onze 

levensfase en praktische omstandigheden wel meewegen in Zijn beslissing om 

ons een grote of kleinere ‘dosis’ van deze zalving toe te kennen. De Heer is vaak 

veel praktischer en pragmatischer dan wijzelf. Dit geldt ook voor de gave van 

profetische voorbede. 

Gebed en profetische voorbede zijn uiteraard belangrijk voor gelovigen 

van alle leeftijden. Desondanks voelen ouderen zich in veel gevallen extra sterk 

tot gebed aangetrokken. Gebed past prima bij hun levensfase. Vaak zijn hun 

maatschappelijke taken voor een flink deel afgerond, en hebben zij minder 

adrenaline en energie beschikbaar voor intensieve lichamelijke taken. Aan de 

andere kant hebben zij doorgaans meer geduld en minder haast, en hebben zij 

minder slaap nodig. Tegelijk voelen zij zich veelal geestelijk sterk 

verantwoordelijk voor toekomst van de komende generaties. Dit zijn allemaal 

factoren die uiterst nuttig zijn voor een intensief gebedsleven. Het is dan ook 

heel begrijpelijk en zelfs natuurlijk als gebedsbewegingen een meerderheid aan 

oudere gelovigen bevatten. Uiteraard dunt hun aantal op een gegeven moment 

uit. Maar dit hoeft voor het gebed in het lichaam van Christus geen negatieve 

gevolgen te hebben. Hun lege plek kan gewoon worden opgevuld door ‘nieuwe 

ouderen’ die zich in hun nieuwe levensfase extra op gebed gaan richten. 

Ik geloof daarom dat de Heer vele gelovigen juist bij het ouder worden 

nog een extra mate van zalving van profetische voorbede wil geven. Per slot van 

rekening weet Hij dat deze zalving dan ook intensief gebruikt gaat worden. Dit 

perspectief is voor senioren heel bemoedigend. Het betekent dat zij bepaald niet 

zijn afgeschreven zijn, maar nog steeds krachtig door God gebruikt kunnen 

worden. Sterker nog , deze levensfase zou zelfs geestelijk gezien de 
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vruchtbaarste periode in hun leven kunnen zijn. Als jij in een dergelijke fase zit, 

prijs je dan gelukkig, en strek jij ijverig naar een toename van deze zalving uit! 

 

Profetische voorbede en de rol van wachter 

Profetische voorbede is dus voorbede onder de instructies van de Heilige Geest. 

De houding die nodig is om in ons gebed de leiding van de Heilige Geest te 

ervaren is die van ‘waakzaamheid’ (Ef. 6:18; Kol. 4:2). Door onze 

waakzaamheid op de signalen van de Heilige Geest ontwikkelen wij hiervoor 

een speciale antenne, zodat wij Zijn leiding opmerken en in ons gebed kunnen 

volgen. Het beeld dat Paulus hierbij schetst is dat van een soldaat die ’s nachts 

alert op wacht staat. Deze vergelijking van profetische voorbede met een soldaat 

die op wacht staat, sluit naadloos aan bij de taak van oudtestamentische profeten 

als wachter. 

Er zijn verschillende termen in het oude testament voor wachter, die 

allemaal iets wezenlijks laten zien van de huidige rol van profetische 

voorbidders. Eén belangrijk woord slaat op mensen die ‘op de uitkijk staan’, op 

hoge posten zoals muren of heuvels. Het werkwoord dat hieraan verbonden is 

betekent ‘turen in de verte’ (oorspronkelijk ‘voorover leunen’, om zo beter te 

kunnen zien). Bij naderend gevaar moesten zij het volk ‘beneden’ hoorbaar 

waarschuwen, waarbij uiteraard een luid instrument als de sjofar uiterst nuttig 

was. Geestelijk gezien was dit een taak van de profeten (Jer. 6:17; Ez. 3:17). Zij 

hadden de geestelijke ‘ogen’ om in de verte te turen. Zij hadden als taak om het 

volk duidelijk te waarschuwen, bij voorbeeld voor Gods naderende oordeel bij 

geloofsafval. Een oproep tot drastische bekering was hieraan verbonden. Maar 

het aankondigen van komende genade, of van dreiging van de vijand, was 

eveneens onderdeel van hun werk. 

Een ander bekend woord voor wachter betekent vooral ‘bewaker’ of 

‘beschermer’. Het slaat op mensen die actief bescherming moesten bieden tegen 

vijandelijke aanvallen. Dergelijke ‘bewakers’ konden lijfwachten zijn, 

beschermers van personen dus, maar ook bewakers van een bepaalde plek, zoals 

een muur, een poort, een wijngaard of van waardevolle goederen. Zulke wakers 

moesten uiteraard heel waakzaam zijn voor dreigend gevaar. Hun taak bestond 

echter niet alleen uit waarschuwen, maar ook, indien nodig, uit ingrijpen met 

geweld. Dit tweede woord voor wachter vinden wij onder meer in het bekende 

gedeelte in Jesaja 62:1-7.  

 

Profetische voorbede, doorbraakgebed en geestelijke strijd 
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Actieve geestelijke strijd viel dan ook onder de taak van profeten als wachters. 

In Ezechiël wordt deze taak vergeleken met de taak van soldaten die een scheur 

of opening in een stadsmuur moeten bewaken. Zij dienden deze opening ijverig 

te verdedigen, zodat het vijandelijke leger daar niet door kon breken en de stad 

kon veroveren. Ook moesten zij helpen om deze scheur zo snel mogelijk te 

repareren, of om een extra stuk beschermende wal rondom deze scheur aan te 

brengen. Op vergelijkbare wijze moesten de profeten het volk helpen ‘stand te 

houden in de strijd’ door hen onder meer op te roepen tot bekering, en God te 

smeken om genade. God verweet de valse profeten dat zij dit nalieten, waardoor 

Gods geestelijke bescherming wegviel, Zijn oordeel kwam en de vijand kon 

binnenvallen (Ez. 13:5; 23:30). 

 Jesaja 62:1-7 toont dat een ‘geestelijke wachter’ een extra taak heeft ten 

opzichte van zo’n ‘gewone wachter’. Een geestelijk wachter moet niet alleen 

opletten, waarschuwen en beschermen. Hij heeft ook de taak om intensief God 

te blijven aanroepen om Zijn plannen te helpen doorbreken. In gebedsjargon 

noemen wij dergelijk doorbraakgebed ook wel ‘barend gebed’. God gebruikt 

onze gebeden dan om Zijn plannen ook daadwerkelijk op aarde ‘geboren’ te 

laten worden. Elia is een voorbeeld van dergelijk gebed. Hij had zelf de komt 

van regen geprofeteerd na een tijd van droogte. Desondanks bleef hij bidden tot 

deze regen ook daadwerkelijk op doorbreken stond (1 Kon. 18:44; Jac. 5:18). 

Maar de het sprekendste voorbeeld is de reeds eerder genoemde profetes Anna. 

Zij bleef tientallen jaren intensief doorbidden tot de door God beloofde 

‘vertroosting van Israël’, ook daadwerkelijk kwam, door de geboorte van 

Messias Jezus (Lukas 2:36-38). 

 Gods plannen moeten niet alleen door ons gebed doorbreken, maar ook 

door ons gebed worden beschermd. De vijand probeert altijd Gods plannen via 

tegenaanvallen en krijgslisten teniet te doen. Dit geldt voor elke fase van 

ontwikkeling waarin deze plannen zich bevinden. Desondanks zijn doorgaans de 

doorbraken van Gods plannen het kwetsbaarst als deze nog in het prille 

beginstadium zijn6. Dit verklaart waarom menig veelbelovend begin van 

geestelijke vernieuwing of opwekking niet doorzet, maar na enige tijd stagneert 

of zelfs weer uitdooft. De vijand kan zo’n prille doorbraak te niet doen door 

vervolging, verwarring, verdeeldheid, misleiding, e.d. Daarom roept God ons op 

om waakzaam te blijven bidden dat Zijn positieve plannen ‘gegrondvest zijn’ 

(Jes. 62:6,7). Dit houdt in dat wij niet alleen moeten bidden dat Zijn plannen 

 
6 Het plan van Herodes om de net geboren Jezus te doden, is hiervan een dramatisch voorbeeld (Matth. 

2).  
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beginnen door te breken. Wij moeten blijven bidden totdat deze doorbraken zich 

krachtig genoeg hebben doorgezet, zodat deze niet alsnog door de vijand kunnen 

worden geroofd. 

Deze genoemde gedeelten uit Jesaja en Ezechiël over de taken van 

profetische wachters sluiten naadloos aan bij Paulus’ woorden over 

‘standhouden’, geestelijke strijd en het gebed van nieuwtestamentische 

gelovigen (Efeze 6:10-20). God gebruikt onze profetische voorbede enerzijds 

om Zijn plannen daadwerkelijk door te laten breken, ‘geboren te laten worden’. 

Anderzijds gebruikt Hij onze profetische voorbede om deze plannen te bewaken 

en te beschermen. Deze twee kanten van profetische voorbede hangen dus nauw 

samen. Wij moeten geen van beide kanten verwaarlozen. Anders zullen Zijn 

plannen en beloften dus onvolledig doorbreken, of zal een hoopvol begin alsnog 

verloren gaan7. 

 

Waar bestaat Zijn leiding in gebed concreet uit 

Ik zal voor alle duidelijkheid hier nog even op een rijtje zetten in welke zaken de 

Heer ons onder meer inzicht wil geven: 

 

a)Voor wie of wat wij moeten bidden. De Heer kan ons een persoon, bediening, 

land. e.d. in gedachten geven voor wie Hij ons oproept om te bidden. De Heer 

kan ons in dit geval ook openbaren waarvoor wij precies moeten bidden, zoals 

bemoediging, kracht, doorbraak, een belofte, of bescherming, e.d.8 

 

b) In het geval van plannen of beloften voor een regio, persoon, of land, kan Hij 

ons opdragen deze ‘tot aanzijn te bidden’. Vele van Zijn beloften zijn echter 

voorwaardelijk. Zij breken alleen door als wij de door Hem gestelde 

 
7 Enige tijd geleden kreeg ik een simpel maar heel sprekend beeld van dit principe. Ik zag een 

bakkerswinkel waar het brood werd verkocht op de begane grond. Het brood werd op de eerste 

verdieping gebakken en met een goederenlift in manden naar beneden gestuurd. Vervolgens zag ik een 

mand die in de bakkerij vol met heerlijke stokbroden werd gevuld. Nadat deze mand uit de 

goederenlift beneden was gekomen, was er nog maar één brood over. De verkoper vroeg zich 

vervolgens vertwijfeld af waar de rest was gebleven. De meeste broden waren om mysterieuze redenen 

tijdens de afdaling verdwenen. Op dezelfde manier kunnen Gods beloften maar deels bij ons op aarde 

‘landen’ als wij deze niet ijverig in gebed bewaken en begeleiden. 
8 Dergelijke opdrachten kunnen soms heel verrassend zijn. Zo hebben wij herhaaldelijk ervaren dat 

tijdens gebed voor Nederland de Heer ons opdroeg om te bidden voor opwekking en doorbraak in een 

ander land. Hier kunnen verschillende reden voor zijn. Soms kan een doorbraak in dat andere land een 

zeer positieve invloed hebben op verdere doorbraak in ons eigen land. Soms helpt de Heer kan ons op 

deze manier helpen om rancune die nog in ons hart zit tegen een ander land te overwinnen, en zo ons 

gezag in gebed vergroten. 
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voorwaarden vervullen. De Heer kan deze voorwaarden eveneens openbaren. 

Voorbeelden zijn: oprechte honger naar Zijn aanwezigheid, het breken met 

persoonlijke zonden, het belijden van nationale zonden, breken met oud onrecht 

in de gemeente, e.d. 

 

c) Hoe lang wij door moeten blijven bidden voor een ‘duurzame’ doorbraak. 

Zoals al gezegd vereist veel gebed volharding en geduld. God zal ons daarom 

vaak aanmoedigen en bemoedigen om in geloof door te blijven bidden. Aan de 

andere kant kan de Heer ons ook duidelijk maken wanneer wij kunnen stoppen 

met dergelijk gebed. Een voorbeeld hiervan is het eerder genoemde gebed van 

Elia om regen. Toen een klein wolkje verscheen aan de tot dan toe strakke 

hemel, begreep hij dat de regen waarvoor hij had gebeden, er nu echt aan stond 

te komen. Hij kon daarom ophouden met dit gebed. 

 

d) De Heer kan ons inzicht geven in de mate waarin één of meerdere van Zijn 

plannen al zijn doorgebroken, m.a.w. in de ‘stijging van het waterpeil van Gods 

rivier’.9 Dit kan inzicht zijn in de mate van openheid voor het evangelie in 

Nederland, of in bepaalde steden en regio’s. Het kan inzicht zijn in de doorbraak 

van Gods zalving en kracht, zoals toename van de zalving van genezing en 

bevrijding, of juist van profetie. Maar het kan ook inzicht zijn in de mate en 

tempo van groei naar volwassenheid in gemeenten, e.d.. 

De keerzijde is dat de Heer ons ook kan tonen waarom sommige beloften 

nog niet zijn vervuld, of waarom een prille doorbraak weer verloren is gegaan. 

Dit kan te maken hebben met onder meer lauwheid, trots, wettisch gedrag, grove 

zonden, gebrek aan wijsheid en onderscheid, of, zoals in het geval van Israël in 

de woestijn, ongeloof (Num. 14). 

 

e) De geestelijke kenmerken van de tijden en seizoenen waarin wij leven. 

Geestelijk inzicht op dit punt heet ook wel de Issaschar zalving (1 Kor. 12:33). 

De Heer kan ons bij voorbeeld inzicht geven of wij in een tijd leven van 

opwekking, dan wel van consolidatie en loutering. Of het een tijd is van 

afvalligheid, van godsdienstige vrijheid en openheid, dan wel van naderende 

 
9  Mijn vrouw Cora zag had in dit verband een beeld waarin mensen met een meetstok het stijgende 

waterpeil aan het meten waren, gelijk de engel uit Ezechiël 47, die met een meetlint het stijgende peil 

van de tempelbeek mat. Zo kan de Heer profetische voorbidders inzicht geven in de mate van 

doorbraak van Zijn plannen, die je dus kunt vergelijken met de ‘stijging van het waterpeil in Gods 

rivier’. 
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vervolging, e.d. Tevens kan de Heer ons inzicht geven in grote veranderingen 

die staan te gebeuren in de wereld, maar ook in het lichaam van Christus. 

Ten slotte kan Hij ons waarschuwen voor komende dreigingen, of juist 

attent maken op kansen. Om een heel concrete dreiging te aan te kunnen 

kondigen is overigens wel een sterke profetische zalving nodig, zoals de profeet 

Agabus die had. Hij kondigde een hongersnood aan die zich over het gehele 

Romeinse rijk zou uitstrekken. Dergelijk inzicht dient sterk richting te geven aan 

het gebed en handelen van heel het lichaam van Christus (Hand. 11:27-30). 

Sommige van dergelijke dreigingen kunnen overigens ook door ons gebed 

afgezwakt, of zelfs worden voorkomen. (Amos 7:1-6).  

 

f)  De Heer kan ons inzicht geven in bestaande geestelijke bolwerken en nieuwe 

‘krijgslisten’ van de vijand die Zijn plannen belemmeren of nieuwe doorbraken 

weer te niet doen (2 Kor. 10:4,5; Ef. 6:11). Vervolgens kunnen wij bidden dat de 

negatieve invloed hiervan verzwakt of verdwijnt. De bolwerken en ‘krijgslisten’ 

kunnen bedreigingen en belemmeringen zijn vanuit de buitenwereld of vanuit de 

gemeente zelf. Bedreigingen van buitenaf zijn onder meer antichristelijke 

wetgeving; geweld tegen of vervolging van gelovigen; en de invloed van 

heidense opvattingen en occulte praktijken. Bedreigingen die vanuit de 

gemeente zelf komen zijn onder meer: valse leer, een ‘controle geest’, moreel 

verval, geestelijke onverschilligheid, ongezonde competitiezucht, enzovoorts10. 

 

D. Profetische voorbede, ‘ander gebed’ en aanbidding 

 

Bijbelse richtlijnen profetische leiding 

Hoewel wij altijd gespitst moeten zijn op nieuwe openbaring, hoeven wij hier 

niet altijd op te wachten voordat wij gaan bidden. De bijbel geeft ons vele 

 
10 Deze kant van profetische voorbede zag ik geïllustreerd in het volgende beeld. Mensen met kleine 

flesjes namen monsters van het water van een rivier om zo te kunnen checken of er gifstoffen, of 

andere vormen van vervuiling in terecht waren gekomen. Profetische voorbidders krijgen dus ook 

inzicht in de vraag of en waarmee Gods rivier vervuild is geraakt. Dit sluit aan bij een andere 

profetische rol uit het oude testament, die van ‘keurmeester’, of, letterlijk, ‘tester van metalen’ 

(Jeremia 6:27). Zoals een ‘tester’ de zuiverhuid van metalen toetst, toetst een profeet het geestelijk 

leven van een volk, of van gelovigen. In het geval van Jeremia was de conclusie helaas dat er niets 

zuiver meer was in het geestelijk leven van Israël in zijn dagen. In ons geval zal deze conclusie 

doorgaans bij lange na niet zo negatief zijn. God wil ons uitdrukkelijk ook de kanten van het  

geestelijk leven van gelovigen laten zien waar Hij juist heel blij mee is. Dit blijkt onder meer uit de 

brieven aan de gemeente in het boek Openbaring. Wij moeten de zalving van ‘bijbelse keurmeester’ 

dan ook niet beslist verwarren met een geest van veroordeling en kritiek. 
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algemene richtlijnen die wij als uitgangspunt voor ons gebed kunnen nemen. Het 

belangrijkste voorbeeld en model is uiteraard het ‘onze Vader’, dat Jezus ons 

leert (Matth. 6:9-13). Ook Paulus geeft diverse richtlijnen (Ef. 6:1: 18a,19; 1 

Tim. 2:1-4) i. Verder mogen wij onze eigen inbreng hebben. Zo mogen wij heel 

vrijmoedig en eerlijk onze persoonlijke wensen en noden uitspreken, met 

vertrouwen en dankzegging (Fil. 4:6; Hebr. 4:16). Ook kunnen wij God altijd 

herinneren aan Zijn beloften, en een beroep doen op Zijn trouw als wij bidden 

voor de vervulling van die beloften. Wij kunnen zelfs eerlijk met God 

discussiëren, waarbij Hij onze argumenten mee laat wegen. Prachtige 

voorbeelden hiervan zijn onder meer het gesprek tussen God en Abraham over 

het lot van Sodom, en Mozes’ gebeden voor Israël in de woestijn (Gen. 18:16-

33; Ex. 33:13-16; e.a.). 

 Wij moeten dan ook geen valse tegenstelling maken tussen profetische en 

‘gewone’ voorbede. Ook zonder speciale openbaring kunnen wij effectief 

bidden. Daar komt nog bij dat ook de gebedsdoelen die de Heer ons wel 

openbaart, lang niet altijd in één keer bereikt zijn. Verder betreffen deze doelen 

vaak de langere termijn. Als het gebed dan niet in één keer is verhoord, dan ligt 

het voor de hand dat wij een volgende keer gewoon weer moeten bidden voor dit 

doel, ook als Hij de opdracht hiervoor te bidden niet uitdrukkelijk herhaalt. 

Desondanks zet de leiding en openbaring van de Heilige Geest ons 

gebedsleven wel op een beduidend hoger niveau. Zo kan de Heilige Geest de 

onderwerpen die wij zelf in gebed brengen met Zijn openbaring uitwerken, 

aanvullen, en zo ons gebed ervoor doelgerichter maken. Als wij bijvoorbeeld 

beginnen wij met een algemeen gebed voor opwekking in onze stad, kan de 

Heer ons leiden om voor bepaalde personen of bedieningen in onze stad te 

bidden. En als wij in het algemeen bidden voor Zijn bescherming, kan de Heer 

ons vervolgens een concrete plannen van de vijand openbaren, waartegen wij 

ons gebed om bescherming dan in het bijzonder gaan richten, et cetera. 

De Heilige Geest kan verder de wensen louteren die wij tegen Hem 

uitspreken. De Heilige Geest oefent een subtiele invloed uit op onze wensen en 

verlangens. Sommige wensen die wij uitspreken zal Hij bevestigen in ons hart, 

en in vervulling doen gaan (Ps. 37:4). Andere verlangens waar Hij Zich minder 

in kan vinden, zullen door Zijn loutering verzwakken, en op den duur 

verdwijnen. Mede op deze manier ‘bewaakt’ en ‘bewaart’ Hij harten onze 

gedachten (Fil. 4:6,7). 

 

Gebed, aanbidding en ‘bidden in de Geest’. 
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De eerste prioriteit in het ‘Onze Vader’ betreft het gebed dat de naam van de 

Vader geheiligd wordt. Net als Jezus dienen wij dus, als Gods kinderen, te 

verlangen dat God de Vader de eer en bekendheid krijgt die Hij verdient, en 

daarvoor te bidden. Dit verlangen en gebed gaan zelfs nog voor het gebed voor 

de doorbraak van Zijn koninkrijk. Het is daarom logisch dat aanbidding een 

centraal onderdeel uitmaakt van ons gebedsleven. Door aanbidding bidden wij 

immers niet alleen dat Gods naam eer krijgt, maar bewijzen wij Hem Zelf al 

dergelijke eer. Wij ervaren dat de Heer dit grote belang van aanbidding in deze 

tijd onophoudelijk en krachtig benadrukt. 

Echte aanbidding is gericht op het eren en grootmaken van God en Zijn 

Goddelijke eigenschappen, en niet in de eerste plaats op onze persoonlijke 

noden en gevoelens. Door dergelijke aanbidding worden wij uit de sfeer van 

onze aardse problemen en emotionele zwaarte opgetrokken en opgetild naar de 

sfeer van Gods troon (Op. 4). Dergelijke aanbidding brengt ons gebed zo op een 

hoger niveau. Hoe meer wij op deze manier aanbidden, hoe sneller en 

makkelijker wij vervolgens in onze voorbede doorbreken. Aanbidding wakkert 

de openbaring van de Heilige Geest aan, en verhoogt de kracht en vuur van ons 

gebed, en daarmee ook de effectiviteit (Ps. 50:23). 

Bovendien merken wij dat aanbidding en voorbede in de praktijk steeds 

meer verweven raken. Zo gaat er ook van onze aanbidding op Zich al kracht uit. 

Onze aanbidding heeft een reinigende werking op de geestelijke atmosfeer in 

Nederland, en baant mede de weg voor doorbraken van Gods koninkrijk. Dit 

geldt zelfs voor doorbraken waarvoor wij zelf niet bewust hebben gebeden. 

Aanbidding is dus op zichzelf ook al een daad van geestelijke oorlog11. Behalve 

een groei in zalving van profetische voorbede wil de Heer ons dan ook sterk 

laten groeien in de zalving en passie van aanbidding. 

Bidden in tongen is tenslotte een andere manier om te bidden ‘in de 

Geest’ (1 Kor. 14,15). Zelfs als wij niet precies weten hoe wij moeten bidden, 

doen wij dat op deze manier toch naar Gods wil (vglk. Rom. 8:26). Bovendien 

stimuleert het gebed in tongen ons geestelijke onderscheid. Hierdoor kunnen wij 

 
11 Als voorbeeld had hier ik laatst twee beelden van. Ik zag dat alle aanbidding werkte als krachtige 

regendruppels, die vielen op een harde rots, die het agressieve humanisme symboliseerde. Zelfs de 

kleinste druppels beten zich als een agressief zuur door de harde rots heen naar beneden. Ten gevolge 

van al deze regendruppels ging deze rots van binnen vele scheuren vertonen en viel op een gegeven 

moment uit elkaar. 

 In een ander beeld zag ik dat onze aanbidding werkte als een krachtige luchtdrukgebied in de 

atmosfeer boven ons land. Doordat dit gebied zo krachtig was kon een agressief oprukkend front, die 

de geest van de Islam symboliseerde, de geestelijke atmosfeer in Nederland niet gaan overnemen of 

overheersen. 



16 
 

makkelijker de openbaring die de Heilige Geest wil geven ontvangen en 

begrijpen. 

 

E. Profetische voorbede voor Gods agenda, individueel en gezamenlijk 

 

Profetische voorbede als gezamenlijke taak 

In het nieuwe testament is de rol van wachter, en dus van profetische 

voorbidder, niet slechts een taak van enkelingen. Het is nu een taak voor alle 

gelovigen (Ef. 6:18). Zoals reeds eerder gesteld in dit artikel, hebben sommige 

gelovigen op dit punt een grotere zalving en sterkere roeping dan andere 

gelovigen. Maar desondanks dient iedere gelovige ‘zijn steentje bij te dragen’, 

overeenkomstig de mate waarin hij de zalving van profetische voorbede heeft 

ontvangen. 

Deze taak als wachter is verder niet alleen een individuele opdracht. Het is 

ook een gezamenlijke taak die wij deels gezamenlijk moeten uitoefenen. De 

eerste manier om aan deze gezamenlijke taak uitdrukking te geven is uiteraard 

gebed in groepsverband. Vaak geeft de Heer in gebedsbijeenkomsten een extra 

zalving van profetische voorbede, die groter is dan de optelsom van zalving van 

de deelnemers afzonderlijk. Het is in zo’n groepsgebeuren beslist niet erg als de 

ene deelnemer meer openbaring ontvangt dan de ander. De geestelijke eenheid is 

het meest doorslaggevend. Als alle deelnemers na toetsing van de profetische 

inzichten die zijn ontvangen, deze eenparig in gebed brengen, verleent de Heer 

hier bijzondere kracht en zegen aan (Matth. 18:19,20). Bovendien bidden de 

deelnemers die zelf minder openbaring hebben ontvangen, soms met extra 

passie en vuur voor wat de Heer aan de groep heeft geopenbaard. Zij oefenen zo 

hun taak als wachter om Gods plannen ‘tot aanzijn’ te bidden in ieder geval heel 

krachtig uit, ook al ontvangen zij wat minder openbaring12. 

 Op de tweede plaats is het uiterst waardevol als voorbidders in een land of 

regio met elkaar delen wat de Heer hen individueel of gezamenlijk heeft laten 

zien. Deze inzichten kunnen die andere voorbidders weer richting geven in hun 

voorbede. Er ontstaat dan groeiende geestelijke eenheid in gebed, ook als de 

bidders voor deze inzichten apart van elkaar bidden. 

 

Groeiende eenheid onder profetische voorbidders in Nederland 

 
12 Bovendien hebben gelovigen met een sterke profetische gave weer correctie nodig van ‘minder 

profetische’ medegelovigen. Dit helpt hen onder meer om zich niet te verliezen in zweverige 

vergezichten of profetische geheimtaal, waar het lichaam van Christus in de praktijk weinig mee kan. 



17 
 

Wij geloven verder dat het nu de hoogste tijd is om de onderlinge contacten en 

samenwerking tussen profetische voorbidders in Nederland te vergroten. 

Immers, hoe meer eenheid onder voorbidders, hoe meer duurzame doorbraak 

God in Nederland kan geven (Ef. 3:17-19). Ook zal het de zalving van 

profetische voorbede in Nederland verder verspreiden en versterken.  

Deze eenheid is geen strak van bovenaf georganiseerde of geleide 

beweging. Deze groeit vanuit actieve samenwerking en persoonlijk contact, 

waarbij iedere deelnemer in principe gelijkwaardig is. Deze samenwerking 

bestaat, zoals al opgemerkt, enerzijds uit regelmatige bijeenkomsten om samen 

te aanbidden en te bidden voor Nederland. En anderzijds bestaat deze 

samenwerking uit het regelmatig uitwisselen en toetsen van elkaars openbaring 

en inzichten. De Heilige Geest bewerkt deze eenheid. Hij voegt ons samen. 

Maar tegelijkertijd spoort Hij ons aan om deze eenheid dezelfde topprioriteit te 

geven als Hij Zelf, en hieraan actief mee te werken (Joh. 17: 21-23; Ef. 4:3). 

Wij ontvingen onlangs diverse beelden die dit ontwerp van eenheid onder 

profetische voorbidders uitdrukken. Eén beeld toonde een groepje parachutisten 

die uit een vliegtuig sprong. Ieder van hen had een parachute met een eigen 

kleur. Voordat zij hun parachute openden, gingen de parachutisten eerst 

enthousiast samen zweven in de lucht. Met dat doel gaven zij elkaar de hand en 

vormden in de lucht een kring. De in de lucht zwevende parachutisten vormden 

een treffend beeld van profetische voorbidders. 

Het duurde echter even voordat deze kring zich had gevormd. Telkens als 

de kring voltooid leek, bleken er toch nog enkele parachutisten apart in de lucht 

te zweven. Maar het was de bedoeling dat ook zij zich in de groep zouden 

voegen. Zonder hen was de kring nog niet voltooid. De nog los zwevende 

parachutisten moesten zich in de lucht letterlijk in allerlei bochten wringen om 

zich daadwerkelijk in te kunnen voegen. Tegelijkertijd waren de reeds met 

elkaar verbonden parachutisten verplicht om voor deze nieuwe kringleden 

ruimte te maken. Zij moesten daarvoor even de hand van hun ‘buurman’ 

loslaten, zodat een nog zwevende parachutist er nog tussen kon. 

Dit beeld toont dat de eenheid van profetische voorbidders even de tijd 

nodig heeft om gestalte te krijgen. Tegelijkertijd vereist het de actieve 

bereidheid van ieder om zich in te voegen en andere profetische voorbidders in 

de kring toe te laten13. 
 

13 Een tweede beeld sloot waarin wij deze eenheid zagen geïllustreerd, sluit aan bij de bekende verzen 

uit Jes. 22:6,7. Dit beeld toonde een lange en brede oude stadsmuur die een stad afschermde van een 

grote open ruimte. De muur leek wel enigszins op de bekende Chinese muur, maar was nog wat hoger. 

Toen de avond viel, vulde de ruimte op de stadsmuur zich met talrijke wachters, die ieder een fakkel 
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Onze agenda en Gods agenda voor heel Nederland 

Ten slotte, voor zo’n geestelijke eenheid onder profetische voorbidders is het 

nodig dat wij eensgezind Gods plannen voor heel Nederland najagen. Vele 

voorbidders bidden in de eerste plaats voor de gemeente, bediening, leiders, 

kennissenkring of organisatie bij wie zij betrokken zijn. Op zich is dit heel 

legitiem, zeker als de Heer jou dit nadrukkelijk heeft opgedragen. De Heer wil 

onze gemeenten en bedieningen zegenen en gebruiken, en wij mogen hiervoor 

bidden. 

Maar Zijn agenda voor Nederland reikt beslist veel verder dan die van 

onze individuele gemeenten, bedieningen en campagnes (zie ook eindnoot). Na 

vele jaren van grootschalige afvalligheid, die deels ook weer een reactie was op 

dode religie, wil de Heer heel Nederland een nieuwe kans geven. Zoals een 

voorbidster laatst in een bemoedigend beeld zag, wil Hij de dorre afvallige 

boom van Nederland niet omhakken, maar een ‘geestelijke doorstart’ geven, met 

nieuwe groene takken. En Hij wil deze ‘doorstart’ gebruiken om vele andere 

naties te zegenen. Bovendien zal dergelijk gebed voor Gods plannen voor heel 

Nederland een tegenwicht vormen tegen onze typisch Nederlandse ‘eilandjes’ 

mentaliteit, waarbij wij ons vooral richten op ons eigen groep of werk. Dergelijk 

gebed zal  de eenheid van het lichaam van Christus versterken, waar Jezus zo 

vurig voor bad (Joh. 17). 

 

Gezamenlijke groei, gezamenlijke bloei 

Een andere reden waarom wij eenparig voor heel Nederland moeten gaan bidden 

is een heel praktische. De groei, bloei en gezondheid van onze gemeenten of 

bedieningen hangen maar ten dele af van de ontwikkelingen binnen onze 

gemeenten of bedieningen zelf. Deze hangen ook af van de ontwikkelingen 

 
droegen die bovenop een lange stok was bevestigd. Zij liepen één voor één naar een centrale plek op 

de muur waar een vuur brandde. Iedere wachter stak zijn fakkel in dat vuur aan, liep vervolgens met 

zijn brandende fakkel naar zijn eigen plek op de muur en ging daar op wacht staan. Toen iedere 

wachter zijn plek had ingenomen vormden de wachters samen een indrukwekkende, ononderbroken 

linie over de gehele lengte van de muur. Door het vuur van hun fakkels, dat de kracht en de verlichting 

van de Heilige Geest symboliseert, konden zij opmerkzaam en waakzaam blijven, ondanks de 

duisternis. 

Net als in het beeld van de parachutisten, hadden de wachters geen intensief persoonlijk 

contact met alle overige wachters, maar vooral met degenen naast en vlak bij hen. En toch waren zij 

allemaal volledig één van doel en streven, en waren zij zich heel bewust van het grotere geheel 

waarvan zij deel uitmaakten. Zij voegden zich dan ook spontaan, vrijwillig en vol overtuiging in de 

linie. 
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binnen het geestelijk klimaat van Nederland als geheel. Antichristelijke 

wetgeving en politieke tegenwerking bij voorbeeld, zullen alle gemeenten en 

bedieningen in ons land beïnvloeden. Als individuele gelovige, gemeente of 

bediening kunnen wij hier echter moeilijk een dam tegen opwerpen. Hiervoor is 

eenparig en waakzaam gebed nodig van het gehele lichaam van Christus in 

Nederland. 

 Wat voor negatieve ontwikkelingen geldt, geldt eveneens voor positieve 

geestelijke ontwikkelingen in Nederland. De snelheid en mate waarin wij in 

Gods zegeningen doorbreken hangen mede af van de ‘hoogte van het waterpeil 

in Gods rivier’ in ons land als geheel. Natuurlijk is en blijft ons persoonlijk 

geloof en verlangen doorslaggevend voor onze persoonlijke doorbraak. Maar 

onze persoonlijke doorbraak staat ook weer niet los van het algemene geestelijke 

klimaat in Nederland. Zo is het onze stellige indruk dat het nu veel makkelijker 

om door te breken in het horen van Gods stem en in profetische voorbede dan 30 

jaar geleden. Op dit punt staat ‘Gods rivier’ gewoon hoger dan toen; er is nu 

meer openheid voor en verlangen naar. Als wij bidden voor de ‘stijging van 

Gods rivier’ in heel Nederland, profiteren wij daar zelf dus indirect ook, en 

kunnen wij zelf ook weer sneller en krachtiger doorbreken en groeien. 

Bovendien kan ons onbaatzuchtig gebed voor doorbraak in heel 

Nederland een hoofdsleutel zijn voor doorbraak in onze eigen situatie. Stel dat 

wij intensief en onbaatzuchtig bidden voor de explosieve toename van de 

zalving van evangelisatie, genezing, profetie, e.d. in heel Nederland. De Heer 

kan dan besluiten om deze zalving juist ook sterk in onze eigen gemeente of 

bediening te laten doorbreken, ook al was ons gebed hier niet in de eerste plaats 

op gericht. In dat geval beloont de Heer ons volgens het principe van 2 Tim. 2:6. 

Hier staat dat ‘De boer die het zware werk doet, als eerste recht heeft op de 

oogst’. Onze intensieve en onbaatzuchtige voorbede voor doorbraak in heel 

Nederland is dan te vergelijken met het zware werk van een boer. En de 

doorbraak die wij vervolgens zelf ervaren is te vergelijken met de ‘eerste vrucht’ 

waar wij vanwege ons zware werk recht op hebben.  

God roept ons voorbidders dus nu nadrukkelijk op om onze eigen 

gebedsagenda te verruimen, en ons eensgezind te richten op Zijn totale agenda 

voor Nederland. Laten wij samen Zijn plannen voor ons land duurzaam ‘tot 

aanzijn bidden’ en in ons gebed beschermen, onder de leiding van de Heilige 

Geest. 

 

F. Samenvatting 
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In dit artikel hebben wij betoogd dat profetische voorbede een speciale 

toepassing is van de zalving van profetie in ons gebedsleven. Door deze zalving 

toont de Heilige Geest ons wat en hoe te bidden. Hierdoor kunnen wij 

nauwkeuriger naar Zijn wil bidden, en zo meer gebedsverhoringen ervaren. Net 

als bij profetie in het algemeen, ontvangt iedere gelovige deze zalving in enige 

mate. Er zijn en blijven in de kracht van deze zalving wel flinke verschillen 

tussen gelovigen onderling. De Heilige Geest bepaalt de mate van zalving, of 

gave, die wij op dit punt ontvangen. Maar Hij weegt hierbij wel diverse factoren 

mee, zoals de mate van ons verlangen naar deze gaven en onze levenssituatie. 

Ook groeien wij in deze zalving door trouw om te gaan met de mate van zalving 

die wij al hebben ontvangen. 

Profetische voorbede sluit aan bij diverse oudtestamentische taken van 

een profetische wachter. Hiervoor is een houding van geestelijke waakzaamheid 

nodig. De Heer maakt ons dan onder meer attent op Zijn plannen, en op de 

belemmeringen van en dreigingen voor de doorbraak van deze plannen. 

Profetische voorbidders moeten door volhardend gebed deze plannen helpen 

doorbreken en tegen tegenaanvallen beschermen. Deze taak is nu een voor alle 

gelovigen, zowel individueel als gezamenlijk. Desondanks hebben sommige 

gelovigen een extra taak en gave in profetische voorbede. De kracht van 

profetische voorbede wordt nog eens extra versterkt als deze gekoppeld wordt 

aan aanbidding die op de grootheid van God is gericht. Profetische voorbede en 

aanbidding raken dan ook steeds meer met elkaar verweven. 

De zalving van profetische voorbede is de laatst  de tijd toegenomen in 

Nederland. De Heer wil deze zalving nog verder versterken. Ook wil Hij de 

eenheid en samenwerking tussen profetische voorbidders vergroten, en Zijn 

gebedsagenda voor heel Nederland tot de onze maken. Op deze manier kunnen 

wij eenparig en dus extra effectief als Zijn partners optreden bij de duurzame 

doorbraak van Zijn plannen voor Nederland. 

 

Eindnoot 

 
i Op basis van deze richtlijnen kunnen wij een gebedsagenda voor Nederland opstellen, die 

onder meer de volgende punten omvat: 

 

a)Een grote toename van gelovigen in Christus, van alle ‘rangen’, ‘standen’ en afkomst. 

Gebed voor ‘verlossing van de boze’ betekent in dit verband onder meer dat wij bidden dat 

God de greep verbreekt van geestelijke bolwerken die deze groepen gevangen hebben, zoals 

afvallig humanisme, Islam, e.d. 
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b) Een duurzame groei in geestelijke volwassenheid van individuele gelovigen. Dit houdt in 

radicale toewijding, groei in heiligheid, bevrijding en genezing van bindingen, trauma’s, 

relaties en van persoonlijke wanorde. Ook omvat het kennis van Gods waarheid, inzicht in de 

bijbelse openbaring en groeiend onderscheid tussen wat van God komt en niet, en tussen wat 

geestelijke nuttig is en wat niet (Hebr. 5:14; 1 Joh. 2:27). Ook houdt het in dat wij onze eigen 

taak en positie binnen het lichaam van Christus ontdekken en innemen.  

 

c) Volwassenheid en eenheid van de gehele gemeente van Christus. Hierbij kent iedere 

gelovige, gemeente en bediening zijn eigen plek, kracht, beperking, en grenzen, en respecteert 

die van andere leden van het lichaam van Christus. Ook bidden wij om een toename van de 

zalving van de Heilige Geest in zijn volle omvang. En wij bidden voor groei in onderscheid 

en kennis van de waarheid van het lichaam van Christus als geheel (Ef. 4:13-15). Tevens 

bidden wij dat God ons verlost van de bolwerken van ‘de boze’, die Gods plannen proberen te 

frustreren, zoals valse leer, geestelijke blindheid, ‘lauwheid’, dode religie, enz. 

 

d) Een toenemende invloed van het evangelie op de openbare ruimte, politiek, staat en 

maatschappij. Wij bidden in dat verband dat gezinnen weer gezond kunnen functioneren, en 

dat een gezond mensbeeld in ons land wordt uitgedragen. Ook bidden wij, op basis van Gods 

genade, voor economische voorspoed, veiligheid en maatschappelijke gerechtigheid, en voor 

de overheid. 

 

e) Gebed voor Israël en een blijvende doorbraak van een positieve houding in Nederland ten 

opzichte van Israël. Dit is en blijft een belangrijk onderwerp van gebed en geestelijke strijd. 

God zal ons en Nederland zegenen als wij Israël zegenen. 
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