
18b Luister naar DE Profeet      Deuteronomium 18:15-22 
Niet alleen de Koning (zie het chiasme in Deut 18a) maar ook het volk heeft verantwoordelijkheid af te 

leggen bij JHWH door profetische waarschuwingen ter harte te nemen. Van alle Messiaanse 

verwijzingen in de Torah, verwijst dit chiasme wel héél rechtstreeks naar Jesjoea, die waarheid zal 

komen brengen en zeer zuiver profeteert met als doel de mensheid te redden.  

Kijk eens in de volgende tabel hoe belangrijk het 1ste  vers van dit chiasme (vs15) ingeschat wordt: 

 

Het chiasme is als volgt: 

A (v15) JHWH zal een profeet doen opstaan zoals Mozes – Israël moet naar hem luisteren. 

   B (v16) Israël begeerde een profeet die tussen hen en JHWH zou staan als bescherming. 

     C (v17) JHWH gaf gehoor aan het verzoek van Israël om een bescherming te creëren. 

        D (v18) JHWH stemde er mee in een profeet te sturen zoals Mozes. 

Centrale as (v19) Iedereen is verantwoordelijk voor JHWH indien niet luisterend naar Zijn Woorden. 

      D (v20) Een profeet die niet de Woorden van JHWH na spreekt moet ter dood gebracht worden. 

    C (v21) Israël wilde de waarheid kunnen onderscheiden. 

  B (v22a) Elke valse profetie is niet afkomstig van JHWH. 

A (v22b) Israël mag geen ontzag hebben voor een valse profeet. 

Vergelijk A met A, B met B enz. Zie je de aanvullende overeenkomsten of contrasten tussen de 

verschillende niveau’s? Hieonder kun jij je bevindingen checken. 

Niveau A:  In het gedeelte hiervoor, vers 9-14, werd nadrukkelijk gewaarschuwd bij wie nou juist 

géén geestelijke informatie op te vragen! Nee, raadpleeg de Schrift en wie de Schriften perfect 

náspreken; De komende profeet (enkelvoud!-Jesjoea de Messias) zou gelijken op Mozes en Israël 

moet naar hem luisteren en niet naar welke valse profeet dan ook die zou spreken in tegenspraak 

met Mozes.  



Niveau B:  Een profeet staat tussen JHWH en Israël. Als de boodschap die hij brengt waar is, zal hij 

leven, maar als hij een valse boodschap brengt, valt hij onder het oordeel. 

Niveau C:  Israëls verzoek aan JHWH voor bescherming en haar verlangen om de waarheid te 

onderscheiden is een teken van rijpheid.  

Niveau D:  Het voorzien in een bescherming door JHWH voor Zijn volk hield ook een belofte in van de 

komst van een toekomstige profeet die Zijn woorden zou spreken. Israël zou weten of een profeet 

waar of onwaar was door de woorden die hij tot hen sprak. 

Centrale as:  De profeet is verantwoordelijk om de waarheid van JHWH te spreken tot het volk maar 

hij is er niet verantwoordelijk voor dat men hier ook gehoorzaam aan is. Elke persoon is zélf 

verantwoordelijk voor JWHH om te luisteren naar de woorden die door Zijn ware profeet zijn 

overgebracht. Het niet luisteren naar de ware profeet betekend niet luisteren naar JHWH. 

Verbintenis met latere geschriften dan de Torah, profetische lessen voor de gelovigen in 

het laatst der dagen en het volbrachte en nog te volbrengen werk van de Messias 

Hoe lang werd er al gewacht op de komende profeet! In Johannes 1:19-34 vroegen de Joden, 

priesters en Levieten aan Johannes de Doper of hij het dan was?! Neen, zegt Johannes, en getuigt 

vervolgens van Jesjoea. In Handelingen 3:22-4:1 en Handelingen 7:37 erkennen de religieuze leiders 

dat deze tekst toe te passen is op de ene profeet, de Messias, maar willen vervolgens niet erkennen 

dat dit om Jesjoea  van Nazareth moet gaan. In Handelingen 3:13 en 26 wordt gesproken over ‘Zijn kind 

Jesjoea’. Dit is het Griekse woord G 3816 pais wat mogelijk beter te vertalen is met ‘Zijn (dienst)knecht Jesjoea’. 

Vele Schriftplaatsen bevestigen de komst van de ware profeet, zoals ook zo mooi omschreven in 

Hebreeën 1:1 getrouw aan God, zoals Mozes getrouw was: 3:1-6 

Net als in Deuteronomium wordt de komende profeet in Johannes 1:30 beschreven als ‘een Man’.  

De komende profeet was Jesjoea en hij staat voor alles wat Mozes ook leerde. Daarmee liet hij zien 

een ware profeet te zijn. Hij vertelde het volk te doen wat Mozes gebood. Hij waarschuwde ook voor 

het navolgen van tussen personen zoals rabbi’s of andere leraars: Mattheüs 23:1-3; 8-10 

Jesjoea sprak enkel de waarheid en is opgestaan tot eeuwig leven om te bemiddelen voor Israël 

sindsdien: Johannes 8:40; 18:37; Hebreeën 7:25 

Voor wie oprecht zoekende is naar de waarheid van JHWH, zegt Jesjoea dat hij de weg, de waarheid 

en het leven is om tot de Vader te komen: Johannes 14:6 Wie erkent dat Jesjoea  de waarheid van 

JHWH volledig na spreekt, en dus DE ware profeet is, doet er goed aan naar hem te luisteren en hem 

te gehoorzamen alsof het Mozes was. Wie nalaat te luisteren naar Jesjoea komt in feite in 

confrontatie met JHWH zélf, aangezien de bemiddelende rol van Jesjoea alleen effectief is voor 

degenen die naar hem luisteren. Zorg dat je niet onbeschermd en alleen voor JHWH komt te staan 

want Hij is dan als een verterend vuur: Hebreeën 10:19-39 In dit Schrift gedeelte zien we nóg een 

belangrijke titel/taak van Jesjoea in vers 21: priester, naast zijn in dit chiasme besproken titel/taak als De 

Profeet en zijn titel/taak als (toekomstig) Koning. 

Overgenomen vanuit de parasja van Ardelle: Was Jona een valse profeet omdat hij profeteerde in Jona 

3:4 dat de stad Ninevee zou worden omgekeerd in 40 dagen?  Dat gebeurde namelijk niet zoals hij 

zelf al benoemd in Jona 4:1  In Jeremia 28 vinden we een dergelijke situatie; Jeremia had ook een 

ramp geprofeteerd. Het volk was van Torah afgeweken en werd gewaarschuwd voor vernietiging en 



ballingschap. Het volk wilde dit bericht niet horen! Dan staat er een valse profeet op die zegt wat ze 

wel willen horen: zie Jeremia 28:1-4  Jeremia weet dat het een valse profetie is en antwoord 

sarcastisch in vers 6 en legt in vers 7-9 het onderscheid uit tussen goed en slecht nieuws. Volgens 

vers 9 kan een profeet die vrede profeteert en het gebeurt niet absoluut als een valse profeet 

worden gezien. Omdat JHWH een belofte van vrede en terugkeer niet intrekt! Andersom, een 

negatieve profetie die niet uitkomt wijst niet per definitie op een valse profeet, want net als in Jona 

4:2 kan JHWH zich bedenken om toch geen kwaad te doen! De Ninevieten toonden berouw en ook 

Hiskia kreeg een uitgesteld oordeel! 

Dus een een ware profeet voorspelt niet, hij waarschuwt veeleer. Het motief van een goede profeet 

is niet het voorspellen van een toekomstige catastrofe maar eerder waarschuwen om dat juist te 

voorkomen! Als de profetie tóch uitkomt heeft de waarschuwing helaas gefaald. De profeten van 

Israël klonken over het algemeen pessimistisch maar waren wel realistisch en gaven de 

waarschuwingen van JHWH door voor hen die  Torah ongehoorzaam waren. Ze waarschuwden voor 

de gevaren voor hen die bleven afwijken van Torah en vast hielden aan hun eigen wegen. Maar met 

een boodschap van hoop voor wie tesjoeva doet!  

Ook Paulus was een profeet die een overvloed aan waarschuwingen gaf aan onrechtvaardigen: 1 

Korinthe 6:9,10 

Elke profetie moet met de Schrift overeen komen of ze wordt automatisch gediskwalificeerd (samen 

met de profeet). De ware profeten in de Bijbelse verhalen aarzelden over het algemeen om hun 

berichten te geven. Ze waren gewoonlijk niet erg geliefd en leefden vaak geisoleerd. Ze werden soms 

geslagen, gevangen gezet, of gemarteld. De boodschap van de Almachtige is er niet één die de 

onrechtvaadige mensen willen horen. Ware profeten geven over het algemeen veel om de mensen 

en zien er naar uit dat ze zich bekeren. In een wereld waar velen beweren zelf profeet te zijn, moeten 

we onderscheidend zijn en het Woord kennen! In Mattheüs 24:24,25 waarschuwt Jesjoea ons voor 

valse profeten in onze dagen!  

Jesjoea de ware profeet, heeft ons een profetie van vrede nagelaten, en we kunnen daar in 

wandelen door de Heilige Geest te laten stromen: Johannes 14:26,27  

En nogmaals een bemoedigend woord voor de tijd waarin we nu leven; de ware reset is komende en 

wel door DE profeet! Handelingen 3:21,22 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen 

worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 

Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De Heere, uw God, zal voor u een Profeet laten opstaan uit uw 

broeders, zoals ik; naar Hem moet u luisteren in alles wat Hij tot u zal spreken 

 


