




En Hij (Jezus) heeft zowel apostelen als profeten gegeven, 
zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, 
tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus…



Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader.
Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de
heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen
en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op wie het hele
gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere;
op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.



“Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen
en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk
de Koning, de Heere van de legermachten, gezien. Maar 1 van de serafs vloog
naar mij toe, en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met een tang van het
altaar had genomen.



Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt.
Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de
stem van de Heere. Hij zei: Wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen
zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. Toen zei Hij: Ga en zeg tegen dit volk …



“Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joel: En het zal zijn in de laatste
dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen
en uw dochters zullen profeteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw
ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en Mijn dienaressen zal
ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren”.



Gave van profetie (1 Korinthe 12 en 14) Ambt van profeet (Efeze 4)
 Is een gave van de Heilige geest  Is een gave van Christus

 Is iets wat je doet  Is iets wat iemand is

 Elke gelovige wordt opgeroepen te profeteren  God kiest profeten, niet de mens

 Is ter opbouw / bemoediging en troost  Geeft richting, stuurt bijen, waarschuwt, troost, bemoedigt, 
 bouwt op, rust toe.

 Profetische bekwaamheid is een gave  De profeet zelf is een gave (de persoon dus)

 De persoon met deze gave is een geest vervulde gelovige  De profeet is geroepen als onderdeel van de 5-voudige bediening

 De gave is voor het leven  De roeping is voor het leven



1 Korinthe 14:1
Jaagt de liefde na en streef naar de gaven van de Geest,
vooral naar het profeteren.

Handelingen 2: 16-18
En ook op Mijn dienaren en Mijn dienaressen zal ik in die dagen van
Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.




