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In gesprek over: ‘Profeten’ 
 
Profeten. Personen die boodschappen van God doorgeven. Een andere betekenis is 
toekomstvoorspeller. Wat is een profeet eigenlijk, en is het vooral iets van vroeger of ook iets van 
nu? We gaan er samen over in gesprek. 
 
Vooraf  
1. Veelal wordt in deze gesprekshandleiding waar profeet wordt genoemd ook profetes bedoeld.  
2. De vragen onder het kopje ‘Profeten in de Bijbel’ lenen zich uitstekend om thuis door de 
deelnemers voorbereid te worden, zodat er tijdens de bijeenkomst wat dieper op ingegaan kan 
worden.  
 
Inleiding  
Vandaag gaat het over profeten.  

- Wat kwam bij u boven bij het horen van dit onderwerp, waar denkt u aan bij de term 
‘profeet’? Verklaar u nader. 

- Wat heeft u met profeten? 
- Wat is een profeet volgens u, wat maakt een profeet tot een profeet? 

 
Uitspraken over profeten 
In dit nummer van Open Deur worden verschillende uitspraken gedaan over profeten. Hieronder 
volgt een aantal: 
Profetie is geen voorspelling van wat gebeuren gaat, maar van wat gebeuren moet. (pag. 5)  
Profeten preken niet, maar zingen, roepen en schelden met het vakmanschap van een artiest. (pag. 5) 
Profeten brengen geen onheilstijdingen. Nee, ze openen mensen de ogen voor de werkelijkheid. Ze 
lichten sluiers op en laten zien wat er nu eigenlijk speelt. (pag. 9) 
Profeet zijn betekent voor mij dat ik door middel van mijn leven iets weergeef van God wat alleen 
door mij in deze wereld tot uitdrukking kan komen. (pag. 15)  

- Zijn de uitspraken helder voor u in de zin dat u snapt wat er wordt bedoeld, of roepen ze 
vragen bij u op? 

- Bespreek met elkaar met welke uitspraak u het eens bent en met welke niet / in welke 
uitspraak u zich kunt vinden en in welke niet, en ga daar op in. Misschien is het handig om bij 
deze vraag in kleinere groepen uiteen te gaan, zodat wat dieper op de antwoorden in kan 
worden gegaan. 

- Misschien is er een uitspraak over profeten die u tegenkwam in deze Open Deur die hier niet 
bij staat. Als dat zo is, welke uitspraak was dat en waarom sprak u die zo aan? 

- Zou u zelf nog een uitspraak willen toevoegen over profeten?  
 
Profeten in de Bijbel  

 
 



- Bent u bekend met de bijbelse profeten? Zo ja, Welke profetenboodschap / welk 
profetenverhaal spreekt u het meest aan? En welke het minst? Bespreek het met elkaar, 
eventueel in kleinere groepjes.  

- Stel dat het verhaal dat u in uw hoofd heeft vandaag de dag zou spelen, hoe zou de 
boodschap dan zijn en hoe zouden de mensen dan reageren? En, wat denkt u, hoe zou u zelf 
reageren? U kunt dit bespreken met elkaar maar dit ook uitbeelden, schilderen, enz. Laat uw 
creativiteit de vrije loop! 

(N.B. Bovenstaande twee vragen kunnen beter vooraf aan de deelnemers gesteld worden, zodat 
ze wat beter voorbereid zijn en ze er wat langer met elkaar over kunnen doorpraten.) 

 
Profeten toen en nu 
In haar artikel Een ongemakkelijke waarheid (pag. 8) gaat Esther van der Panne in op profeten 
vandaag de dag. 

- Zijn profeten volgens u vooral iets van vroeger of zijn er nu ook nog profeten? 
- Esther van der Panne noemt in haar artikel een aantal mensen in deze tijd die profeet 

genoemd zouden kunnen worden. Hebt u hier ook voorbeelden van, van mensen die niet in 
dit artikel genoemd worden? 

- Zou u een profeet kunnen zijn? Waarom? 
- Als u in deze tijd een profeet was, wat voor profeet zou u dan willen zijn? Op wat voor 

manier, wat voor soort profeet, wat zou u willen profeteren, enz.  
- Esther van der Panne geeft in het slot van haar artikel aan waarom Emily-Jane’s manier van 

leven volgens Esther een profetische manier van leven leidt, namelijk door de noodzaak van 
een ommekeer die ze laat zien en probeert te leven (pag. 9). Zo bezien kan een profeet ook 
iemand zijn die niet direct iets met God te maken heeft. Hoe ziet u dat? 

- Aarnoud van der Deijl gaat in zijn artikel Zo spreekt de Eeuwige in op de vraag hoe je kunt 
weten of een profeet namens God spreekt (pag. 10). Hoe kun je dat volgens u weten? 

 
Ter afsluiting 
We hebben het vandaag gehad over profeten. Profeten van lang geleden, maar ook over profeten 
vandaag de dag. We sluiten de bijeenkomst nu af. U kunt een of meer van de volgende onderdelen 
kiezen om de bijeenkomst af te sluiten.  

- Aan het begin besprak u met elkaar wat volgens u een profeet is. Zou u nu, aan het einde van 
deze bijeenkomst, hetzelfde antwoord geven op deze vraag als aan het begin? 

- Stef Bos schreef het lied ‘Lied van Elia’, te beluisteren via 
https://www.kuleuven.be/thomas/page/jukebox/listen/56592/. Wat vindt u van dit lied? 
Komt het overeen met uw beeld van Elia? Waarom wel / niet? 

- Een bekende bijbelse profeet is Jona. Lied 178 gaat over deze profeet. Zing ter afsluiting lied 
178 met elkaar. 

 
Anne ter Schuur, pastoraal werker in Waddinxveen 
 
 
 
archief gesprekshandreikingen 
Op www.open-deur.nl/gesprek vindt u alle gesprekshandreikingen bij de nummers van Open Deur vanaf januari 
2007. 
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