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Lees eerst dit!
Beste lezer, voor je dit boekje leest, zou ik 

je graag iets vertellen. Dit is niet zomaar 

een boekje dat je leest en daarna weglegt. 

Het is een kostbare schat vol rijkdommen uit 

het hart van God die je leven diepgaand kun-

nen veranderen. Ik wil je aanmoedigen dit 

boek een bijzonder plekje te geven in je huis, 

waar je het gemakkelijk opnieuw kunt oppak-

ken om er regelmatig eens in 

te lezen. 

Neem er alsjeblieft de tijd voor.  

Pas als we rustig de tijd ne-

men om de liefde en waar-

heid van God tot ons door 

te laten dringen, kan dat ons 

vervullen en veranderen. Als 

we iets snel en vluchtig opne-

men, verdwijnt het als water dat verdampt 

door de hitte van het leven. Maar als we de  

rivier van Gods liefde volop en regelmatig 

ons hart laten vervullen, zal het ons verzadi-

gen en helpen om God echt als een wonder-

mooie werkelijkheid te leren kennen.

Er zijn veel zaken in deze wereld die onze 

aandacht opeisen. Daarom is het belangrijk 

dat je bewust tijd neemt om God, de bron 

van alles wat goed is, te leren kennen. We 

nemen zoveel tijd voor zaken die ons leeg 

achterlaten, zoals televisie en internet. Het is 

soms eventjes leuk, maar het laat je toch met 

een onbevredigd gevoel achter. Vaak zaait 

het zelfs iets negatiefs in ons hart. Veel men-

sen zijn onrustig, angstig, gespannen en zelfs 

depressief door de aanhoudende stroom ne-

gatieve invloeden die via de media op ons af 

komt. Maar als we uitgebreid 

de tijd nemen om God tot ons 

hart te laten spreken, dan kan 

het licht van zijn liefde ons 

diep veranderen, tot mensen 

die veel meer vreugde, rust en 

kracht ervaren. Het is alsof de 

zon dan ineens door de donke-

re wolken heen breekt en ons 

leven een gouden glans geeft. 

Die donkere wolken zijn overal om ons heen: 

het journaal, de kranten, de negatieve woor-

den van mensen in onze omgeving... overal 

is er duisternis aan het werk. En er is veel 

oppervlakkig plezier dat ons niet gelukkig 

maakt. Maar God wil je doordrenken met 

vreugde die je echt als een zon laat schijnen. 

hij is de gever van alles wat echt geluk geeft, 

zegt de Bijbel (Jakobus 1:17). Hij is door en 

door goed, zuiver, mooi en liefdevol. En Hij 

wil ons dolgraag aanraken met genezing voor 

v o o r w o o r d

God is 
door en door 

goed en 
liefdevol
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Gun jezef 
de tijd om 
God echt te 
leren kennen

onze geest, ziel en lichaam. ‘je zult zien, je 

zult merken hoe goed de Heer is: je bent ge-

lukkig als je bij hem schuilt’ (Psalm 34:9).

Je moet goed beseffen dat Jezus niet con-

stant op zichzelf wees, maar op de hemelse 

Vader! Jezus zei: ‘als je Mij ziet, heb je de 

vader gezien’ (Johannes 14:9). Hij kwam om 

te laten zien dat God niet alleen de Schepper 

van hemel en aarde is, maar een Vader die 

ons liefheeft. Jezus sprak constant over de 

Vader in de hemel, die ons als kinderen in 

zijn armen wil sluiten. De Va-

der die ons wil schoonwassen 

van de strijd die achter ons 

ligt en die ons een nieuwe toe-

komst wil geven, als geliefden 

van de Almachtige. 

Jezus zei: ‘Ik doe alleen wat Ik 

de vader zie doen’ (Johannes 

5:19). ‘het werk dat mijn va-

der Mij te doen heeft gegeven, en dat Ik ook 

doe, getuigt ervan dat de vader Mij gezon-

den heeft’ (Johannes 5:36). Wat deed Jezus 

als volmaakte uiting van het hart van God? 

Overal waar Hij kwam, bracht Hij genezing en 

bevrijding: ‘als een weldoener ging hij rond: 

hij genas allen die in de macht van de duivel 

waren, want God was met hem’ (Handelingen 

10:38). Er staat in het evangelie van Matteüs 

maar liefst zes maal dat ALLEN die bij Jezus 

kwamen door Hem genezen en bevrijd wer-

den. ‘En allen die hem aanraakten, werden 

beter’ (Matteüs. 14:36). Nergens lees je dat er 

een ziek of gebroken mens door Jezus werd 

afgewezen. Hij ging zelfs naar de badplaats 

Betesda, waar zieken lagen te wachten op 

een engel van God die af en toe neerdaalde. 

Telkens wanneer de engel het water aan-

raakte, werd de eerste die in het water af-

daalde, genezen! God had daar een bron van 

genezing gegeven en wist dat alle wachtende 

zieken op hun beurt zouden genezen. Maar 

er was één man die nooit op tijd in het wa-

ter kon komen, een verlamde. 

Jezus ging speciaal voor die 

ene man naar de badplaats 

om ook hém te genezen (lees 

Johannes 5:2-9).

Jezus liet het hart van de he-

melse Vader zien, door wat Hij 

zei en deed. Het is het hart 

van een Vader die ons wil 

verlossen en oprichten met zijn liefde, zijn 

kracht en zijn woorden. Een kleermaker her-

stelt kleren, een horlogemaker herstelt horlo-

ges, een fietsenmaker herstelt fietsen, onze 

Maker herstelt ons! Onze Schepper is onze 

Vader, die ons wil herstellen door zijn liefde, 

door zijn kracht en door zijn Woord. Wil jij het 

ook? Gun jezelf dan de tijd die je nodig hebt 

om ondergedompeld te worden in de realiteit 

van Gods liefde, goedheid en grootheid, die 

je in dit boekje leert kennen. 







Jezus en 
de Vader 
wonen bij 

jou!
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Kenmerkend aan de God van de Bijbel is 

dat Hij spreekt, om zijn hart te openba-

ren. Hij is een sprekende God. De Bijbel laat 

dit duidelijk zien: ‘de enige God, de Heer, 

spreekt! hij roept alle mensen op, van waar 

de zon opkomt tot waar zij ondergaat’ (Psalm 

50:1). ‘de mens leeft niet alleen van brood, hij 

leeft ook van elk woord dat de Heer spreekt’ 

(Deuteronomium 8:3). ‘de Heer 

sprak met Mozes heel persoon-

lijk, zoals iemand spreekt met 

zijn vriend’ (Exodus 3:11). 

God spreekt omdat Hij vriend-

schap wil met ons. Vrienden 

delen alles met elkaar! God is 

ook als een Vader, die zijn kin-

deren wil beschermen, bemoe-

digen en adviseren. Het is dan ook van le-

vensbelang dat we Gods stem leren verstaan. 

‘Kom bij Mij en luister; als je luistert, zul je 

leven’ (Jesaja 55:3). ‘Ik wil luisteren naar God, 

de Heer, naar wat hij te zeggen heeft. Want 

hij spreekt van vrede voor zijn volk, zijn gun-

stelingen, als zij zich niet als dwazen gedra-

gen’ (Psalm 85:9).

Eeuwenlang was er een leer in de kerk die 

zei dat, sinds de Bijbel is samengesteld, God 

niet meer tot mensen spreekt. Dat is een  

absurde leugen. Want sinds de komst van Je-

zus en de uitstorting van de Heilige Geest, 

is Gods stem juist meer dan ooit onder de 

mensen te horen! God sprak in de tijd van 

het Oude Testament slechts tot enkele pro-

feten. Toen was Gods stem zeldzaam. Het 

Nieuwe Testament wordt echter gekenmerkt 

door God die in elke gelo-

vige komt wonen. Door de 

komst van Jezus Christus en 

de uitstorting van de Geest 

van God in alle mensen, is 

God in ons gekomen. Met als 

doel ons allemaal als kanalen 

van zijn stem te gebruiken. 

‘Ik zal mijn Geest uitgieten 

over al wat leeft. jullie zonen 

en dochters zullen profeteren, oude mensen 

zullen dromen dromen, en jongeren zullen  

visioenen zien’ (Joël 3:1). Het gaat niet langer 

om de zeldzame profeet die als enige Gods 

stem kan verstaan. Nu kan elke volgeling 

van Jezus Christus intieme omgang krijgen 

met de Almachtige en zijn stem horen. Het 

spreken van God is een kenmerk van de tijd 

waarin we leven. De uitstorting van de Geest 

op de eerste Pinksterdag werd dan ook gety-

peerd door de twee Geestesgaven die Gods 

God spreekt!

God 
spreekt om 
zijn hart te 
laten zien

i n l e i d i n g



Dooft de 
Geest niet 
uit maar 
toets alles
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stem laten horen: tongentaal en profetie. 

Pinksteren was een explosie van de stem van 

God onder de mensen! De gelovigen werden 

kanalen van Gods stem, met als gevolg dat 

duizenden zich tot Jezus keerden. Het tijd-

perk van Gods spreken was aangebroken. De 

opdracht was dan ook: ‘Ga heen en verkon-

dig het goede nieuws!’ Met als instructie: 

‘Wees niet van tevoren bezorgd wat je moet 

zeggen, maar zeg wat je op dat moment gege-

ven wordt; want jij bent het niet, die spreekt, 

maar de heilige Geest’ (Marcus 13:11). In het 

Nieuwe Testament is profetie, 

ofwel het spreken van God via 

christenen, zelfs de belangrijk-

ste gave: ‘richt u op de gaven 

van de Geest, vooral op die 

van de profetie’ (1 Korintiërs 

14:1). De apostel Paulus zegt: 

‘Ik wou dat jullie allemaal pro-

feteerden’ (14:5). En de apostel 

Petrus schrijft: ‘voert iemand 

het woord, laat God het dan zijn die door hem 

spreekt’ (1 Petrus 4:11).

Het tijdperk van de geschreven wet is afge-

sloten met de komst van Jezus en het tijd-

perk van de Geest is aangebroken: ‘hij heeft 

ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond 

te dienen, niet dat van de letter van de wet, 

maar dat van de Geest’ (2 Korintiërs 3:6). De 

profeten uit het Oude Testament hebben dit 

eeuwenlang voorspeld: God komt in ons wo-

nen! Hij woont niet in een stenen gebouw, 

door mensen gemaakt, maar Hij komt IN oNs 

wonen door zijn Geest. Wij zijn nu de tempel 

van God, het huis van de Heer, de stad waar 

God woont. ‘Weet u niet dat uw lichaam een 

tempel is van de heilige Geest, die in u woont 

en die u van God hebt ontvangen?’ (1 Korin-

tiërs 6:19) ‘In eenheid met hem wordt ook u 

mee opgebouwd tot een geestelijk verblijf 

voor God’ (Efeziërs 2:22). God woont in ons! 

Wij zijn Gods verblijfplaats. Het is de grote 

omwenteling van het nieuwe verbond. God 

in ons. ‘Wie Mij liefheeft, zal 

zich aan mijn woorden houden. 

Mijn vader zal hem liefhebben, 

en mijn vader en Ik zullen naar 

hem toegaan en Wij zullen bij 

hem wonen’ (Johannes 14:23).

Als God in ons komt wonen 

door de Heilige Geest, is het 

vanzelfsprekend dat Hij door 

ons heen spreekt. Het is Gods verlangen dat 

wij zo bedreven worden in profetie, dat wan-

neer mensen een christelijke bijeenkomst 

bezoeken, ze God geweldig ervaren. ‘als al-

len profeteren en er komt een ongelovige of 

toehoorder binnen, dan wordt hij door allen 

weerlegd, wordt hij door allen doorgrond, het 

verborgene van zijn hart komt aan het licht en 

hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden 

en belijden, dat God inderdaad in uw midden 

is’ (1 Korintiërs 14:24).

God woont 
in ons. 
We zijn 

Gods huis.
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Sommige gelovigen zijn bang voor de stem 

van God, omdat ze weten dat er ook valse pro-

fetie is. Maar het verwerpen van de stem van 

God is het domste wat we kunnen doen. Het 

is juist door uitmuntend te worden in zuivere 

profetie dat we het valse beter kunnen onder-

scheiden. ‘dooft de Geest niet uit, veracht de  

profetieën niet, maar toetst alles en behoudt 

het goede’ (1 Tessalonicenzen 5:19). 

Als God spreekt, stroomt er een rivier van ge-

nezing, liefde, bemoediging en bescherming. 

Als God niet zou spreken, is 

het christelijk geloof maar een 

saaie bedoening, gebaseerd 

op antieke geschriften van dui-

zenden jaren oud. Maar God is 

geen overblijfsel uit de vervlo-

gen oudheid. Hij is de levende 

God, die hier en nu, onder zijn 

kinderen actief is. Hij wil door 

ons heen zijn genezing en ver-

lossing aan de mensen bekend maken. 

In dit boekje staan enkele teksten waarvan ik 

geloof dat het woorden zijn die God me heeft 

ingegeven. Het schrijven van deze teksten 

vergde geen enkele inspanning. De woorden 

stroomden uit me, als een rivier van Gods 

hart, om jouw hart te vullen met zijn liefde 

en waarheid. Over profetische woorden kun 

je niet nadenken. Het is iets wat spontaan 

komt. Als je erover moet nadenken, is het je 

eigen verstand dat spreekt. Ware profetie is 

de bron van Gods Geest in ons hart, die vrij-

uit stroomt. Jezus Christus sprak over deze 

rivier: ‘de schrift zegt over wie in Mij gelooft: 

Zijn hart zal een bron zijn waaruit stromen 

levend water vloeien.’ daarmee bedoelde hij 

de Geest: wie in hem geloofden, zouden de 

Geest ontvangen’ (Johannes 7:38, 39). Ook 

in de psalmen is sprake van de rivier van 

de Heilige Geest, die mensen vreugde geeft: 

‘Een rivier stroomt door de stad van God, tot 

vreugde van de mensen’ (Psalm 46:5).

Het is mijn verlangen dat je 

diep door Gods hart voor jou 

zult worden aangeraakt. De 

beelden laten je iets zien van 

de schoonheid en majesteit 

van de God die vol liefde voor 

je is. Veel van deze beelden 

zijn als poster te verkrijgen in 

de christelijke boekhandel, of 

via onze webshop: www.life-shop.nl

Geef dit boekje gerust door aan anderen.  

Het is geweldig belangrijk dat de liefde van 

God als een realiteit bekend wordt in deze 

wereld...

Veel leesplezier!

David Sörensen

www.godisecht .com

Profetie 
is de rivier 
van God in 
ons hart
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