
Op weg 
 
Zijn wij ook onder de profeten? 
 
Katrien Janssens-Salomons  
 
Deze vraag kwam bij mij op toen ik de kopij voor deze WegWijs onder ogen kreeg. 
Profeten… wij? 
Het staat zo mooi in de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 32: ‘Maar waarom 
wordt u een christen genoemd? 
Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving, om: als 
profeet zijn naam te belijden…’ 
Profeten dus, niet meer, maar ook niet minder. 
 
Ik denk bij een profeet aan Mozes, Elia, Jesaja of Ezechiël. Zeg maar, de groten in Gods 
koninkrijk. Deze ‘groten’ gaven overigens vaak blijk van heel kleinmenselijke eigenschappen. 
Angst, verdriet, onwil, boosheid. Als Mozes tot zijn taak wordt geroepen en er eigenlijk niet 
meer onderuit kan, zegt hij: ‘Neemt u mij niet kwalijk, Heer, stuur toch iemand anders...’ En 
is dat niet juist iets wat wij in onszelf herkennen? 
Uit de tijd van Elia en Elisa kennen wij ook de profetenscholen. Daar werkten en leefden 
tientallen knechten van God. Zij moesten het volk Israël de woorden van Jahweh voorhouden 
en voorleven. Misschien waren dat wel mannen die trouw hun werk deden, jaar in jaar uit, op 
de bescheiden plaats die God hun gegeven had. Zullen zij daarom mindere dienstknechten van 
God geweest zijn? 
 
Bij profetie denken we ook vaak aan ‘spreken over de toekomst’. En dat is begrijpelijk. De 
oordelen én het heil van God voor het volk Israël werden door profeten voorzegd. De 
oudtestamentische profeten spraken over het toekomstige werk van Jezus Christus. Maar 
profetie is breder. Profeten geven woorden van God door aan de mensen. Zij zijn 
woordvoerders van God op aarde. Zij vertellen het evangelie van Gods liefde voor zondaren. 
Zij bestuderen Gods Woord en leggen het uit. 
Mensen konden en kunnen zich ook ten onrechte als boden van God voordoen. Ook daar 
kennen we verschillende voorbeelden van uit de Bijbel. Voor toen en voor nu geldt dat wij 
zorgvuldig de boodschap van iedere profeet moeten vergelijken met de, al eerder gegeven, 
woorden van God. 
 
Als navolgers van Christus mogen wij zijn profeten zijn op aarde. Ervoor uitkomen dat wij 
Jezus Christus erkennen als onze Heer. Elkaar met Gods Woord bemoedigen, troosten en 
terechtwijzen. Dan is ieder van ons, op haar of zijn bescheiden plek, een ware profeet van 
God. 
 


