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Ik wil dit boek opdragen aan de profeten en profetessen 
die ons zijn voorgegaan en die met uiterste offerbereid-
heid de weg voor ons gebaand hebben, vaak onder druk 
van vervolging. Ik dank met name Larry Randolph, die 
een geweldig rolmodel voor me geweest is, vooral gedurende 
de eerste jaren van mijn ontwikkeling tot profeet. Een 
speciaal dankwoord ook aan Bob Jones. Bob is als een 
vader voor me geweest en heeft me door de donkerste 
periode van mijn leven heen geholpen. Ik ben hem eeuwig 
dank verschuldigd. Niet lang geleden is hij naar de Heer 
gegaan en ik mis hem enorm.

Ik draag dit boek ook graag op aan Bill Johnson, van wie 
ik geleerd heb om de profetische bediening op waarde te 
schatten. Bijna veertig jaar lang is hij mijn leidinggevende 
geweest. Hij heeft altijd veel geduld getoond wanneer ik weer 
eens worstelde met een van de vele fouten die ik gemaakt 
heb bij het groeien in mijn roeping als profeet.

Ten slotte draag ik dit boek op aan de vrouw van mijn 
dromen, Kathy. Ze moedigde me aan om door te zetten 
wanneer ik het wilde opgeven. Ze stond naast me toen het 
leven moeilijk werd en is sinds haar twaalfde al mijn beste 
maatje en de liefde van mijn leven. Ze is de meest trouwe en 
nobele persoon die ik ooit ontmoet heb. Zonder haar zou ik 
niets te vertellen hebben.



 Aanbevelingen ................................................................................................ 9
 Voorwoord van Bill Johnson ........................................................... 11
 Voorwoord van Daniël Renger ....................................................... 15
 Inleiding: Wildwatervaren ................................................................ 19

1.  Door God geroepen ................................................................................. 25
2.  Nieuw- versus oudtestamentische profeten ...................... 45
3.  Twee verschillende bedelingen ...................................................... 73
4.  Profetische perspectieven.................................................................. 87
5.  Profetie: gave en ambt .......................................................................123
6.  De taak van de profeet.......................................................................143
7.  Een profetische gemeenschap opbouwen .........................175
8.  Voor koningen staan ...........................................................................201
9.  Profeten van adel ...................................................................................233

 Noten ...............................................................................................................245
 Trefwoordenregister ...........................................................................247
 Over de auteur..........................................................................................249

Inhoud



In onze profetenscholen stellen we dat het karakter van 
mensen minstens zo belangrijk is als hun zalving. Profetie 
gaat niet alleen over het profetische woord zelf, maar ook 
over de persoon die het profetische woord uitspreekt. Wat 
ik bijzonder waardeer in dit boek van Kris Vallotton is dat 
hij hier ruim aandacht aan besteedt. Hoe volwassener wij  
als profetische personen zijn, hoe geloofwaardiger de profe- 
tische bediening in ons land. 

− Dr. Arleen Westerhof
  Oprichter Living In Your Destiny Profetenscholen
  Initiatiefnemer van de Nederlandse Profetische Raad

De profetenschool van Kris Vallotton leest als een handboek 
en geeft praktische, beproefde en waardevolle richtlijnen 
voor de profetische bediening van de Gemeente van Jezus 
Christus. Ik beveel dit inspirerende en richtinggevende 
boek voor de profetische bediening van harte bij je aan!

− Gerard de Groot
  Voorzitter Revival Alliance Network
  Stichter en voorganger Levend Woord Gemeente, Rotterdam

De profetenschool is een onmisbare bron van informatie 
voor iedereen die ernaar verlangt zijn profetische gave te 
ontwikkelen of die beter wil begrijpen wat profetie inhoudt. 
Ik vind dit een geweldig boek en zal het van harte aanbevelen 
bij iedereen die bij ons in de profetische bediening getraind 
wordt.

− Patricia King
  Stichter XP Ministries

Aanbevelingen



Dit inspirerende boek verwoordt op heldere en duidelijke 
wijze wat de Bijbel over de profetische bediening zegt. 
Het doet recht aan de door God gegeven orde waarbinnen 
het verantwoordelijkheidsgebied van de profetische bedie- 
ning valt. De profetenschool zal velen inzicht geven in het 
hele proces: van het ontvangen van een droom, visioen of 
woord van God tot aan de uiteindelijke bevestiging en 
erkenning in het ambt van profeet. Dit boek zal tot grote 
zegen zijn zowel voor hen die al in dit ambt wandelen als 
voor degenen die zich op deze roeping voorbereiden.

− John Castillion
  Senior voorganger Ruach Ministries Nederland

Dit boek van Kris Vallotton geeft de kern van profetie weer: 
Gods verlangen om op te bouwen, te bemoedigen en woorden 
van leven te spreken. God ziet het enorme potentieel in ons 
mensen en ook wij zouden ernaar moeten streven om elkaar 
zo te zien. Kris leert ons belangrijke strategische lessen over 
de gave van profetie en vooral over het ambt van profeet, 
met name in de context van de gemeente. Ik beveel dit 
boek van harte bij je aan en bid dat het je zal helpen om het 
profetische te begrijpen en het ‘goud’ dat bij de mensen om 
je heen onder het stof verborgen ligt, tevoorschijn te roepen. 
Ons hele gezin is al vaak op een machtige manier bemoedigd 
door de vriendschap met deze bijzondere man.

− Heidi Baker, Ph.D.
  Mede-oprichter en directeur Iris Global



Voorwoord van Bill Johnson
Zo’n dertig jaar geleden had ik het voorrecht om een dag met 
een van de grootste helden uit mijn leven door te brengen. 
Ik denk dat hij ongeveer veertig jaar ouder was dan ik en hij 
had dingen met God meegemaakt waarvan ik alleen maar 
kon dromen. Verhalen die ik toen van hem hoorde, vertel ik nog 
regelmatig. Ons gesprek ging over van alles, van opwekking 
tot de beweging van de Geest tijdens een bijeenkomst, tot 
wonderen en nog meer van dat soort onderwerpen. De dingen 
die hij zei, getuigden van een inzicht dat ik nog nooit eerder 
was tegengekomen. Die dag heeft mijn hele leven veranderd.

In de jaren ervoor was ik al een paar keer met het onder- 
werp profetie en profeten bezig geweest en toen ik hem daarnaar 
vroeg, vertelde hij over zijn eigen ervaringen op dat gebied. 
Dat leverde enorm waardevolle inzichten en adviezen op. Maar 
de kern van wat hij zei, was dat ik het onderwerp maar beter 
kon laten rusten. Het zou alleen maar verdeeldheid in de kerk 
veroorzaken.

Het was vooral een pastoraal advies, dat ik ook wel nodig had. 
Hij was getuige geweest van een beweging waarin huwelijken 
tot stand kwamen door profetieën, huwelijken die het vanzelf- 
sprekend niet lang volhielden. Mensen werden als zendeling 
naar verre landen gestuurd op basis van een profetie, terwijl 
God hen helemaal niet geroepen had. Teleurstelling en verwar-
ring waren het gevolg. Aan deze trieste verhalen leek geen 
einde te komen. Het was duidelijk dat hij nog steeds met de 
uitwassen van het profetische gebeuren in zijn maag zat.

Misschien klinkt het vreemd, maar juist vanwege zijn advies 
besloot ik om me nader te verdiepen in het onderwerp waar- 
voor hij waarschuwde. Ik wilde dat alleen wel op een verstandige 
manier doen.



Ik had al goede contacten met verschillende erkende profeten 
die veel van de kerk hielden en hun gave aan de wijze beoor-
deling van andere gelovigen onderwierpen. Hun bediening 
droeg een vrucht die onmiskenbaar was. Zelf heb ik talloze 
malen persoonlijk de vruchten mogen plukken van hun bij- 
zondere gave. De waarschuwingen van mijn vriend waren 
voor mij trouwens ook vooral een bevestiging dat de duivel 
een lelijke vervalser is.

Is het u wel eens opgevallen dat vervalsers zich nooit met 
stuivers bezighouden? Dat is alle moeite niet waard. Een 
vervalser maakt biljetten met de grotere bedragen na, want 
die zijn nu eenmaal veel meer waard. Zo werkt dat hier ook: 
wat de duivel probeert kapot te maken, na te apen of af te 
zwakken, laat precies zien wat hij het meeste vreest. Dus 
goede profetie jaagt de machten van het duister grote schrik 
aan. En daarom is deze gave juist zo hard nodig.

En zo begon mijn reis. We experimenteerden in kleine 
groepjes, waar de fouten die we maakten gemakkelijk hersteld 
konden worden. We beperkten het ook tot personen die we 
goed kenden, zodat we wisten dat ze ons erop zouden aan- 
spreken als het misging. We beseften dat het gevaarlijk was 
en daarom spraken we af dat we nederig moesten blijven en 
elkaar voortdurend rekenschap zouden afleggen. Dat was in 
onze optiek de enige manier waarop we iets wat zo gevaarlijk 
(en zo waardevol) was, na konden jagen.

In die periode kwam Kris Vallotton naar voren. Hij had 
duidelijk een sterke gave, hoewel die nog niet erg ontwikkeld 
was. Niemand die voor het eerst met een gave aan de slag gaat, 
is daarin meteen ‘ontwikkeld’. Maar alleen een onvolwassen 
mentor wijst iemand af die zijn gave nog niet op een volwassen 
manier gebruikt. Er moest ruimte zijn om te leren, dat gold 
voor ons allemaal. En we leerden.

Dan gaan we nu met een grote sprong ruim dertig jaar vooruit 
in de tijd. Het is mij een grote eer om iemand voor te stellen 
die al vijfendertig jaar mijn vriend en bedieningspartner is, 



een ware profeet van God: Kris Vallotton. Kris heeft geleerd 
om door te geven wat de Heer zegt, en dat niet in een sfeer 
van schaamte of veroordeling, maar van hoop, leven en be- 
moediging. De focus van zijn bediening ligt op wat God nu aan 
het doen is. Dat is iets heel anders dan waarop veel andere 
profeten zich richten, namelijk alles wat er mis is in de kerk 
en in de wereld.

Dit boek is de vrucht van decennia van persoonlijke training 
en leerzame ervaringen. Ik zie het als een bijzondere schatkist 
vol waardevolle lessen die vaak met vallen en opstaan geleerd 
zijn.

Door de jaren heen heb ik het voorrecht gekend om vele 
echte profeten van God te leren kennen en met hen samen 
te werken. Ze zijn een geschenk voor de kerk en zijn mij per-
soonlijk erg dierbaar. Maar ik ken niemand die met zo veel 
geduld en toewijding anderen in hun bediening als profeet 
traint als Kris. Ik kan niemand anders bedenken die zoveel 
anderen helpt om hun profetische gave in de praktijk in te 
zetten. Zijn onderwijs is helder en gewaagd; het getuigt van 
een grote kracht en is uitzonderlijk vruchtbaar.

In dit boek zien we heel duidelijk het hart van de Vader, 
die mensen wil toerusten voor hun taak binnen zijn grotere 
plan met deze wereld, en zo de kerk ‘juist voor een tijd als 
deze’ hoop geeft.

Ik heb gezien hoe dit boek geschreven werd op de tafelen 
van Kris’ hart, voordat zelfs de eerste letter maar op papier 
gezet was. Je hebt een boek in handen dat zijn stempel zal 
drukken op de manier waarop je je gave ontwikkelt, of je nu 
profeet bent of zelfs nog nooit één profetisch woord uitge- 
sproken hebt. Welke gave je ook hebt ontvangen, je zult dit 
boek als zeer waardevol ervaren.

− Bill Johnson
  Senior Pastor Bethel Church, Redding



Voorwoord van Daniël Renger
bij de Nederlandse uitgave

We zaten met ruim vijfhonderd mensen in de zaal toen de 
profeet naar voren werd gevraagd om te spreken. De bijeen- 
komst ademde een sfeer van verwachting, omdat deze profeet 
erom bekendstond zeer accurate profetische woorden voor 
mensen te hebben. God had hem eerder voor mij gebruikt 
toen ik mij op een kruispunt in mijn leven bevond: ik was 
een beginnend voorganger, maar stond op het punt om het 
bijltje erbij neer te gooien. Hij zag mij en zonder mij ooit 
eerder ontmoet te hebben, zei hij: ‘Jij bent de juiste persoon 
op de juiste plaats. God wil dat je blijft waar je bent.’ Dit was 
het eerste profetische woord dat ik in mijn leven ontving en 
het gaf mij direct een diepe zekerheid dat ik moest blijven 
op de plek waar God mij op dat moment had gesteld. 

Nu, bijna twintig jaar later, heb ik profeten zien komen en 
gaan. Ik heb gezien hoe mensen op grond van een ‘profetie’ 
allerlei beslissingen namen en diep in de problemen kwamen. 
Ik heb krachtige profeten zien vallen. Vanwege dit soort mis- 
standen begrijp ik de angst en zorg van leiders en gemeenteleden 
als er wordt gesproken over de profetische bediening. Maar 
ik heb ook de bijzondere zegen gezien van een profeet die 
vanuit een nederig hart met groot gezag een gemeente naar 
een nieuw geloofsniveau bracht, en de grote vrucht die dat 
voortbracht. 

De Bijbel is er duidelijk over: Jezus heeft apostelen, profeten, 
evangelisten, herders en leraren aan zijn lichaam gegeven. 
Mannen en vrouwen die niet slechts een gave hebben, maar 
die het ook werkelijk zijn. We mogen vanwege fouten die in 
het verleden zijn gemaakt niet terughoudend worden. Ook 
mogen we geen onnatuurlijk onderscheid maken door alleen 



evangelisten, herders en leraren te accepteren en apostelen en 
profeten terug te verwijzen naar de beginfase van de kerk. 
Dit is juist de tijd waarin God de vijfvoudige bediening 
krachtig herstelt. Jonge leiders in ons land staan op en 
spreken vrijmoedig hun verlangen uit dat deze bedieningen 
echt zichtbaar worden. Volkomen terecht, want alle vijf 
bedieningen moeten hun plaats krijgen, zodat de kerk in 
Nederland tot bloei kan komen.

Ik zie in ons land een sterk herstel van het apostolische en 
ik verlang ernaar dat we dit ook gaan zien bij de profetische 
bediening. Wat zou het geweldig zijn als er meer profeten 
opstaan die het actuele, accurate woord van God spreken 
en met een dienstbare, nederige houding in de kerken een 
profetische cultuur tot ontwikkeling brengen. Profeten die 
de gelovigen toerusten om elkaar profetische woorden van 
opbouw, bemoediging en troost te kunnen geven. Mannen 
en vrouwen die de gemeenteleden profetische voorbede leren, 
zodat de Heilige Geest mensen op een diepe wijze kan aanraken.

In de afgelopen jaren heb ik het voorrecht gehad om een 
van deze profeten voor onze tijd persoonlijk te leren kennen, 
namelijk Kris Vallotton. Hij is een profeet die een grote 
erkenning geniet en met een nederig en dienstbaar hart, 
gevormd door jaren van bediening, gebruikt wordt om niet 
alleen de kerk, maar ook politieke leiders van veel landen 
toe te spreken. Voor mij is Kris een man die door Christus 
als een gave aan zijn lichaam is gegeven. Hij leeft wat hij 
predikt en zijn bediening als profeet combineert hij met een 
diepe liefde voor de Bijbel. In onze gesprekken ontmoet ik 
telkens weer een man met een uitgesproken hart voor een 
wereld in nood, en met een passie voor een kerk die wandelt 
in haar bestemming: een kerk die bestaat uit gelovigen die 
hun God kennen en zijn Koninkrijk op aarde zichtbaar maken. 

Het boek dat je nu in handen hebt, is geboren vanuit 
jarenlange bediening. De profetenschool helpt je om de bedie- 
ning van een profeet op een gezonde manier te ontvangen. 



Terwijl ik het boek las, dacht ik: dit moet iedereen lezen die 
verlangt naar het herstel van de profetische bediening. Het is 
ronduit indrukwekkend hoe Kris op Bijbelse en evenwichtige 
wijze uiteenzet wat het grote belang van de bediening van de 
profeet is, wat de zegenrijke vrucht ervan is en hoe de profeet 
op een gezonde manier bijdraagt aan de bouw van de kerk van 
Jezus Christus. 

Het is mijn gebed dat De profetenschool in ons allemaal een 
vuur zal aanwakkeren om bij God te pleiten voor een volledig 
herstel van de profetische bediening in ons land. Lees het met 
die verwachting en wees bereid om zelf in die herstelbeweging 
van Gods Geest gebruikt te worden!

− Daniël Renger
  Algemeen Secretaris Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten
  Voorganger Evangelisch Centrum Europoort te Rotterdam
  Bestuurslid Revival Alliance Network
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Ik was vijftien toen mijn moeder zo veel last kreeg van 
psoriasis, dat bijna haar hele lichaam ermee bedekt was. 
Daar kwam nog bij dat we bijna een jaar lang een insluiper 
hadden die het op ons huis gemunt had. Hij had al een paar 
keer geprobeerd in te breken, en mijn moeder en ik sliepen 
allebei met een pistool op het nachtkastje. Vrijwel iedere 
nacht hield de politie ons huis in de gaten om die indringer 
te pakken. Op een nacht kwam hij zelfs mijn slaapkamer 
binnen. Ik werd net op tijd wakker om te zien dat hij via 
mijn raam naar binnen wilde klimmen. Nog half slapend 
pakte ik mijn pistool en schoot op hem, terwijl hij weer het 
raam uit sprong. Voor ons gezin was het een moeilijke tijd 
en als oudste van drie kinderen had ik het gevoel dat er een 
zware verantwoordelijkheid op me rustte.

Midden in die chaotische tijd lag ik op een ochtend heel 
vroeg wakker in mijn bed, en zei hardop: ‘Als er een God is 
en als U mijn moeder beter maakt, dan ga ik uitzoeken wie 
U bent en zal ik U de rest van mijn leven dienen!’

Een seconde later hoorde ik een stem die duidelijk zei:  
‘Ik ben Jezus Christus, en Ik doe wat je gevraagd hebt.’

Ik had altijd wel het gevoel gehad dat er een God moest zijn, 
maar ik kende Hem nog helemaal niet. Vóór die nacht had 
ik ook nog nooit een bovennatuurlijke ervaring gehad. Maar 
die ochtend was mijn moeder helemaal genezen en binnen 
een paar dagen had de politie de insluiper opgepakt. Je snapt 
wel dat ons leven daarna een stuk rustiger werd.

Na ongeveer een week hoorde ik midden in de nacht diezelfde 
stem weer. Hij zei: ‘Ik ben Jezus Christus. Je had gezegd dat 
je Me zou dienen als Ik je moeder beter maakte en Ik wacht 
op je!’

I N L E I D I N G

Wildwatervaren
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Drie jaar lang zocht ik Hem. Ik ging alle kerken langs op zoek 
naar de God die tot mij had gesproken. Ik wil niet beweren 
dat God niet in al die kerken aanwezig was, maar om de een 
of andere reden kon ik daar geen contact met Hem krijgen. 
Op mijn achttiende kwam mijn wanhopige zoektocht einde- 
lijk in een huis vol hippies ten einde. Die avond gaf ik mijn 
hart aan Jezus en begon ik mijn belofte om Hem voor de 
rest van mijn leven te dienen in te lossen. Pas jaren later 
begreep ik dat ik bij een beweging terecht was gekomen die 
de ‘Jesus People’ (de ‘Jezusbeweging’) heette. Ik was geen 
hippie of drugsverslaafde. Ik had zelfs nog nooit één druppel 
alcohol gedronken en de enige met wie ik naar bed was ge- 
weest, was mijn eigen vrouw. Maar het klikte zo goed met 
de Jesus People omdat we dezelfde passie voor God hadden 
en eenzelfde nieuwsgierigheid op het gebied van tekenen 
en wonderen. Ik was immers het Koninkrijk van God binnen- 
gekomen omdat ik een hoorbare uitnodiging had gekregen.

Moeilijke jaren
Al snel kwam ik op mijn geestelijke reis in contact met twee 
andere stromingen: de charismatische katholieken en de 
protestantse pinksterbeweging. De Jesus People, de charis- 
matische katholieken en de pinkstermensen geloofden 
allemaal in een God die bovennatuurlijke dingen deed en 
ook vandaag nog tot mensen spreekt. Maar het waren wel 
drie heel verschillende culturen en het was vaak verwarrend 
om te proberen ze te combineren. Soms werd de verdeeldheid 
daardoor alleen maar groter. De meeste Jesus People hadden 
maar heel weinig theologie achter alles wat ze deden. Net 
als ik waren de meesten door een bovennatuurlijke ervaring 
met God gelovig geworden, meestal buiten de kerk om. 
Hun Godsbeeld was dan ook vaak voor honderd procent op 
ervaring gebaseerd. Ze profeteerden veel, maar vaak gingen 



WILDWATERVAREN 21

die profetieën alle kanten op en waren ze zelfs on-Bijbels. 
Aan de andere kant hadden ze het hart op de goede plek en 
verlangden ze er serieus naar om Gods wil te doen. De Jesus 
People hielden er ook een heel negatieve eschatologie op na. 
Daardoor waren ze veel met de ‘opname’ bezig en heerste 
er een grote angst voor de duivel, het beest uit Openbaring 
en zijn teken. Dit alles beïnvloedde hun profetieën, die dus 
vaak gingen over een spoedige wederkomst van Jezus.

De charismatische katholieken hadden doorgaans wel een 
zekere theologische basis, maar die was vaak meer gebaseerd 
op traditie dan op de Bijbel. De katholieke visie op de eindtijd 
was altijd al positief geweest; in hun profetische woorden 
kwamen niet zo veel fantastische ideeën over de opname of 
verwijzingen naar het teken van het beest voor. Maar ze 
waren geobsedeerd door de Heilige Geest en spraken vaak 
in de eerste persoon over Hem, alsof Hij een vriend was die 
naast hen zat. Ze geloofden dat Hij hun gaven gegeven had 
die ze konden gebruiken wanneer ze maar wilden. Hun stijl 
van profeteren was niet zo bloemrijk als die van de Jesus People, 
maar vaak bijna terloops en doorgaans niet al te dramatisch.

De pinksterbeweging daarentegen was een heel ander 
verhaal. Pinkstermensen profeteerden alleen wanneer ze 
daarvoor een ‘zalving’ van de Heilige Geest ervoeren. Als ze 
niet spraken op het moment dat Hij hen zalfde, hadden ze 
het gevoel dat ze de Geest uitdoven. Hun diepe theologische 
overtuigingen over wat de Heilige Geest doet, gingen vaak 
terug op een mix van de oudtestamentische profetieën, 
aangevuld met wat teksten uit het Nieuwe Testament. Vrijwel 
altijd spraken ze in tongen voordat ze gingen profeteren 
en hun profetieën begonnen meestal met de woorden ‘zo 
spreekt de Heer’. Ze lazen alleen de aloude King James Bijbel, 
waardoor hun profetieën vaak klonken als zinnen uit een 
toneelstuk van Shakespeare. Inhoudelijk waren hun profetieën 
al bijna net zo dramatisch.
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Deze drie stromingen kwamen vaak samen op conferenties 
en speciale bijeenkomsten. Je kunt je wel voorstellen dat deze 
niet altijd in goede harmonie verliepen. Toen, een paar jaar 
nadat ik Jezus was gaan volgen, kwamen mijn vrouw Kathy 
en ik Bill Johnson tegen. Hij werd onze voorganger en mentor, 
wat hij sindsdien altijd gebleven is. Samen met zijn vrouw 
Beni staat Bill aan het hoofd van Bethel Church in Redding, 
Californië. Al zo lang als ik hem ken heeft Bill een interessante 
kijk op de profetische bediening gehad. Bill komt uit een 
familie met veel predikanten, tot vier generaties terug. Zijn 
vader was districtshoofd in de Assemblies of God en was 
ook voorganger in Bethel. Dat was in de tijd van de Jesus 
People en ook hij hield van de charismatische katholieken. 
Hij liet zelfs priesters van de charismatische vernieuwing 
van de Rooms-Katholieke Kerk preken in zijn gemeente.

Dankzij zijn gemeente en afkomst had Bill niet alleen een 
brede kijk op het bovennatuurlijke Koninkrijk van God, maar 
kreeg hij ook diep inzicht in deze drie profetische stromingen 
en wist hij ze goed op waarde te schatten. Meestal had hij de 
neiging om ze alle drie te omarmen en ‘het vlees op te eten 
en de botjes uit te spugen’, zoals hij het vaak omschreef toen 
ik pas bij hem werkte. Maar wat in het leven van Bill nog 
duidelijker naar voren kwam, was zijn grote liefde voor de 
profeten en voor de gave van profetie. Bill had de gewoonte 
om letterlijk elk profetisch woord dat hij ontving, op te schrijven. 
Daarvoor gebruikte hij een notitieboekje dat hij altijd bij zich 
had. Geregeld liep hij de woorden langs en hoewel er over hem 
en onze gemeente talloze profetieën uitgesproken waren, 
kende hij een groot aantal daarvan uit zijn hoofd. Zelden nam 
hij een belangrijke beslissing voor zijn privéleven zonder 
dat er een profetisch advies had geklonken. Door dit alles is 
profetie een belangrijke leidraad geworden voor de wijze 
waarop we nu nog steeds onze gemeente en beweging leiden.
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Een kudde katten
Bills liefde voor diversiteit is de reden dat veel mensen met 
zeer uiteenlopende achtergronden zich bij ons aansluiten. 
Maar steeds weer blijkt hoe moeilijk en soms zelfs onmogelijk 
het is om het kolkende water van deze zo verschillende pro- 
fetische stromen te bevaren, wanneer ze bij elkaar komen als 
één machtige rivier van openbaring.

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden ben ik begonnen met 
het proactief coachen van onze profetische gemeenteleden. 
Het doel was om hun te leren hun gave met gezond verstand 
en doelgericht te gebruiken. Net als Bill had ik door de jaren 
heen geleerd om elke profetische stroming te waarderen. 
Net als hij kon ik genieten van de enorm gevarieerde manier 
waarop God in bepaalde perioden tot zijn volk spreekt, dwars 
door uiteenlopende culturele ervaringen en kernwaarden heen. 
Ik ben tot het inzicht gekomen dat we het Koninkrijk allemaal 
als door een wazige ruit zien, maar dat onze verschillende 
zienswijzen samen een veel helderder beeld opleveren. Dit 
komt doordat openbaring een tuin is die we allemaal met 
elkaar delen en samen onderhouden. Er wordt niet door 
een groep solisten in gezaaid, gewied en geoogst, maar door 
een profetische gemeenschap als geheel. Het is dan ook van 
het grootste belang dat profeten en profetessen1 samen een 
gezonde gemeenschap vormen, waar jonge en oude profeten  
op een goede manier ontdekt, geïnspireerd en onderwezen 
worden, zodat ze tenslotte tot hun door God gegeven bestem- 
ming kunnen komen. 

De uitdaging om zo’n gevarieerde groep profetische figuren 
te leiden, lijkt vaak op het hoeden van een kudde katten. 
Hoewel profeten in tegenstelling tot de heersende opinie 
niet in één bepaald persoonlijkheidsprofiel passen, zijn ze 
vaak wel stuk voor stuk heel gevoelig en kunnen ze zich 
gemakkelijk verkeerd begrepen en zelfs afgewezen voelen. 
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De meesten van hen zijn het niet gewend dat anderen iets 
over hun leven of bediening zeggen, zodat ze het kleinste 
beetje feedback al snel als ‘vervolging’ ervaren. Nog lastiger 
wordt het als voorgangers bang zijn voor mensen met een 
buitengewone profetische gave, iets wat regelmatig voor-
komt. Doorgaans hebben voorgangers niet het gevoel dat 
ze de bevoegdheid hebben om dergelijke personen te laten 
weten welke invloed hun bediening op de gemeente heeft. 
Maar als er iets is wat profeten nodig hebben, dan is het wel 
het leiderschap van de voorganger(s) en de input van andere 
leiders in de gemeente. Dat is de enige manier waarop ze hun 
gave op een gezonde manier kunnen blijven inzetten en ze even- 
wichtige profetische gemeenschappen kunnen ontwikkelen.

Mijn visie
Met het schrijven van dit boek wil ik profeten deelgenoot 
maken van de inzichten die ik door de jaren heen ontvangen 
heb met betrekking tot het ontwikkelen van een gezonde 
profetische gemeenschap. Laat het duidelijk zijn dat dit 
boek niet het laatste woord over de gave van profetie is, 
noch de enige juiste kijk op het leiden van een profetische 
gemeenschap. Mijn kennis en ervaring vormen eenvoudig- 
weg één stem die klinkt in de woestijn van profetische 
openbaring, in een poging om wat kromgegroeid is weer 
recht te krijgen, zodat Jezus het in onze naties meer voor 
het zeggen krijgt.

Moge God ons zijn wijsheid geven bij het wildwatervaren 
op deze wilde rivier van het avontuurlijke en krachtige ambt 
van de profeet!
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Door God geroepen
Het begon allemaal in 1985, op een winterdag in de Trinity 
Alps, een berggebied in het noorden van Californië. Sneeuw 
lag als een schitterende witte deken over het bos. Elke sneeuw- 
vlok weerkaatste het zonlicht. Om half zeven ‘s avonds vertrok 
ik van mijn werk bij een garage. In onze oude groene terrein- 
wagen beklom ik onze steile oprit. Krakend en rammelend 
reed mijn oude bak over de onverharde weg. Hij schoof de 
sneeuw aan de kant en kwam ten slotte voor onze eenvoudige 
blokhut piepend tot stilstand. Op de veranda stonden onze 
drie kinderen me op te wachten, de sneeuwballen al in de 
hand. Met mijn rubberlaarzen ploeterde ik door de sneeuw, 
terwijl ik mijn best deed om de sneeuwballen te ontwijken. 
De kinderen giechelden en begonnen te lachen toen ik hen 
bereikte en ieder van hen een sneeuwbal op het hoofd drukte. 

Ik deed de voordeur open en liep achteruit naar binnen, 
terwijl ik riep: ‘Oké, zo is het genoeg! Geen sneeuwballen 
meer nu. Kom op … mama vindt het niet leuk als je er eentje 
naar binnen gooit.’

Ik hoorde hoe de sneeuwballen tegen de deur ploften toen 
ik hem sloot. Een heerlijke geur kwam uit de keuken en de 
warmte van de houtkachel voelde goed op mijn ijskoude 
lichaam.

‘Hé schat, hoe was je dag?’, vroeg ik, terwijl ik de keuken 
in liep.

‘Goed, lieverd’, zei ze. Met een stapel borden in haar handen 
boog ze zich voorover om me een kus te geven.

‘Ik spring nog even in bad voordat we gaan eten’, zei ik.
‘Ik heb het bad al voor je gevuld’, glimlachte ze.
‘Dank je wel, schat’, antwoordde ik.
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Eigenlijk zou het me verbaasd hebben als ze het bad nog niet 
had laten vollopen, want dat deed ze bijna altijd. Zij maakte 
het eten klaar, terwijl ik elke avond als ik uit mijn werk kwam 
uitgebreid in bad ging. Dan las ik in de Bijbel en ontspande 
me na weer een slopende dag in de garage. De badkamer was 
de enige ruimte in ons huis die afgesloten kon worden. Het 
was een soort schuilplaats voor ons geworden, voor als een 
van ons even geen kinderen om zich heen wilde hebben. 
Als het eten klaar was, klom ik uit het bad en gingen we als 
gezin samen aan tafel. Meestal speelde ik daarna met de 
kinderen, zodat Kathy zich na een lange dag met hen even 
kon ontspannen.

Ik pakte mijn Bijbel, waarvan de bladzijden aan flarden 
lagen door al die keren dat ze de stoom van het hete bad 
hadden moeten verduren. Voorzichtig liet ik mezelf onder 
water glijden. Het voelde alsof er duizend naalden in mijn 
bevroren voeten en benen prikten, terwijl mijn lichaams- 
temperatuur langzaam maar zeker weer op een normaal 
niveau kwam. Toen de pijn wat gezakt was, las ik een paar 
bekende hoofdstukken uit de Bijbel. Daarna deed ik mijn 
ogen dicht en bad in stilte voor de dingen die ik op mijn hart 
had. Deze avond was er niets speciaals; het was een dag als 
alle andere. Ik lag in bad, las, bad, dacht na, mediteerde op 
een Schriftgedeelte … Het was nooit een erg spannende of 
bijzondere stille tijd. Ik was niet uit op bijzondere mystieke 
ervaringen, het bezoek van een engel of iets dergelijks; het 
was gewoon een vredig moment waarin ik Gods goedheid 
ervoer en genoot van een paar rustige momenten voor mezelf.

Maar opeens gebeurde er iets dat mij totaal verraste. 
Ik hoorde een merkwaardig geluid en opende mijn ogen. 
Ik zag nog net hoe Jezus door de muur heen mijn badkamer 
in stapte. En Hij bleef vlak voor me staan! Met een gevoel 
van diep ontzag dat als een elektrische schok door me heen 
schoot, ging ik rechtop zitten. Ik keek omhoog naar zijn 
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gezicht en zag de hele wereld in zijn ogen. En toen begon 
Hij tot mij te spreken!

‘Ik heb je geroepen om een profeet voor de naties te zijn. 
Je zult voor koningen en koninginnen staan en hen toe- 
spreken. Je zult invloed hebben op premiers en presidenten. 
Overal op de wereld zal Ik deuren voor je openen, zodat je  
met burgemeesters, gouverneurs, ambassadeurs en ambte- 
naren kunt spreken. Voor vele naties zul je een vader zijn 
en je zult vele volken naar voorspoed, vrijheid en vrede 
leiden. Ik zal je mijn woorden in de mond leggen en de 
volken zullen weten dat er een God in de hemel is die van 
hen houdt, hen leidt en alle menselijke zaken bestuurt!’

Het visioen duurde ongeveer een halfuur, waarin Jezus 
me nog allerlei andere dingen vertelde die in mijn leven 
zouden gebeuren. Ik zat daar in bad en kon geen woord uit-
brengen. De gedachten flitsen door mijn hoofd, terwijl mijn 
hart beefde met een soort ontzagwekkende mix van vrees, 
opwinding en verbazing.

Ten slotte keerde de Heer zich om en begon de badkamer 
uit te lopen. Opeens stopte hij weer, draaide zich om en 
wees naar mij. Op een ernstige toon zei Hij: ‘De geschiedenis 
zal uitwijzen of je Mij gelooft!’

Daarna was Hij weg.
Het leek of ik daar een eeuwigheid bleef liggen, terwijl ik 

probeerde te verwerken wat er zojuist gebeurd was. In mijn 
hoofd woedde een oorlog door wel duizend niet te beant-
woorden vragen: Ik ben automonteur en ondernemer; hoe 
kan ik nu een profeet zijn? Ik heb geen enkele opleiding, ik 
weet helemaal niets van regeringen af; waarom zou de leider 
van een land mij ooit voor een gesprek uitnodigen? En als 
dat gebeurt, wat moet ik dan zeggen?

Vervolgens stroomde mijn hoofd vol met vragen als ‘Wie 
ben ik?’. Waarom zou God een benzinepomphouder uit 
Weaverville naar koningen en koninginnen sturen om tot 



28 DE PROFETENSCHOOL

hen te spreken? Nog maar twee jaar geleden heb ik een zware 
zenuwinstorting gehad – en dan heb ik het nog niet eens 
over mijn vliegangst; hoe zou ik ooit naar andere landen kunnen 
gaan?

Mijn gedachten vlogen alle kanten op. Muren van vragen 
en tralies van onzekerheid hielden mijn geest gevangen. 
Uiteindelijk werd de stilte verbroken door een bekende stem 
die riep: ‘Schat, we kunnen eten.’

Met enige moeite wist ik de kracht op te brengen om uit 
het bad te klimmen. Tijdens het afdrogen besloot ik mijn 
bijzondere ontmoeting voorlopig nog met niemand te delen. 
Ik was bang dat men me stiekem zou uitlachen of zou denken 
dat ik het hoog in de bol had gekregen of iets dergelijks. Eén 
ding wist ik zeker: niet een van mijn vrienden had mij ooit 
als profeet voor onze gemeente gezien, laat staan voor de 
naties.

Er was een andere reden waarom ik het niet direct aan 
Kathy wilde vertellen. Ze is erg nuchter en realistisch, echt 
iemand die van aanpakken houdt. Ik was bang dat ze me 
met allerlei praktische vragen zou bombarderen, zoals: ‘Hoe 
moeten we in ons levensonderhoud voorzien als jij je op 
wereldleiders gaat richten? Wat moeten we met ons bedrijf 
doen? Hoe zouden we ooit kunnen gaan rondreizen met 
kleine kinderen? Kunnen we in Weaverville blijven wonen 
als je dat gaat doen?’

Ik wist dat ze nooit uit de bergen weg zou willen. Daarnaast 
had ik op mijn eigen vragen al geen antwoord, laat staan op 
de vragen die zij zou stellen. Dus ik besloot mijn mond dicht 
te houden en er eerst zelf verder over na te denken.

Als ik nu aan die tijd terugdenk, zie ik duidelijk dat ik zo 
intensief met mijn visioen bezig was dat ik eigenlijk nergens 
echt aanwezig was. Mijn gevoelens slingerden voortdurend 
van het ene uiterste naar het andere. Het ene moment gaf 
het me een kick dat God iemand als ik riep om naar de naties 
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Profeteren kun je leren
Ieder kind van God kan van Hem een indruk of een woord 
ontvangen en aan een ander doorgeven. Het is niet moeilijk, 
het is slechts een kwestie van vrijmoedigheid en het kennen 
van een aantal basisregels. Profeteren kun je leren en deze 
startgids legt uit hoe.
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En wanneer Hij zijn eigen schapen alle naar buiten
 gebracht heeft, gaat hij voor ze uit, en de schapen 

volgen Hem, omdat zij zijn stem kennen.
− JOHANNES 10:4

KRIS VALLOTTON


