GODS HART
VERTOLKEN

SHAWN BOLZ

GODS HART VERTOLKEN

– Mensen met God verbinden door het woord van kennis
Uitgegeven door Arrowz
info@arrowz.org
www.arrowz.org
Auteur: Shawn Bolz
Vertaling: Kees Kruyswijk
Omslagontwerp en typografie: Ronald Gabrielsen, 3ig.org
ISBN 978 94 90 489 32 8
NUR 707
Copyright © 2015 Shawn Bolz
Oorspronkelijke titel: Translating God
Oorspronkelijke uitgever: iCreate Productions, Glendale, bolzministries.com
Alle rechten voorbehouden.
Copyright Nederlandse vertaling © 2017 Arrowz, Haarlem
Uitgegeven met toestemming.
De Bijbeltekst in deze uitgave zonder nadere bronvermelding is ontleend aan de
Herziene Statenvertaling, © 2010 Stichting Herziene Statenvertaling.
De Bijbeltekst in deze uitgave met de vermelding NBG is ontleend aan de
NBG-vertaling 1951, © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap.
De Bijbeltekst in deze uitgave met de vermelding MSG is (vertaald) ontleend
aan The Message, © 1993-2005 NavPress Publishing Group.
Het gebruik van eerbiedskapitalen is aangepast aan de huisstijl van de uitgever
van dit werk. Cursivering van Bijbeltekst en redactionele invoegingen tussen
rechte haken zijn toegevoegd door de auteur.
Omwille van de leesbaarheid is afgezien van inclusief taalgebruik als ‘hij of
zij’ en ‘zijn of haar’ en gekozen voor de voornaamwoorden ‘hij’ en ‘zijn’ als
onzijdige termen.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen,
of op enige andere manier – met uitzondering van korte citaten in gedrukte
recensies – zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, stored in a retrieval
system or transmitted in any form, electronically, mechanically, by means of
photocopying, recording or otherwise – with the exception of brief quotation in
printed reviews – without the prior written permission of the publisher.

In memoriam
Dit boek draag ik op aan Bob Jones. Jouw kinderlijke geloof
in het bovennatuurlijke heeft mij geholpen op mijn eigen
ervaringen te vertrouwen. Je bemoedigende woorden, het
vertrouwen dat je mij hebt geschonken en de vele, vele uren
die we samen hebben doorgebracht zal ik nooit vergeten.
Je hebt me laten zien dat God in mij met evenveel kracht
werkt als in jou. Ik begrijp nog steeds maar de helft van de
profetische woorden die je over mij hebt uitgesproken, maar
toch is datgene wat ik nu doe daardoor tot stand gekomen.
Ik weet dat je in de hemel bent, dat je nu nóg meer met God
in gesprek bent en dat we allemaal gezegend worden door
jouw leven in de hemel. Ik ben zo blij dat dit project van mij,
net als al die andere projecten van je geestelijke familie hier
op aarde, jouw schat in de hemel compleet maakt. Onze vrucht
is jouw vrucht!

In het belang van de privacy is
gebruikgemaakt van verzonnen
namen en zijn biografische
anekdotes zo veel mogelijk
geanonimiseerd.

Inhoud
Aanbevelingen............................................................................................................. 9
Voorwoord................................................................................................................... 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Het draait om liefde.............................................................................. 17
De openbaring van Openbaring................................................ 27
Mijn liefde voor de profetische bediening........................ 37
Profetie is een hartsgesteldheid................................................ 47
Openbaring in het Nieuwe Testament................................. 63
Een stap verder dan beoordelen................................................ 75
De manier waarop God communiceert................................ 93
De openbaringsgaven....................................................................... 105
De kracht van profetie is relatie.............................................. 113
Iedereen kan openbaring ontvangen................................. 125
Verantwoordelijkheid en rekenschap................................. 139
De verantwoordelijkheid van de profeet......................... 153
En nu de praktijk.................................................................................. 171

Dankbetuigingen................................................................................................ 181
Over de auteur...................................................................................................... 185

Aanbevelingen
Shawn Bolz is een unieke man met een onvoorstelbare,
zeer accurate profetische bediening. Het raakt me enorm
dat hij zo ingaat op de basis van al die openbaringen: liefde.
Gods overweldigende liefde voor ons en het hartstochtelijke
verlangen van de auteur om die boodschap ongecensureerd
door te geven, stromen als golven uit dit boek je hart binnen.

− Martin Koornstra

		 Directeur Stichting Royal Mission
In een grote samenkomst overkwam mij iets wat ik totaal
niet verwachtte. Shawn Bolz sprak mij publiekelijk aan en
ontving van de Heilige Geest accurate gegevens over mijn
persoonlijke leven. Hij gaf me zelfs gedetailleerde informatie
over ons kantoor. Op dat moment wist ik: ‘Dit bent U, God.’
Het opende mijn hart, want ik zag aan hem dat hij profeteerde vanuit het hart van God de Vader. Wat volgde was
een zeer bemoedigende profetie met betrekking tot mijn
roeping. Kom je net als ik uit de traditionele kerk? Lees
dan Shawns boek. Het zal je eventuele angst voor profetie
wegnemen en een verlangen in je aanwakkeren om God
ook door jou heen te laten spreken.

− Hans Maat

		 Directeur Evangelisch Werkverband
		 binnen de Protestantse Kerk
Na het lezen van de oorspronkelijke, Engelstalige versie van
dit boek heb ik de uitgever nadrukkelijk gevraagd of hij het
in het Nederlands wilde uitgeven, want deze boodschap
vraagt om een wijde verspreiding in ons land. Dit is geen

boek voor de (theologische) elite, maar voor iedereen die
Gods liefde en Gods hart wil delen door middel van de gaven
van de Geest.

− Henk Hazeleger

		 Profetische gebedsgroep Shelter Haarlem
Gods hart vertolken van Shawn Bolz is een waar genoegen om
te lezen. Het staat vol praktische wijsheden en tal van verhalen die een goede illustratie vormen van zijn onderricht.
Tijdens een intercontinentale vlucht heb ik het boek in één
ruk uitgelezen, ik kon het gewoon niet wegleggen. Ik raad
iedereen die meer over profetie wil weten aan om Gods hart
vertolken te lezen.
Mijn aanbeveling geldt niet alleen het boek, maar ook de
schrijver zelf. Ik weet nog goed dat ik zo’n twintig jaar geleden
met Shawn gebeden heb, toen zijn bediening nog niet zo
bekend was. Hij heeft zich ontwikkeld tot een stabiele profeet
die zeer krachtige en accurate profetische woorden kan uitspreken, waardoor mensen enorm bemoedigd worden.

− Randy Clark

		 Oprichter van Global Awakening
Ik heb veel boeken over profetie gelezen en ik vond ze echt niet
allemaal even boeiend, maar dit boek sprong eruit! Bij het
lezen van Gods hart vertolken kreeg ik grote bewondering voor
de transparantie en nederigheid van Shawn Bolz, en vooral
voor zijn bekwaamheid om verschillende aspecten van profetie te benoemen en te analyseren. Met zijn scherpzinnige,
Bijbels gefundeerde en theologisch goed onderbouwde commentaar deelt hij een begrijpelijke boodschap, die zich goed in
praktijk laat brengen. Iedereen zal dit een prachtig boek vinden.

− C. Peter Wagner (1930-2016)

Wat ik het mooist vind aan Gods hart vertolken is dat het
beschrijft hoe God profetie gebruikt om ons zijn liefde te
tonen in al haar facetten. Alle verhalen laten zien hoe God
zijn hart deelt met zijn kinderen. Hij gebruikt elk denkbaar
middel om mensen door zijn liefde het Koninkrijk binnen
te loodsen. God laat zijn bruid door niemand roven. Hij wil
ons zélf in zijn armen sluiten.
Vanaf zijn kinderjaren heeft Shawn het profetische in zijn
leven gekoesterd en ontwikkeld. Het was mooi om daar
getuige van te zijn. Hij vertelt in dit boek over de openbaring
die hij heeft ontvangen, dat liefde het belangrijkste doel van
onze profetische gave is – met name wanneer we er anderen
mee dienen.

− Beni Johnson

		 Senior voorganger Bethel Church, Redding (Californië)
Dit is het beste boek over profetie dat ik ooit heb gelezen.
Shawn Bolz zet uiteen wat onze prioriteiten moeten zijn als
we willen groeien en functioneren in de gave van profetie.
Hij nodigt ons uit om ons voor honderd procent in te zetten
voor de nieuwtestamentische waarden van een juiste houding,
transparantie en openheid voor toetsing – dingen die in
profetische kringen vaak ver te zoeken zijn. Shawn heeft
een uitgesproken profetische gave en tientallen jaren ervaring.
Deze twee dingen maken zijn boodschap en onderricht in
hoge mate geloofwaardig. Ik heb het boek van kaft tot kaft
gelezen en kan het van harte aanbevelen aan iedereen die
in het profetische wil functioneren of anderen daarin wil
toerusten.

− Johnny Enlow

		 Oprichter van RISE

Shawn betreedt een opwindend gebied, waarin zo veel kracht
is dat heel nieuwe mogelijkheden zichtbaar worden. Ik ben
heel benieuwd of de dingen die Shawn heeft ervaren ook voor
anderen mogelijk zijn. Als dat zo is, betekent het een doorbraak voor het lichaam van Christus. Dit zijn dingen die bij
het duizendjarig rijk horen en het is veelzeggend dat ze juist
nu optreden, tegen het einde van het tijdperk van de kerk,
bij een jonge man die de krachten van de komende wereld
heeft ervaren.

− Lance Wallnau

		 Directeur The Lance Learning Group
Toen ik in 2001 begon aan het schrijven van Leren zien in het
bovennatuurlijke, heb ik eerst twee jaar lang alle boeken gelezen
die ik te pakken kon krijgen over profetie, engelen, onderscheiding van geesten en dromen en visioenen – samen
ongeveer honderdvijftig titels. Ik wilde dat dit boek van Shawn
Bolz er toen al was geweest! Het had enorm veel missers en
pijn kunnen voorkomen als mensen van de belangrijkste
principes in dit boek op de hoogte waren geweest.
Dit is niet het zoveelste boek over de betekenis van bepaalde
kleuren of de uitleg van enge dromen. De schrijver spreekt
tot het hart van de lezer die over profetie wil leren en geeft
onderricht over de vruchtbare zaaigrond van je hart, want
als de grond goed is, wordt de oogst dat ook. De verhalen
die Shawn vertelt zijn prachtig en opzienbarend. Zijn boodschap over spreken vanuit Gods hart en aanspreekbaar zijn
op de accuraatheid van je profetieën is zonder meer verfrissend. Het is een vlot geschreven boek, dus haal het in huis,
lees het en herlees het!

− Jonathan Welton

		 Oprichter The Welton Academy

Voorwoord
Ik werd diep geraakt door Gods hart vertolken van Shawn Bolz.
Het is een van de meest bemoedigende boeken die ik ooit heb
gelezen. Het getuigt van diepgaand inzicht in de Bijbel en
staat vol met verhalen over God – verhalen die hoop brengen
en de lezer dicht bij het hart van deze fantastische, volmaakte
Vader brengen. Het heeft me ontroerd, soms zelfs tot tranen
toe.
Shawn is al vele jaren een goede vriend. Ik heb met verwondering gezien hoe God hem gebruikt om zijn volmaakte liefde
voor mensen te tonen door woorden van kennis en profetie.
De wijsheid waarmee Shawn deze gave inzet, vind ik enorm
inspirerend. Doordat hij zo transparant is in zijn profetische
bediening, groeit vanzelf je geloof dat God jou net zo kan
gebruiken. Een van Shawns stellingen in dit boek helpt begrijpen waarom: ‘Het doel van profetie is mensen in verbinding
brengen met de God die hun kracht geeft, zodat ze kunnen
worden zoals Hij en aan de hele wereld kunnen laten zien wie
Hij is.’ Profetie verbindt mensen met het wezen van God,
zodat ze worden als Hij en tonen wie Hij is. Geweldig!
Profetie is een prachtig aspect van ons leven in Christus.
Ik kan me niet indenken wat mijn leven de laatste veertig
jaar zou hebben voorgesteld als er geen profeten waren geweest
die mij in elk denkbaar opzicht hebben verrijkt. Misschien is
dat de reden waarom de vijand van onze ziel de profetische
bedieningen zo graag in een kwaad daglicht stelt. Ook hier
draagt Shawn wijze inzichten aan, die de harten van mensen
tot rust kunnen brengen wanneer ze van de profetische
bediening niets anders dan pijn en teleurstelling hebben
ondervonden. Het is tijd dat we weer zien hoe het profetische echt bedoeld is.

Geboeid heb ik toegekeken hoe God mensen in een situatie
brengt waar ze door accurate woorden van kennis zijn liefde
kunnen ontvangen. De gave van Shawn op dit gebied mogen
we in onze tijd rekenen tot tekenen en wonderen van een
heel nieuw niveau. Verschillende mensen in onze bediening
zijn door de toenemende accuraatheid van Shawns woorden
van kennis gestimuleerd om meer risico te nemen, om zo te
ontdekken of God hen net zo wilde gebruiken. En dat wil Hij
inderdaad. De resultaten zijn opmerkelijk. Waarom laten
steeds meer mensen Gods hart op deze manier zien? Ik denk
dat het komt door Shawns praktische benadering van het
verstaan van Gods stem. Daarnaast gaat hij op een wijze
manier om met zijn eigen profetische gave en stelt hij consequent de liefde centraal.
Ik ben dol op genezing en alle andere manifestaties van
Gods liefde, maar niets bereikt iemands hart sneller dan een
profetisch woord dat helemaal klopt. In een recent onderzoek
is aan ettelijke duizenden mensen gevraagd welke vraag ze
aan God zouden willen stellen als ze zeker wisten dat Hij
zou antwoorden. Veruit de meesten noemden de vraag: ‘Wat
is het doel van mijn bestaan?’ Misschien is dit de reden dat
profetie zo krachtig is. Als ze op de juiste manier wordt
toegepast, gaan mensen beseffen dat God hen kent en van
hen houdt, en dat Hij hun een doel geeft om voor te leven.
Dit hoort voor mij bij de mooiste dingen die ik meemaak en
het ontroert mij vaak tot tranen toe. God is een en al liefde,
en dat blijkt overduidelijk uit zijn verlangen om mensen in
hun bestemming te brengen.
Gods hart vertolken staat vol met zulke bemoedigende
verhalen. Maar daarnaast zijn ze zo uitnodigend dat de
lezer vanzelf gaat verlangen ook te groeien in deze uitingen
van de Heilige Geest. Dit soort boeken zijn van onschatbare
waarde. Het zal vele mensen helpen om Gods liefde op deze
specifieke wijze aan anderen te laten zien.

Lees dit boek, geniet ervan en laat de boodschap je veranderen.
Want we leven in een wereld die het uitroept tot God, dat Hij
zich zal openbaren door zijn gaven die werkzaam zijn in zijn
mensen.

− Bill Johnson

		 Senior voorganger Bethel Church, Redding (Californië)

HOOFDSTUK

Het draait om liefde
In het vliegtuig op weg naar Australië knoopte ik een gesprek
aan met de man die naast mij zat. Hij was spraakzaam, maar
ook een beetje afwezig. We praatten over ons leven, over ons
gezin en ons werk. Hij werkte voor oliemaatschappijen en
dit was de laatste maand dat hij voor zijn opdrachtgevers
op reis was. Hij was erg onder de indruk van ons werk in de
strijd tegen mensenhandel en had nog nooit eerder gehoord
hoe burgerorganisaties zoals de onze zich daarvoor inzetten.
Hij leek er erg door geraakt.
Op een bepaald moment ging hij naar het toilet en toen
hoorde ik de stem van de Heilige Geest: ‘Niet alles wat hij
heeft verteld is waar. Hij werkt niet voor oliemaatschappijen, hij is de beveiligingsagent op deze vlucht. Ik wil hem
bemoedigen in verband met zijn aanstaande pensionering.’
Ik kreeg ook een woord van kennis: de naam van zijn vrouw,
de plaats in Europa waar hij altijd al na zijn pensionering
heen wilde gaan en dingen over zijn dochter die een zwangerschap met complicaties had. Ik was zo overweldigd dat
ik niet wist wat ik moest zeggen toen hij terugkwam.
Maar hij begon zelf te praten, natuurlijk zonder te weten
waar het toe zou leiden, en begon direct over God. ‘Je had
het over je relatie met God en dat je een roeping voelde voor
je werk van nu. Hoe wist je dat je geroepen was?’ Het gaf
me een prachtig aanknopingspunt om hem te vertellen over
het woord dat ik voor hem had gekregen. Ik legde hem uit
dat Jezus realiteit is en dat Hij heel veel van ons houdt en
in ons leven aanwezig is. Toen vroeg ik of ik hem een paar
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dingen mocht vertellen waarvan ik dacht dat God ze me liet
zien om hem te bemoedigen. Hij reageerde heel enthousiast
en zei ja.
‘God zei tegen me dat jij hier de beveiligingsagent bent
en dat je vrouw Patricia heet. Hij zei ook dat Hij je hartenwens wil vervullen, namelijk de Zuid-Italiaanse wijngaarden
na je pensionering bezoeken. Hij vertelde mij ook over je
dochter Anna: dat ze problemen heeft met haar zwangerschap, en hoe je voor haar gebeden hebt en Hem gevraagd
hebt om haar te helpen. Je hebt tegen Hem gezegd dat je
alles wel wilt doen als Hij haar maar zou helpen. Maar Hij
wil haar nog liever helpen dan jij, en het zal goed komen
met haar en haar kindje.’
Terwijl ik sprak, zag ik dat hij emotioneel werd en toen ik
over zijn dochter begon, liepen de tranen over zijn wangen.
Toen pakte hij de armleuningen stevig beet en zei: ‘Maar
ik ben niet debeveiligingsagent.’ Ik moest lachen, want hij
had net een rechtstreekse boodschap van God ontvangen
die hem diep had geraakt, en nu wilde hij niet toegeven wat
zijn baan was. Ik zei: ‘Is er wel íets waar van de dingen die
ik van God heb gehoord?’
‘Ja, alles klopt,’ zei hij, ‘maar ik ben geen beveiligingsagent.’
Ik lachte, want ik wist dat hij het wel was, maar bedacht
dat hij er waarschijnlijk niet over mocht praten. We baden
samen en wisselden gegevens uit en toen alle passagiers
het vliegtuig verlieten, bleef hij achter. Ik kon hem geen
gedag zeggen, want hij verdween in de cockpit. Toen ik op
mijn bagage stond te wachten, voelde ik een hand op mijn
schouder. Ik draaide me om en daar stond mijn nieuwe vriend.
‘Ik kan haast niet geloven dat God jou heeft laten zien
dat ik de beveiligingsagent op deze vlucht ben! Ik moest
nog even je gegevens checken voordat ik met je kon komen
praten. Wat fantastisch dat God je dit allemaal heeft laten
zien. Ik wil Gods stem ook op die manier kunnen horen!

HET DRAAIT OM LIEFDE
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Ik geloof dat alles in mijn leven weer op zijn plek valt.’ Wat
een reactie! Ik wist dat hij zich nooit eerder zo geliefd en
verbonden met God had gevoeld als op dat moment. Het
was voor ons allebei een levensveranderende ervaring.
Profetie is een grandioos instrument voor het tonen van
liefde. Kijk maar eens hoe de techniek binnen het tijdsbestek
van één generatie iedereen met elkaar heeft verbonden. We
kunnen vrijwel overal ter wereld met anderen communiceren
met behulp van smartphones, internet, streaming en virtual
reality. Door de technologie kan iedereen vanaf elke denkbare
plek met ieder ander in verbinding komen. We kunnen er
nieuwe vrienden mee maken en je kunt worden opgenomen
in een online gemeenschap waar je zonder de hulp van
technologie nooit was binnengekomen. Zo werkt profetie
ook. Het is als een smartphone voor onze geestelijke liefde.
Door profetie ontstaat er sneller een relatie en kunnen we in
verbinding komen met mensen, steden, landen en bedrijven
in de hele wereld. Door profetie werpen we een blik in het
hart van God en kunnen we met mensen omgaan zoals God
het van oudsher bedoeld heeft.
Openbaring is niet alleen maar voor het aanwakkeren van
profetische gaven, maar ook om ons te helpen leven met een
helder besef van wat God voelt en hoe Hij denkt. Daardoor
gaan we mensen zien zoals God wil dat we hen zien, waardoor we omgaan met hen zoals God dat doet. En dat maakt
dat mensen verlangen te worden zoals God hen ziet. Maar
daarover later meer.
Als je een warme, authentieke vriendschapsrelatie met
God hebt, zullen je relaties met andere mensen net zo worden.
Veel mensen die streven naar profetische gaven, zijn met
God niet intiemer dan met hun oude schoolkameraden,
maar proberen wel van het profetische gebruik te maken.
Vervolgens raken ze ontmoedigd omdat de diepgang in hun
relatie ondanks de profetieën niet toeneemt. Dat komt
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doordat in de profetische bediening jouw persoonlijke
verbinding met God centraal staat: alleen zo word je voor
anderen een poort naar Gods hart, gevoelens en gedachten.
Gods hart bestaat op aarde uit meer dan zeven miljard
stukjes. Als je Hem leert kennen, vult zijn passie voor mensen
jouw hart. Je relatie met Hem is de bron van openbaring,
maar ook het doel ervan.
In dit boek maak ik duidelijk waarom liefde in de profetische
bediening centraal staat, en niet het verkrijgen van informatie.
Ik laat zien waarom God spreekt, hoe Hij spreekt, hoe je een
goede rentmeester van openbaringen wordt en hoe je jezelf
daarin ontwikkelt. Ik zet ook vraagtekens bij zienswijzen
over profetie die niet stroken met het uitgangspunt van liefde.
En ten slotte vertel ik over mijn eigen ontdekkingstocht,
met zowel mijn sterke kanten als mijn fouten. Ik wil graag
dat je veel risico neemt, maar dan is het goed om te weten
hoe ik een paar grote missers heb overleefd.
Er gaat niets boven het brengen van goed nieuws als ‘tolk
van God’ – nieuws dat niet alleen leuk is om te horen, maar
ook verandering teweegbrengt. Ik vind het geweldig dat
mensen door een praktisch profetisch woord in verbinding
komen met God en met hun familie en vrienden, met hun
levensdoel of zelfs met de natuur. Wat ze ervaren is God
die de puzzelstukjes liefdevol aan elkaar legt. Maar ik heb
ook minder positieve dingen gezien. Ik heb veel profetische
bedieningen meegemaakt en ik kan talloze verhalen vertellen
die lachwekkend zijn of dieptriest, waarbij ik me afvroeg
wat de betrokken personen met hun profetie wilden bereiken.
Profetie krijgt een slechte naam door de manier waarop
sommige mensen er gebruik van maken. Ook daarover
later meer.
Maar ik dwaal af. Laten we aan de slag gaan met dit
boeiende onderwerp, waarbij ik hoop dat ook degenen die
hiermee al veel ervaring hebben nieuwe inzichten opdoen.

HET DRAAIT OM LIEFDE
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Tammy
Voordat onze oppas Tammy voor ons ging werken, gaf ze
leiding in de Bijbelschool van onze kerk in Los Angeles. Ik
kende haar niet zo goed, maar ik had het gevoel dat zij en
haar man goede vrienden van me zouden kunnen zijn.
Daardoor voelde ik altijd al een band met hen. Op een
avond gaf ik les in haar groep en ik zei tegen haar: ‘Ik heb
een lijst met namen voor je, Tammy. Een beetje raar misschien … zeggen ze je iets?’ Ik noemde de namen van al haar
kinderen met hun partners, en haar kleinkinderen. Aan
het eind zei ik: ‘En er is er nog één’, waarop zij vertelde dat
haar dochter zwanger was. Ik zei tegen haar: ‘Je hebt je familie
opgegeven om hier te komen wonen, omdat God het tegen
je had gezegd. Hij zal voor ze zorgen en ze zegenen terwijl
jij Gods familie zegent. Hij houdt nog meer van ze dan jij.’
Dit was voor Tammy een enorme bevestiging. Zij en haar
man waren in geloof van Minnesota naar Los Angeles verhuisd
en ze vertrouwde God dat het een goede beslissing was. Later
vertelde ze me dat het haar veel stress gaf dat ze niet bij haar
kinderen en kleinkinderen kon zijn, en dat ze het daarom
een tijdje heel moeilijk had gehad. Ze kon haast niet geloven
dat God mij hun namen had gegeven, maar voor haar was
dat het bewijs dat Hij nog meer van hen hield dan zijzelf.
Niet lang daarna werd ze vaste oppas in ons gezin, wat ze
fantastisch deed.
Keer op keer heeft God tegen mij gezegd (of heeft Hij mij
gebruikt om tegen anderen te zeggen): ‘Alles waar jij van
houdt, daar houd Ik nog meer van.’ En weet je, profetie is
daar het bewijs van. Het doel van openbaring is heel eenvoudig: zien wat God ziet, horen wat God hoort en uitspreken
wat God zegt, zodat we allemaal kunnen liefhebben zoals
Hij liefheeft. We ontvangen profetische openbaringen om
een stukje van Gods hart vanuit de eeuwigheid in de wereld
te kunnen brengen.
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Iedere keer als we de passie van Gods hart verkondigen, zijn we
aan het profeteren.
– MIKE BICKLE

Volledig hersteld
Jezus had lak aan conventies. Hij koos vissers, tollenaars en
prostituees uit om de wereld te hervormen. Hij keek op zijn
eigen manier naar hen; voor Hem waren ze heel anders dan
voor de mensen om hen heen. Dat Hij zo veel in hen zag,
was ongewoon. Maar Hij geloofde in hen. Tegen Samuël zei
God ooit: ‘Jij kijkt naar iemands uiterlijke verschijning. Zo
kijk Ik niet naar mensen’ (zie 1 Sam. 16:7). Zo gaf Hij aan
dat Hij een andere maatstaf hanteerde om te bepalen wie
het waard was om in te investeren. Hoe kwam Hij aan die
maatstaf en wat was dan zijn visie op deze mensen?
Jezus was geen voetbalcoach die keek naar wat mensen
in zich hadden, zodat Hij ze met zijn trainerskwaliteiten
op een hoger niveau kon brengen. Hij keek naar hen door
een lens van liefde – met de blik van de Vader. Hij zag de
mensen als volledig hersteld naar Gods oorspronkelijke
plan voor hun leven, alsof ze al van harte waren ingegaan
op zijn uitnodiging om met Hem te wandelen. Hij behandelde
ze niet vanuit de hoop dat ze ooit volledig in hun kracht
zouden staan, maar alsof ze dat al deden. Jezus trad mensen
tegemoet met een mate van respect die ze niet verdienden.
Hij gaf hun een ongebruikelijke hoeveelheid eer. Als je de
evangeliën goed gaat begrijpen, zie je hoezeer Jezus vertrouwde op zijn vriendschap met de Vader en diens liefdevolle
openbaring over elk mens.
In het hele Oude Testament kom je de metafoor tegen dat
de ogen en de oren van de wereld gesloten zijn voor de
waarheid. Dit was duidelijk ook het geval in de tijd van
Jezus, maar toch trad Hij de mensen tegemoet alsof ze
de diepere, volledige betekenis van zijn daden al konden
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begrijpen. Dat was zo anders dan hoe joden en niet-joden
met elkaar omgingen dat het verbazing opriep. Mensen
keken geboeid toe wanneer ze Jezus zagen investeren in
mensen die niets speciaals leken te hebben. Iedereen wil
graag ‘ingewijd’ zijn in een geheim. Jezus gaf de mensen
het gevoel dat ze de geheimen van de hemel kenden, en als
ze naar Hem keken, was dat eigenlijk ook zo.
Wanneer Jezus met ontferming bewogen was, was dat
niet zomaar een emotie. Hij besefte wat deze mensen voor
de Vader betekenden. Hun waarde in de eeuwigheid was
niet gebaseerd op hun directe genezing; Jezus had voor
ogen wat er zou gebeuren als ze weer met God verbonden
waren, als ze ten volle konden wandelen in de bestemming
waarvoor ze waren geschapen. Hij zag ze ook alsof ze al in
de eeuwigheid leefden en daar trok Hij ze heen, enkel door
ze zijn liefde te geven. Uiteindelijk legde Hij zijn leven af
om hun relatie met de Vader te herstellen, omdat Hij wist
hoeveel die relatie betekende.
Als zulke inzichten het uitgangspunt worden in onze
profetische bediening, verandert dat de manier waarop we
met elkaar omgaan radicaal. Tegenwoordig hebben we de
profetische bediening vaak gereduceerd tot het ontwikkelen
van gaven zonder een hoger liggend doel. Maar het echte
doel van profetie is jou te brengen tot je eeuwige roeping
om ín Jezus te zijn – als de volmaakte versie van jezelf,
zoals God je bedoeld heeft. Als jij profeteert over mensen,
steden, bedieningen of bedrijfstakken, helpt je dat een beeld
te krijgen van jezelf zoals je werkelijk bent. Door te profeteren
ga je voelen hoe het is om een eeuwig, geestelijk wezen te
zijn – en tegelijk gewoon mens. Profetie helpt je ook om je
hoop te vestigen op je eeuwige bestemming: God te kennen
zoals Hij zo graag door zijn kinderen gekend wil worden.
Herinner je je het gevoel dat je als kind had toen je speelde
dat je een superheld was? Je ervaart het ook als je een film
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kijkt waarin de hoofdrolspelers hun zwakheden overwinnen
en helden worden. Het is niet alleen het gevoel dat God
geweldig is, maar dat Hij wil dat wij ook geweldig zijn.
Op die manier wil God ons bekrachtigen, waardoor we het
overvloedige leven van Johannes 10:10 kunnen leiden.
Ik was eens op bezoek bij vrienden die het daklozencentrum voor gezinsopvang in Atlanta leiden, en ik zat te
praten met Rose, de directrice. Zij vertelde me over een man
die zijn vrouw en kinderen alleen had gelaten om drugs te
scoren, en hoe boos ze op hem was omdat ze echt geloof
had in herstel voor dit gezin. Ze was niet zomaar nijdig: ze
was boos omdat ze in hem geloofde. Als ze een andere baan
had gehad zou deze gewone vrouw bang zijn voor crackverslaafden, maar nu liep ze over van moed en daadkracht.
We liepen naar de gezinsafdeling van het opvangcentrum.
De man was net thuisgekomen nadat hij buiten het centrum
drugs had gebruikt en ze stapte direct op hem af. Ze zwaaide
haar vinger onder zijn neus en zei: ‘Waar ben je nou mee
bezig? We geloven allemaal in jou! Je hebt het recht niet
om je gezin in de steek te laten!’ en ze vertelde hem opnieuw
de waarheid – het liefdesverhaal van zijn gezin en van zijn
God. De man bleef maar spijt betuigen. Hij herkende God
in de bewogenheid en visie van Rose voor hem; hij zag dat
ze niet zomaar een bezorgde weldoener was, maar iemand
die oog had voor zijn waarde als mens. Zij wist hem ervan
te overtuigen dat hij moest kiezen voor wat echt goed was,
en dat hij die vergankelijke dingen moest loslaten. Haar
liefde was voor hem het bewijs dat er een ander, beter leven
mogelijk was. Op zulke momenten maken we soms de beste
keuzes. Wanneer iemand ons op deze manier liefde geeft,
gaan we de weg naar de vrijheid zien.
Het is moeilijk om profetie als een geschenk van liefde te
zien terwijl erkende profeten (in allerlei kerkgenootschappen
en bewegingen) vooral ons falen benadrukken, wat scheiding
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heeft gebracht of ons onwaardig maakt. Ze spreken vervolgens
terechtwijzingen of richtinggevende profetieën uit die ons
op zo’n moment niet echt verder helpen. Of nog erger, ze
spreken een oordeel over ons uit, omdat hun theologie
prestatiegericht is of draait om het onderscheiden van goed
en kwaad. Daardoor is er vaak geen plaats voor liefde.
In dit boek leggen we het verschil uit tussen het duiden
van geestelijke informatie die voor iedereen beschikbaar is,
en het ontwikkelen van een echte relatie met God en de open
communicatie die daarbij hoort. Hij wil dat we zien wat Hij
ziet, zodat we kunnen liefhebben zoals Hij liefheeft.
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Van de droom naar de troon
Overwin je dromendoders

Jij bent God’s original design!
Ieder mens heeft een door God
gegeven droom − ook jij! Misschien
is het geen scherpomlijnd, helder
plan; meer een dagdroom die
terug blijft komen. Zo’n idee
dat onhaalbaar lijkt, maar dat
je niet naast je neer kunt leggen
omdat je echt iets voor anderen
wilt betekenen.
Die droom over een betere
wereld en jouw rol daarin komt
niet van jezelf. God heeft je gemaakt met een passie die diep
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in je DNA verankerd ligt. Jouw
passie is een onmisbaar puzzelstukje in zijn plan met deze wereld. Want jij bent God’s original
design, je bent geschapen met een uniek ontwerp voor een
unieke bestemming.
Diep vanbinnen weet je dat, en de vraag hoe je daar komt,
houdt je bewust of onbewust bezig. Het gaat ook niet vanzelf:
er zijn dromendoders die je willen tegenhouden. Van de
droom naar de troon laat zien hoe je jouw dromendoders
overwint, zodat jij je bestemming bereikt en een grote
zegen voor anderen wordt.
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