
PREEK 6  Nehemia 6:1-15, vooral vs 7, 12, 14.  1 Korinthe 14: 1-5 en 24- 33  profetie.  

Per dag spreken we gemiddeld: 5000 woorden de mannen en 15.000 de vrouwen. 

Waarvoor gebruiken we onze woorden? Wat proberen we te bereiken? Onszelf te 

verdedigen en promoten? Hopen we op medelijden of invloed? God te eren en van 

Hem te getuigen? Waar mikken we op met wat we zeggen? Een ander te kritiseren en 

kwetsen, terug te pakken of proberen we een ander te bemoedigen, te zegenen? 

Woorden wegen! We weten er allemaal van: soms is wat anderen ons zeggen ZOUT in 

de wond, peper, een andere keer zijn woorden als BALSEM in de wond.  In Nehemia 

6 gaat het duidelijk om woorden als WAPENS, wapens van de vijanden van Gods volk 

en wapens in de hand van de VIJAND van onze ziel, de Satan. Op 3 manieren wordt N 

aangevallen: fysiek, in de val lokken om hem gevangen te nemen of te doden, vs. 1- 4, 

daarna een politieke aanval, in 5-9 insinuatie, in het openbaar, open brief: N wil in 

opstand komen tegen zijn vorst en ZELF koning worden in Juda. Vs. 7 niemand mag 

zichzelf koning maken of uitroepen, dat kunnen alleen de profeten doen. Zo deed 

Samuël bij Saul en David! De beschuldiging is ernstig: Nehemia jij hebt dat zelf 

geregeld! Je hebt zelf profeten ingehuurd en die moeten jou dan zogenaamd namens 

God benoemen en zalven. Hoe komen ze op het idee! Dit zegt meer over Sanballat en 

Tobia dan over Nehemia! Zo deden sommige koningen en politici het, hun macht 

bouwen op vrome pretenties, religie in dienst van de machthebbers! Als dekmantel.

 Door de hele geschiedenis gaf God Zijn profeten om Zijn volk te leiden, te 

vermanen, te troosten, om de communicatie en relatie tussen de Here en Zijn mensen 

in stand te houden! Ook in het NT: Efeze 5: 11 Gods gave, Zijn cadeau aan de kerk: 

apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Maar steeds waren en zijn er 

ook weer valse profeten! Onafscheidelijke schaduw. Broodprofeten, leugenprofeten, 

mensen die Gods heilige naam misbruiken om hun eigen plannen door te zetten. 

Zedekias en Chananjas. Mensen die er zelf beter van willen worden: geld of eer of dat 

ze heel vroom gevonden worden. Daarvoor zelfs liegen en toneelspelen en doen alsof 

ze woorden van de Here doorgeven! Om hun zin te krijgen! Walgelijk, godslastering. 

 We zien een concreet voorbeeld in de derde aanval, vs. 10-15 de venijnigste, 

een godsdienstige aanval. Ze weten dat Nehemia de Here wil dienen en gehoorzamen 

wat het ook zij, wat het ook kost. Nehemia hoort dat de profeet Semaja thuis zit en 

een boodschap van de Here voor hem heeft. De profeet heeft zich ingesloten, een 

soort retraite. Als iemand een boodschap van God voor jou heeft, dan wil je toch 

luisteren? Een broeder, een man van God. Zo gaat Nehemia naar hem toe. Semaja 

waarschuwt Nehemia: Laten we naar de tempel gaan en schuilen in het huis van God. 

Want de Here heeft me laten weten dat ze je vannacht willen komen doden!  

 Hoe reageert Nehemia, hoe ga je om met zo’n boodschap die uit naam van God 

gegeven wordt, doorgegeven? Vs. 11 en 12 laten zien dat Nehemia het niet 

voetstoots aanneemt, niet klakkeloos en naïef. Nehemia heeft de gave van het 

onderscheid, het onderscheid van geesten en merkt welke geest hier aan het werk is, 

NIET de Heilige Geest van Zijn God, maar de geest van leugen, de geest van de boze, de 



geest van mensen die hun ding proberen te doen.      

 Wat is dat jammer en erg, gemeente van God, dat zo de profetie in een kwaad 

daglicht wordt gesteld! De duivel misbruikt iets moois dat God heeft gegeven, en hij 

aapt het na. Er is valse profetie, toen en nu. In sommige evangelische gemeentes 

regent het: zo spreekt de Heer… Daarom zijn de reformatoren en reformatorische 

kerken vuurbang geworden en is er veel koudwatervrees en onkunde. Ja, er zijn 

mensen die het profetisch spreken misbruiken. Maar laten we met het vieze badwater 

niet het kind weggooien! Laten we vanwege het misbruik door enkelen, het gebruik 

niet nalaten. Dan doen we de Here tekort en onszelf en de gemeente. De Here heeft 

profetie gegeven toen maar ook nu nog. Dit is één van de gaven van de Heilige Geest 

aan de gemeente. De Here sprak en spreekt nog steeds. Kinderen van God krijgen een 

boodschap van de Here om door te geven aan een ander of aan de gemeente. Een 

woord van God dat die ander NET precies nodig heeft. Een bemoediging of vermaning. 

Zo wil de Here heel concreet nog steeds ons leiden en helpen hier en nu. Soms heeft 

profetisch spreken betrekking op de toekomst. Maar ook heel vaak openbaart de Here 

Zijn wil en zijn leiding voor het heden. Wordt ons leven in het licht van Gods wil gezet. 

Gods communicatie in de wereld gaat door. Onze gereformeerde traditie betrekt dat 

vooral op de prediking. De preek heeft hopelijk profetisch gehalte: een actuele 

toepassing van Gods woord voor ons leven in deze eeuw. De levende God spreekt Zijn 

levende woord. Concrete toepassing van Gods beloften en geboden in deze tijd.  

 Kunnen jullie dan allemaal gerust achteroverleunen en kijken wat de predikant 

ervan maakt? Nee! 1 Korinthe 14: 1 Gods wil voor de gemeente! Voor ieder gelovige. 

Vs. 5 ik zou wel willen dat er veel meer profeten in de gemeente waren. Maak vooral 

werk van deze geestelijke gave! Veel belangrijker en zegenrijker dan spreken in 

tongen! Paulus spreekt helemaal in de lijn van Mozes die al sprak in Numeri 11 Was 

heel het volk van God maar profeten! Hoe meer hoe beter!    1 Korinthe 14: 39 besluit: 

Zo dan, broeders en zusters, ijvert om te profeteren. Streef er naar. Doen wij dat? 

Willen we de Here gehoorzamen? Ook al is het ongewend en eng en anders? Willen 

we aanhaken bij het verlangen van de apostel en de Here? Willen we erom bidden?

 Kijk, in het Oude Testament had je profetenscholen. Het gaat erom onze gaven 

te ontdekken, gebruiken en ontwikkelen. Leerproces, oefenen. Eerst alleen positieve 

opbouwende en bevestigende dingen doorgeven. De negatieve, kritische en 

vermanende boodschappen zeer terughoudend mee zijn, daar heb je meer ervaring en 

genade en gevoeligheid voor nodig!  Mensen die profetisch willen spreken, hebben  

Begeleiding nodig, pastoraal, en door mensen die meer ervaring hebben op dit gebied. 

Stap 1 is: geloven we dat de HERE nog steeds concreet en persoonlijk spreekt? Stap 2: 

willen we inderdaad ernaar streven om Gods woorden te horen en door te geven? 

Allereerst ZELF gehoorzamen, vertrouwen ons laten leiden, ps. 43.  Stap 3: Als iemand 

spreekt, laten het de woorden van God zijn! 1 Petrus 4: 11. Stellen wij ons open voor 

de Here en willen we kanaal van Zijn wil en woorden en zegen zijn? Naar anderen toe?

 Profetie vraagt altijd om analyse, om toetsing! 1 Korinthe 14: 29 Ja, laat er 



ruimte zijn voor profetisch spreken, ja, er mag en er moet gesproken worden om 

geestelijk leiding te geven. Maar Voorzichtig, onderscheiding! De anderen moeten 

beoordelen, andere profeten, andere gemeenteleden, bijzondere verantwoordelijk-

heid van de ambtsdragers. Elke preek wordt beoordeeld door de ouderlingen en 

speciaal deze, zullen we bespreken in de kerkenraad, dat doen we periodiek elk half 

jaar, een gesprek over de prediking de gastpredikanten en een preek van mij.  

Nehemia nam het ook niet zomaar klakkeloos over en aan. Hij deed ook iets aan 

toetsing. En geleid door Gods Geest kon hij onderscheiden en merken dat dit niet van 

God kwam, maar een verzinsel van mensen, van de vijanden kwam. Hoe wist ie dat 

nou?              Ik denk ook omdat deze zogenaamde boodschap van God duidelijk 

inging tegen het geopenbaarde Woord van de Here. Er wordt gezegd: kom schuilen in 

de tempel, maar niet zomaar iedereen mocht in de tempel zelf komen, alleen priesters 

en levieten. En dat is Nehemia niet! Een profetisch woord kan NOOIT ingaan tegen de 

Heilige Schrift dat is Gods volmaakte ingegeven Woord. Als een zgn. profetische 

boodschap van de Bijbel afdoet of ermee in tegenspraak is, weet je direct: dit komt 

niet van de HERE! Hij spreekt zichzelf niet tegen. Heel de Schrift is door God ingegeven 

en dat is het KADER, de norm, de Gouden lijst voor ons leven als kerk en christen!

 Helaas, tot op de dag van vandaag wordt de ware profetie gevolgd en nageaapt 

door de valse profetie. Ook oprechte profeten en kinderen van God kunnen zich 

vergissen! Maar laten we niet van de weeromstuit ons afsluiten voor de boodschap-

pen die de Here wil geven aan ons. Laten we juist zoeken en streven naar deze gave en 

erin groeien. Ik begrijp, voor velen van ons is dat nieuw en reageren we: ik een 

boodschap van God ontvangen? En doorgeven? Ik profetisch spreken?    Laten we heel 

basaal onszelf onderzoeken en afvragen:  Waarvoor gebruik ik mijn woorden? Als ik 

met en tot anderen spreek, waar mik ik op? Waar ben ik op uit? Roep ik maar wat me 

voor mond komt of bid ik voor ik iemand opzoek en spreek: Here, wat wilt U dat ik 

zeggen zal? Wat zeg ik? Waarom? Mijn woorden kunnen wapens zijn, een dolk in 

iemands hart of rug, maar mijn woorden kunnen ook werktuigen zijn van God, via mijn 

woorden kan ik iets van Gods liefde, Gods genade en HOOP doorgeven. De valse 

profetie tegen Nehemia wilde hem angst inboezemen en laten stoppen met bouwen: 

Destructief, negatief. De ware profetie bouwt op, is constructief, positief, produceert 

iets goeds! 1 Korinthe 14: 3 en 4 Ja, Here laat me woorden van opbouw en troost 

spreken! Misschien begint het met een kaart? Wat schrijf je erop? Welke kaart met 

bijbeltekst kies je? Laat je leiden, grote kans dat die ander het ontvangt als woorden 

van God, een woord van zegen!    Vs. 24 en 25 Missionaire impact. De Here Jezus heeft 

het “voorgedaan” in Johannes 4. Laten we bidden en zoeken en streven dat onze 

woorden zo van God zelf komen en door Hem gebruikt worden! Zodat mensen breken 

en zich bekeren en God gaan eren en aanbidden en geloven! Neem mijn lippen maak 

ze rein, dat ze Uw getuigen zijn. Laten de woorden van mijn mond en de overleggin-

gen van mijn hart U welgevallig zijn Here, en laat mijn spreken ook een bron van zegen 

en opbouw voor mijn naaste en Uw gemeente. Amen?              Ds. A.T. van Blijderveen. 




