
6. Waarom geloven christenen alleen in Jezus en niet in andere profeten, die zogenaamd na Hem 

gekomen zijn? 

1Het Hebreeuwse woord ָנִביא (nāvî) betekent "woordvoerder", is traditioneel vertaald naar ‘’profeet’’. 

Een profeet sprak in God’s naam en met Gods autoriteit. Het doel van een profeet is om Gods wet aan 

te tonen door zijn daden, karakter en gedrag zonder mensen te roepen om hem te volgen, maar mensen 

juist op God te wijzen.  

2De profeten in het Oude Testament hadden de centrale boodschap om met Gods autoriteit te wijzen 

op de komst van de Messias, ‘de gezalfde’ in het Nederlands’, verwijzend naar Jezus. Met de komst 

van Jezus in het Nieuwe Testament worden de profetieën in het Oude Testament in vervulling 

gebracht. Tijdens het leven van Jezus wijst Jezus veelvuldig naar zichzelf als degene die zonden 
3vergeeft, de 4zieken geneest en de macht heeft over de dood, Hij 5claimde zelfs God te zijn. 

Jezus predikte in Johannes 3 vers 16 de kern van Zijn hemelse boodschap: Want zo lief heeft God de 

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Aan het kruis van Golgotha heeft Jezus jouw en mijn straf 

gedragen door Zijn leven te geven, waardoor de afstand om bij God te komen, werd weggenomen. 
6Jezus laatste woorden voordat hij stierf volgens het Evangelie van Johannes waren: ‘’Het is 

volbracht!’’ De hemelse opdracht van God om de straf van de mensen te dragen, was hiermee dus 

vervuld en de mens was weer verzoend met Hem. 

In elk bijbelboek na deze historische gebeurtenis staat de boodschap van Jezus als bemiddelaar/redder 

van de mensheid centraal. De schrijvers na Jezus Christus wijzen allemaal naar Hem als de verlosser, 

elke boodschap die hiervan afwijkt, wordt afgewezen. Zo staat er in Galaten 1 vers 6 tot 8 het 

volgende: 

Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen 

heeft, naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring 

brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, 

u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals 

wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan 

wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt. 

 

Oeiii, zelfs als Engelen een boodschap zouden doorgeven die anders is de boodschap in de bijbel, dan 

zijn ze vervloekt, dat klinkt bekend voor sommigen... 

Maar hoe zit het dan met de gave van profeten waar Paulus het over had? 

Wat Christenen bedoelen met dat we niet in profeten na Jezus geloven staat los van profetische 

gaven, Christenen bedoelen dat er niet meer mensen zijn zoals in het oude testament profeten 

waren.  

 
1 https://www.britannica.com/topic/navi  
2 Daniël 9 
3 Mattheus 9:1-8, Markus 2:1-12 
4 Mattheus 15:30 
5 1 Johannes 1-12 
6 Johannes 19:28-30 
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Die profeten werden ook wel zieners genoemd. Als de koning niet wist wat hij moest doen ging hij 

aan de profeet vragen wat het juiste besluit was. En veelal waren de profeten juist gehaat! Hun leven 

stond in het teken van het luisteren naar wat God tegen het volk te zeggen had dit met hen delen.  

Het nieuwe testament 

Na de opstanding van Jezus was ons Christenen de opdracht gegeven om een gemeenschap te 

worden en samen te komen, dit wordt nu gezien als de kerk. Bij de uitstorting van de Heilige Geest 

hebben wij Christenen allemaal verschillende gaven gekregen en daarom ook verschillende taken in 

de kerk. 

● Efeze 4:11&12: En Hij heeft sommigen gegeven  als apostelen, anderen als profeten, weer 

anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te 

rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. 

Dit gaat dus over verschillende rollen die er zijn of kunnen zijn in de kerk. Dit gaat niet meer over een 

geheel volk omdat niet een heel volk hier behoefte aan heeft, waarom niet? Omdat het volk van God 

de Christenen zijn, dus de mensen die in sommige kerken “profeten” genoemd worden die hebben 

dus een taak in de kerk. Dit is ook een goed voorbeeld van dat de kerk het lichaam van Jezus 

genoemd wordt, een lichaam heeft heel veel verschillende delen, je vingers doen iets anders dan je 

benen, maar je hebt ze toch allebei nodig. Zo zit het ook met het lichaam van Christus, niet iedereen 

doet of is hetzelfde, iedereen is anders en hebben verschillende taken, dit is wat het lichaam Christus 

1 maakt. 

Wij zijn 1 in de naam van Christus, Amen! 


