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Avond 5 – De roep van de profeten



School voor Geloofsverdieping 2021-2022

1. Samen starten
2.   De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8.  Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



1. In het hart van het Verbond

Te Thora

Na Neviim

K Ketoevim



1. In het hart van het Verbond

Te Thora
Wet

Aanbod 
van God

Na Neviim
Profeten

Antwoord 
van Israël

K Ketoevim
Geschriften

Terugblik



1. In het hart van het Verbond

• Geen profeten
zonder verbond
– Verbond onderhouden

• Geen verbond
zonder profeten
– Afgodencultus, vaak rond 

Baäl(s), is meer dan ‘een 
religieus slippertje’

Adoration of the Golden Calf, oil on canvas by Nicolas Poussin (https://www.britannica.com)



2.Geen waarzeggers maar zieners

• Toekomstgericht maar 
niet als fatum of 
afkoopbaar

• als verbondsmens wordt 
het sjema Israël
voltrokken

• “Hij laat ons het gelaat 
van God zien. Daarmee 
toont hij ons de weg die 
wij moeten gaan.”



3. Een korte geschiedenis



4. Over de profetische boeken



5. Vier kenmerken van een profeet

1 Geroepene 2 Roeper

4 
Bemoediger

3 Aanklager

PROFEET



5.1. De profeet als geroepene

• Concrete en gesitueerde 
mensen

• Nabijheid en 
geschiedenis

• Tussenfiguur die het 
woord krijgt



5.1. De profeet als geroepene

• Profeet door roeping: uit 
zichzelf kan men niet 
spreken

• Echtheidscertificaat: 
verleent autoriteit



5.1. De profeet als geroepene

Een profeet:
 zegt niet wat men

verwacht te horen 

moet het opnemen
tegen andere profeten

Roeping brengt iemand waar hij uit zichzelf niet 
zou komen.

• Een profeet houdt ondanks 
alles vol!



5.2. De profeet als roeper

• Spreken voor/in naam 
van

• In woorden en daden –
tekenhandelingen

• Transparant bestaan



5.2. De profeet als roeper



5.3. De profeet als aanklager



5.3. De profeet als aanklager
• Ontrouw van het volk:

• Sociale onrecht en 
machtsmisbruik

• Politieke 
zelfoverschatting

• Schijnheilige liturgie

• Afgoderij en religieuze 
privileges

• Onheilsprofeten



5.4. De profeet als bemoediger

• (Hoopvol) perspectief

• Vanuit solidariteit:

• Ommekeer & verandering

• Opbouwen & planten

• Vanuit de vervreemding 
weer het verbond 
aanhalen



5. De vier kenmerken 

• De profeet:

• als geroepene

• als roeper

• als aanklager

• als bemoediger



6. Een profetisch volk

• Een spiegel voor ons 
vandaag

• Geroepen een profetisch 
volk te zijn in deze wereld

• Daartoe gezonden vanuit 
de doopliturgie
onderdompeling in het 
doopwater
 zalving met chrisma



6. Een profetisch volk

• Munus triplex van Christus waarin wij delen:
– Priester – Koning – Profeet

• Roeping en zending: ‘algemeen priesterschap van de 
gedoopte’

• Ambt als dienstwerk voor mens en wereld

• No survival but prophecy



Syllabus

1. In het hart van het verbond
2. Geen waarzeggers, maar zieners
3. Een geschiedenis van de Bijbelse profeten
4. Een korte geschiedenis van de Bijbelse Profeten
5. Kenmerken van een profeet

A) Profeet al ‘geroepene’
B) Profeet al ‘roeper’
C) Profeet als ‘aanklager’
D) Profeet als ‘bemoediger’

6. Een profetisch volk


