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5A: Twee soorten profeten (blz. 36-37) 

 In het OT twee soorten profeten: Schrijvende en niet schrijvende. Tussen die twee bestaan 

grote verschillen in bediening. Mozes wordt gezien als een schrijvende profeet. De eerste 5 

boeken van de Bijbel zijn van hem. 

 5A.1: Profeten in het OT 

  De niet schrijvende profeten vanaf Mozes functioneren binnen het Sinaïtische Verbond. 

  Daar komt de naam Verbondsprofeten vandaan. Niet schrijvende profeten zijn: 

  Samuël (1 Sam. 3:20-21), Nathan (2 Sam. 12:1-15), Elia (1 Kon. 18+19) en Elisa (2 Kon. 2). 

 

  De schrijvende profeten zoals Amos, Hosea, Jesaja en Jeremia hadden geen band met 

  het Sinaïtische Verbond. Zij spraken van een oordeel en vestigden zich op de komst van 

  de Messias en het Messiaanse rijk. Ze worden daarom Messiaanse profeten genoemd. 

 5A.2: Profeten in het NT 

  In het NT zijn alle profetieën Messiaanse profetieën van zowel de schrijvende als de niet 

  schrijvende profeten. Voorbeelden schrijvende NT profeten: Paulus, Johannes en Jezus 

  Christus (Openbaring van Jezus Christus). De 4 evangeliën niet want dat zijn kronieken. 

  Voorbeelden van niet schrijvende profeten zijn: 

  Johannes de Doper (Matth. 3:1-12 en Luc. 1:13-17), Maria (Luc. 1:46-55), 

  Zacharias (Luc. 1:67-79), Simeon (Luc. 2:29-32), Hanna (Luc. 2:36), 

  Judas en Silas (Hand. 15:32), 4 dochters van Filippus (Hand 21:9), Agabus (Hand. 21:10). 

 

5B: De Verbondsprofeten (blz. 37-39) 

 God gaf op de berg Sinaï 2 stenen tafelen (Ex. 20). Later kwamen er aanvullende geboden. 

 Het Hebreeuwse woord Thora (vertaalt als wet) betekent meer een onderwijzing tot God. 

 5B.1: Theocratie of Godsrijk 

  De profeten v.h. OT stonden in dienst v.h.volk Israël en richtten zich primair tot leiders. 

  Nu leven we in de genade tijd (NT) en kennen via Jezus Christus een individuele relatie 

  tussen God en de mens. De werking van de HG is echter wel afhankelijk van de geestelijke 

  toestand van de Gemeente. 

  Het ambt niet schrijvende profeten was gefundeerd op het Sinaïtiche verbond, een 

  tweezijdige verbintenis tussen God en Israël en het volk antwoordde Ex. 19:8. 

 5B.2: Het verbond gold voor volk en land! 

  Het Sinaïtische verbond gold voor volk en land (Kanaän) dat Gods eigendom werd. 

  Relatie God / volk is eigenlijk een relatie van landeigenaar/pachter zie ook: 

  Matth. 13:1-9, 20:1-16 en 21:33-41.. 

 5B.3: God was koning over Israël 

  Het volk Israël dat vroeger uit een losse federatie van steden en stammen bestond werd 

  door Koning Saul en David als een eenheid gesmeed. Later werd die eenheid verbroken 

  en ontstonden er twee rijken, Israël en Juda. 
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 5B.4: Bewakers van het Godsrijk 

  De verbondsprofeten waren de bewakers van het Godsrijk. 

  Op belangrijke momenten gaf de verbondsprofeet aan hoe Israël moest handelen. 

  Bindend advies: 1 Sam. 15:1-3. 

  Aankondiging van de overwinning: 1 Kron. 14:10 of bij 

  Ongehoorzaamheid de nederlaag: 2 Kron. 18:26-27. 

  De profeten zalfden koningen op Godsbevel: 1 Sam. 16:13 en 2 Kon. 9:3 

  Profeten namen nooit een blad voor de mond 2 Kon. 1:16 en 

  werden vaak vervolgd Matth. 23:37 

 5B.5: Profeten van hier en nu van die tijd 

  God corrigeerde de gezaghebbers door zijn profeten. 

  Na het tijdperk van de richters ging het leiderschap in Israël over op koningen 

  waarvan Saul de 1ste was 1 Sam. 8, 9 en 10. 

  Mozes en Samuël hadden een dubbelfunctie: richter en profeet. 

 

5C: Messiaanse profeten (blz. 39-41) 

 De komst van de profeet Amos luidde een nieuw tijdperk in. Hij zette nl. als 1ste profeet na 

Mozes zijn profetie op schrift. We noemen die generatie de schrijvende profeten of de 

Messiaanse Profeten. 

 5C.1: Vier grote en twaalf kleine profeten 

    4 grote profeten: Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniël 

  12 kleine profeten: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, 

   Habakuk, Zefanja, Haggaï, Zacharia en Maleachi. 

  Groot en klein is gekoppeld aan de omvang van hun boeken. 

 5C.2: De eerste Messiaanse profeet 

  De oudste van de Messiaanse profeten in het OT is Amos, geen van de profeten voor hem 

  zoals Samuël, Nathan, Elia en Elisa schreven een boek om hun profetieën vast te leggen. 

  Die profetien zijn vast gelegd door anderen zgn kroniekschrijvers zoals 1 en 2 Samuël, 

  1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra en Nehemia. 

  UITZONDERING: 2 Kron. 19+20 berichten over Jesaja en 

  2 Kron. 35:25 en 36:12, 21-22 over Jeremia.    Echter dat zijn profetieën over het hier en 

  nu terwijl de Messiaanse profetieën staan opgetekend in hun eigen boeken. 

 5C.3: Speekbuis van God voor het heden 

  De profeten voor Amos waren dus de spreekbuis in het hier en nu van die tijd. 

  Geen Israëliet dacht dat er ooit een einde aan het verbond zou kunnen komen. 

  Amos was echter de 1ste die de verschrikkelijke boodschap moest brengen. 

 5C.4: Een nieuwe profetische bediening 

  Amos sprak nog wel over het hier en nu van die tijd maar dat had geen merkbare invloed 

  op de maatschappij. Er volgde geen merkbare verandering zoals wel bij de oude profeten. 
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  v.b. Achab op last van de profeet Elia 1 Kon. 18:20-46. 

 5C.5: Messiaanse profeten spreken eschatologisch 

  Amos sprak eschatologisch over de dingen die komen gaat. 

  Met Amos zond God een profeet die de ondergang van Israël voorzegt (10+2 stammen). 

  Het blijft echter niet bij oordeelsprofetie alleen. Messiaanse profeten blikken ook vooruit 

  naar een tijd, waarin Godsrijk alsnog wordt gevestigd. 

 5C.6: Israël en Juda gaan verschillende wegen 

  Na Amos (± 750 vChr.) kwamen de profeten Hosea (± 750-734 vChr.), 

  Jesaja (± 740-700 vChr.) en Micha (± 738-701 vChr.). 

  Zij allen brachten de zelfde boodschap echter ieder voegde details toe. 

  De weg die Israël (10 stammen) moet gaan (zie Hosea) en die Juda (2 stammen) moet 

  gaan (zie oa. Jsaja, Jeremia en Micha) zijn echter verschillend. 

 

  Ook voegden de Messiaanse profeten specifieke details toe over het toekomstige leven 

  in het Messiaanse rijk (bv. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Zacharia) maar ook over 

  belangrijke gebeurtenissen en tijden op de weg naar het heil (Daniël). 

 

 

 

 

 

Om over na te denken of van gedachten te wisselen: (blz. 42) 

1. Bespreek het verschil tussen Verbondsprofeten en Messiaanse profeten. 

2. Wat is een theocratie. Noem kenmerken, of zoek die op in de Bijbel. 

3. Is een theocratie verenigbaar met kapitalisme? 

4. Waarom zetten de Messiaanse profeten hun goddelijke openbaring op schrift? 

5. Wat is de kern van de boodschap van de Messiaanse profeten? 


