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Aanbevelingen

Arleen Westerhofs boek staat vol inzichten die de deur openen 
naar openbaring van God. Interessant voor christenen die 
in het bedrijfsleven werkzaam zijn, maar net zo goed voor 
alle andere christenen. Impact is een geweldig boek!

− Cindy Jacobs
  Generals International

Al jaren worden de gaven van de Heilige Geest overvloedig 
over het Lichaam van Christus uitgegoten. Daardoor kunnen 
wij de werken van Jezus Christus doen. Toch zijn onze reser- 
voirs maar al te vaak te klein, onze wijnzakken oud en ons 
denkraam te beperkt. Nu zien we een nieuwe voorhoede 
aantreden, een generatie wegbereiders, profeten die de stem 
van God helder verstaan en openstaan voor nieuwe toepas-
singen. Daarover gaat dit boek. Bedankt, Arleen, dat je een 
hedendaags model geeft om openbaring aan te wenden voor 
transformatie. Goed gedaan!

− James W. Goll
  Oprichter God Encounters Ministries en GOLL Ideation

Arleen Westerhof is een profetische pionier met een grote 
gevoeligheid voor wat er speelt in een bepaalde tijd of bepaald 
seizoen, en is in staat om door te geven wat er in Gods hart leeft. 
Hiermee heeft ze de levens van duizenden mensen geraakt. 
Arleen is een dierbare vriendin en een betrouwbare profetische 
stem in mijn leven en bediening. Haar profetische accuratesse 
komt voort uit een diepe intimiteit met de Heilige Geest. 
 Ik geloof dat Impact je zal uitdagen en verandering zal 
brengen in je leven, je bedrijf, je gezin en je bediening. Dit is 
een zeer belangrijk boek voor de kerk van vandaag.

− David Wagner
  Father’s Heart Ministries



Een van de bijzondere ontwikkelingen van onze tijd is de 
toenemende aandacht voor profetie en het bouwen van een 
profetische cultuur. Arleen Westerhof beschrijft in Impact 
haar persoonlijke reis op dit gebied. Bij het lezen raak je al 
gauw gegrepen door de getuigenissen. 
 Maar het gaat verder dan de plaatselijke gemeente! Als 
Christus Koning is over alle terreinen van het menselijk leven 
en van de samenleving, dan spreekt Hij ook over al die 
gebieden. Indrukwekkend hoe Gods Geest in onze dagen  
moderne Daniëls roept, die midden in kerk en samenleving 
openbaring van Gods troon doorgeven. Met alle verrassende 
resultaten van dien. Een boeiend en geloofsversterkend 
boek! Van harte aanbevolen.

− Machiel Jonker
  Voorzitter Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten

De profeten van nu zijn moedig en sterk. Ze zijn bewust bezig 
om getrouw het woord van de Heer te spreken in de chaos en 
verwarring die heersen in politiek en maatschappij. Luisterend 
naar de stem van de Vader en gehoorzaam aan zijn instructies 
sturen ze hele naties bij en zien ze Gods Koninkrijk op nieuwe 
manieren manifest worden. Arleen Westerhof is zo’n profeet. 
Ze hoort niet alleen duidelijk de stem van de Vader, maar volgt 
ook vrijmoedig zijn opdrachten op met een Geestvervulde, 
levenbrengende genade.
Ik roep je op om dit boek met verwachting te lezen. Vraag 
God om een visie die een bovennatuurlijke beweging van de 
Geest nodig heeft en zie hoe God met jou samenwerkt om 
grote dingen tot stand te brengen. Ik geloof dat we op het 
punt staan een nieuw tijdperk van het Koninkrijk binnen te 
gaan. Het leger van God in bedrijfsleven en kerk heeft het 
in zich om Gods Koninkrijk op aarde zichtbaar te maken.

− Graham Power
  Directeur Power Group of Companies 
  Initiatiefnemer Global Day of Prayer en Unashamedly Ethical 



Arleen Westerhof ontdekte vanuit een gematigd traditio-
neel-christelijke achtergrond de kracht van de Geest. Zijn 
tegenwoordigheid, het bovennatuurlijke en het profetische 
zijn voor haar nu heel gewoon geworden. Haar wetenschap-
pelijke achtergrond helpt haar om een analytische en loep-
zuivere weergave te geven van het werk en de Persoon van 
de Heilige Geest en profetie in het bijzonder.
 Impact is een absolute aanrader voor iedereen die ook maar 
enigszins verlangt naar meer van God of zich afvraagt wat het 
belang van profetie is. Enkele aspecten die naar voren komen: 
het apostolisch/profetisch fundament, protocol en profetie 
in de lokale gemeente en op de plaats waar God je heeft  
gesteld, en zeker niet onbelangrijk: karakter en bediening.
Een boeiend en belangrijk boek en een aanwinst voor Neder-
land. Van harte aanbevolen!

− Hans Tims
  Landelijk leider Friends for Ministries in Fellowship

Ik beveel Impact van harte aan. Arleen Westerhof schrijft 
laagdrempelig over profetie, maar laat ook zien dat het een 
serieuze zaak is, waar je verantwoordelijk mee om moet 
gaan. Onze generatie mag Gods hart laten zien in kerk en 
samenleving. Door middel van profetie mogen wij de aarde 
vormen naar hemels voorbeeld. Gods volk hoort profetisch 
te zijn! Als je zijn stem leert verstaan en Hem gehoorzaamt, 
breekt Gods Koninkrijk door in je eigen leven en in de wereld 
om je heen. Een nieuw perspectief!

− Gerlo Sogtoen
  Voorzitter pastorale kerngroep en bestuurslid Katholieke 
  Charismatische Vernieuwing Nederland

Arleen Westerhof kan uitstekend een boodschap overbrengen, 
maar Impact is meer dan een boodschap – dit boek gaat over 
een nieuwe beweging van God op aarde. Zelf zegt zij daar-
over: ‘Het is niet genoeg om groot te denken, we moeten 



ánders gaan denken.’ Uit dit boek blijkt haar praktische  
inzicht in deze nieuwe beweging van God en de rol van  
profetie daarbij. Het helpt je om concreet te gaan wandelen 
in je bestemming en daadwerkelijk invloed uit te oefenen 
op de wereld om je heen. Dit is een boek om vaak naar te 
verwijzen en bij anderen aan te bevelen.

− Sharon Stone
  Voorzitter-apostel Christian International Europe

Impact is een zeer belangrijk boek! Dit is de tijd om de profeten 
naar voren te roepen. *Impact* laat zien wat het verschil is 
tussen Gods stem verstaan en daadwerkelijk handelen vanuit 
de gave van profetie. Of je nu een profeet of een profetisch 
christen bent, sta toe dat God jouw inzicht in zijn roeping 
voor jou verdiept.
 Laten we ons in dit materiaal verdiepen, of we nu apostel, 
profeet, evangelist, herder of leraar zijn. Praat erover met 
elkaar en zoek samen naar Gods wil. In de samenleving 
woedt een strijd. Maar daarin kunnen wij gezamenlijk en in 
alle nederigheid God dienen, dankbaar voor al zijn gaven.

− Jan Sturesson
  Internationaal bestuursvoorzitter Christian Chamber of 
  Commerce International

Dr. Arleen Westerhof heeft een belangrijk, actueel boek 
geschreven. In de loop der jaren heb ik gezien hoe Arleen 
bewegingen opbouwde, mensen richting gaf in hun bestem-
ming en invloed had op wereldleiders op grond van openbaring 
die God haar heeft gegeven. Dit boek rust je toe om in jouw 
invloedssfeer invloed uit te oefenen zoals je nooit voor mogelijk 
had gehouden. Het is grondig Bijbels onderbouwd en geeft 
je een solide basis voor het brengen van verandering in jouw 
omgeving. 

− Stacey Campbell
  Oprichter Canadian Prophetic Council



‘Fascinerend’ is de beste omschrijving van Impact. Heb je 
het eenmaal opengeslagen, dan leg je het niet meer weg. 
Fascinerend zijn de eerlijkheid, nederigheid en integriteit 
in dit boek. Al jaren helpt Arleen Westerhof anderen om 
Gods stem te verstaan, zijn openbaring te vatten en erin te 
wandelen. Je leest persoonlijke verhalen van leiders van nu 
wereldwijd die van God een taak hebben gekregen, omdat 
ze profetische openbaring praktisch weten toe te passen. 
Impact biedt antwoord op vragen over wat Jezus een van 
de burgerrechten van het Koninkrijk noemt: ‘Mijn schapen 
horen mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij … ’. Al lezend 
kom je verborgen schatten op het spoor!

− Paul L. Cuny
  Leider MarketPlace Leadership International 



Voorwoord van Ché Ahn

In onze tijd worden de ware kinderen van God openbaar. 
Dat is opwindend, maar ook angstaanjagend. De Heilige 
Geest spreekt en geeft ons Gods gedachten in. Daardoor 
kunnen we de wereld onderrichten en haar zegenen met 
wat God voor haar heeft. Het is daarom belangrijk dat iedere 
gelovige Gods stem verstaat: dat is de basis van profetie. Zo 
heeft profetie invloed op de wereld om ons heen en krijgt het 
Koninkrijk duurzaam gestalte. Hierdoor kunnen we door-
dringen tot in alle sectoren en aspecten van onze cultuur. 
Profetie brengt levengevende proclamaties en effectieve 
vernieuwende strategieën voort. Door Jezus hebben wij 
toegang tot de Heilige Geest en zo is de Geestesgave van 
profetie voor ieder van ons beschikbaar geworden!

Profetie heeft mijn eigen leven diepgaand beïnvloed en ik 
geloof dat dit voor ons allemaal kan gelden. Ik heb in mijn 
wandel met de Heer mede op grond van opmerkelijke profe-
tische woorden grote beslissingen genomen. De Heer leidde 
mij door een aantal profetische woorden naar mijn prachtige 
vrouw. Na een onvergetelijke aanraking van God zijn wij in 
geloof met ons gezin helemaal naar de andere kant van de 
VS verhuisd, naar Zuid-Californië, omdat wij geloven dat 
God daar een opwekking zal brengen met heel veel bekeringen. 
De profetische beloften uit deze ontmoeting met God zijn nog 
steeds actueel: de bedieningen waar ik momenteel leiding 
aan geef, zijn eruit voortgekomen. Door zijn stem te volgen 
en stap voor stap in geloof en gehoorzaamheid te wandelen, 
ben ik door de Heer gezegend en is alles voorspoedig gegaan. 
Ik heb ervaren dat God niet ver weg is, maar juist heel nauw 
bij ons leven betrokken wil zijn. 

Profetie is de sleutel om Gods perspectief te brengen in  
alle onderdelen van de samenleving: in het zakenleven en de  
industrie, op het gebied van politiek en milieu, gezin en 



onderwijs. Profetie verbindt ons met Gods denken en 
brengt goddelijke connecties tot stand die verandering 
brengen voor het Koninkrijk.

Arleen Westerhof, mijn goede vriendin en lieve zuster in 
de Heer, heeft dit briljante, waardevolle werk geschreven. 
Je vindt hier gereedschap en inspiratie om te groeien in je 
profetische bekwaamheid. Arleen is al jaren een profetische 
stem in de apostolische arena van Harvest International  
Ministry. Haar inzicht in het profetische laat duidelijk zien 
hoe profetie transformatie brengt in het leven van alledag. 
Zij en haar echtgenoot Dick hebben met hun bediening 
God’s Embassy Amsterdam veel invloed in hun omgeving. 
Het is hun roeping om de samenleving te transformeren 
door persoonlijke profetische woorden. Met hun apostolische 
en profetische zalving brengen ze door het licht van Gods 
liefde grote verandering in hun omgeving, of het oplossingen 
zijn voor sociale problemen of economische innovaties waar 
hele landen baat bij hebben.

Ik wens je toe dat de openbaringen en getuigenissen in 
dit boek meer kleur geven aan jouw eigen ontdekkingstocht 
met Abba Vader naar het profetische. Ik geloof dat God je als 
zijn zoon of dochter leert om de tekenen van de tijden te 
onderscheiden, zoals destijds de zonen van Issaschar (zie  
1 Kron. 12:32-33). Daardoor zul je weten wat je moet doen. 
De principes die Arleen in dit boek aanreikt, zijn praktisch 
toepasbaar en geschikt voor persoonlijke reflectie. Door het 
lezen word je uitgedaagd om naar Gods stem te luisteren en 
je door Hem te laten leiden. De boodschap van dit boek is 
beslist een woord voor deze tijd. Ik ben erg blij dat de Heer het 
op je weg heeft gebracht. Ontwikkel je profetische potentieel 
in het vertrouwen dat Gods liefde in al haar volheid door jou 
heen zal werken.

− Ché Ahn
  Senior voorganger HRock Church, Pasadena 
  Directeur Harvest International Ministry
  Internationaal bestuursvoorzitter Wagner University



Voorwoord van Hans Maat 
bij de Nederlandse uitgave

God doet nooit iets zonder dit aan zijn profeten te laten zien, 
zegt Arleen Westerhof (zie Am. 3:7). Wat een adembenemend 
perspectief! Als het lichaam van Christus de profeten en 
profetie omarmt, dan zal het Gods openbaring verstaan en 
zijn bedoelingen kennen. Dat heeft grote gevolgen voor de 
kerk, maar ook voor de cultuur en de samenleving. Het is de 
sleutel voor meer van Gods Koninkrijk in onze tijd.

Wellicht door mijn protestantse achtergrond had ik ooit 
een wat simplistisch beeld van de profeet: dat was een ruige, 
wereldvreemde man die met een priemende blik en op 
scherpe toon Gods ondoorgrondelijke wegen verkondigde. 
Een man die je maar beter mijden kon. Dit veranderde  
na een ontmoeting met Arleen Westerhof. Met een zekere 
bescheidenheid, charme en op intelligente wijze sprak zij 
haar profetieën uit, met groot gevoel voor context en met 
een accuratesse die me verbaasde.

Arleens persoonlijke biografie en ontdekkingsreis naar 
het meer van Gods Geest en het ambt van profeet zal veel 
mensen aanspreken. Als scheikundige met een doctorstitel 
werkte ze voor een grote multinational en in het kerkgenoot-
schap waar ze opgroeide, geloofde men niet in de Geestesgaven. 
Toch werd zij Gods spreekbuis. Door Gods leiding spreekt ze 
vandaag de dag zowel binnen als buiten de kerk met leiders 
en leidinggevende organisaties overal ter wereld. Zij komt 
op plaatsen waar anderen niet snel komen. 

Arleen vertolkt niet alleen zelf Gods spreken, ze rust ook velen 
toe om voor elk domein van de samenleving effectief te profe-
teren. Zo kunnen profeten en profetische gelovigen te midden 
van alle sociale onrust en verandering Gods oplossingen en 
antwoorden doorgeven. 



Die antwoorden zijn niet alleen voor de kerk. Als Koninkrijks-
denker legt Arleen de belangrijke verbinding tussen Gods 
spreken en de toekomst van economie, bestuur, onderwijs, 
media en cultuur en zelfs steden en volken. Zo schrijft ze: 
‘God geeft ons geen positie aan de rand van de kerk en de 
samenleving, maar Hij roept ons om midden in beide gebieden 
onze plek in te nemen. Dat is geen nieuwe gedachte, ze gaat 
terug op het Oude Testament zelf.’

Als protestantse natie voelen wij ons verbonden met het 
gedachtegoed van Abraham Kuyper: midden in de samenleving 
brengen we als christenen de cultuur onder Gods regering. 
Helaas ontstond er in de tijd van Kuyper een verzuilde natie 
met een eigen christelijk koninkrijk. Maar als ik Impact lees, 
denk ik: hier gebeurt iets! Dit is een deel van de vernieuwing 
waarnaar we verlangen als Evangelisch Werkverband. Nu 
heb ik eindelijk een boek in handen dat uitlegt hoe de kerk 
de verbinding legt met het dagelijks leven en onze roeping in 
de gewone wereld. Dit heft de onnatuurlijke scheiding tussen 
sacraal en seculier op. Niet uit eigen kracht, maar door Gods 
spreken en door gehoorzaamheid aan de stem van de Geest. 
Dat is uitermate krachtig, want als God spreekt, is het er, 
en als God gebiedt, staat het er, zegt Psalm 33:9. God is een 
sprekende en scheppende God.

Lees dit boek en begrijp hoe cruciaal profetie en de profeten 
zijn in het lichaam van Christus en voor de hele wereld 
waarin wij leven. Word vervuld van een diep verlangen naar 
echte reformatie en verandering, door de wonderlijke regie 
van de Heilige Geest. En neem bovenal de oproep in dit boek 
ter harte: streef naar de gaven van de Geest en in het bijzonder 
naar die van profetie (zie 1 Kor. 14:1)!

− Hans Maat
  Directeur Evangelisch Werkverband 
  binnen de Protestantse Kerk



Werken met openbaring

‘Ik heb nog nooit zoiets moois gehoord’, zei een vrouw in 
de rij achter ons. De tranen liepen over haar wangen. Even 
later stond een man aan de andere kant van de zaal op en 
zei: ‘Halleluja, dit is ongelooflijk!’ Meteen leek hij zich te 
schamen voor zijn uitbarsting, legde beide handen op zijn 
mond en ging weer zitten. Terwijl de spreker rustig door-
ging, stond een vrouw op en rende de zaal uit. Ik hoorde hoe 
ze in de hal via haar mobiel met iemand sprak: ‘Dit is zo bij-
zonder dat ik gewoon niet stil kan blijven zitten. Dit moet je 
horen!’ Ze stak haar hand met de mobiel de zaal in. En zo 
ging het maar door. Ik had al die opwinding best begrepen 
als het een opwekkingsbijeenkomst was geweest. Maar 
we zaten in een economische topconferentie en de Heilige 
Geest was zojuist op de bijeenkomst neergedaald. 

De aanwezigen waren christelijke hoogleraren en leiders 
in de economie, de regering en het zakenleven. Ze waren niet 
charismatisch christelijk en de lezing ging over economische 
principes, maar Gods aanwezigheid was enorm krachtig. 
God openbaarde op dat moment nieuwe ideeën, waardoor 
de aanwezigen diep geraakt werden. 

Een paar jaar eerder was de Heer begonnen me midden in 
de nacht wakker te maken. Hij zei tegen me: ‘Roep de Jozefs en 
de Daniëls in het bedrijfsleven en de economie op! Ik wil de 
volken genezen door hun economie gezond te maken.’  
Ik begreep er niets van. ‘Heer, waarom wilt U in hemelsnaam 
dat ik voor de mammon bid?’, zei ik hardop.1 In die tijd was 
ik me er totaal niet van bewust dat God geïnteresseerd was 

INLEIDING



16 IMPACT

in economie en de zakenwereld. Ik dacht altijd dat deze het 
gebied van de mammon waren, en dat ik er zo ver mogelijk 
uit de buurt moest blijven. Maar God dacht er anders over. 
Twee jaar lang maakte Hij me drie of vier keer per week 
midden in de nacht wakker.

Elke keer dat dit gebeurde, ging ik in gebed tot de last om te 
bidden van mijn schouders viel en ik weer kon gaan slapen. 
Na die twee jaar zei Hij ten slotte: ‘En nu, Arleen, wil Ik dat je 
Mij vraagt hoe het bedrijfsleven en de economie weer gezond 
kunnen worden.’ Hoorde ik dat nou goed? ‘Heer, ik ben afge-
studeerd in scheikunde, niet in economie’, flapte ik eruit. 
‘Dat weet U toch?’ Opnieuw sprak Hij, nu iets luider: ‘Vraag 
het Me!’ Ik kon er echt niet onderuit.

De profetische gesprekken die ik daarna met de Heer 
had, legden de grondslag voor de Economic Summit. Deze 
organisatie richt zich op genezing voor de volken door Gods 
herstel van de economie en de samenleving. De nieuwe,  
bovennatuurlijke ideeën die God via de bijeenkomsten van de 
Economic Summit doorgeeft, trekken wereldwijd de aandacht. 
Zelfs van seculiere overheden krijgen we positieve reacties: 
met deze blauwdrukken kun je hele landen transformeren. 

Dankzij Gods openbaringen is er meer van de grond gekomen 
dan alleen de Economic Summit. Mijn man Dick en ik krijgen 
geregeld de vraag: ‘Hoe doen jullie dat toch? Hoe lukt het 
jullie om de openbaringen die God geeft steeds weer zo 
in praktijk te brengen? Het brengt werkelijke verandering  
in het leven van individuen, steden en zelfs hele volkeren!’  
Ik ontdekte al snel dat profetie een van de voornaamste dingen  
is waardoor volken veranderen. Om een samenleving te ver-
anderen, is echter meer nodig dan alleen het vermogen om 
Gods stem te horen. Je moet leren hoe je openbaring van 
God ontvangt en in praktijk brengt. Oftewel, je moet leren 
hoe je kunt ‘werken met openbaring’.

Sinds ik geleerd heb om openbaring op deze manier in de 
praktijk te brengen, zie ik hoe God mij, mijn man en onze 
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gemeente gebruikt om duidelijk zichtbare, positieve veran-
dering te brengen in de rosse buurt van Amsterdam. Door 
naar Gods stem te luisteren, konden we in allerlei landen 
bedieningen starten, stichtingen oprichten en bedrijven  
beginnen. Het hielp ons ook onze gemeente om te vormen 
tot een apostolisch centrum, waar mensen gestimuleerd 
worden om op alle mogelijke terreinen van de samenleving 
hun roeping te volgen.

Een nieuwe situatie
We bevinden ons op een keerpunt van de geschiedenis. Het 
lastige van dat soort momenten is dat je ze vaak pas herkent 
wanneer ze weer voorbij zijn. Het huidige keerpunt is een 
gevolg van de technologische revolutie. Nieuwe technologische 
ontwikkelingen zoals kunstmatige intelligentie, robots, 
zichzelf besturende auto’s en het internet of things (IoT, ‘het 
internet der dingen’, wat verwijst naar een situatie waarin 
digitale apparaten zonder tussenkomst van mensen met 
elkaar verbonden zijn en zelfstandig met elkaar commu-
niceren) brengen ongekende veranderingen teweeg in de 
manier waarop we leven, werken en communiceren. In een 
eerder keerpunt, de Industriële Revolutie, zorgde de opkomst 
van de stoommachine (1768)2 ervoor dat er talloze banen 
bij kwamen in compleet nieuwe industrieën. Veel van die 
banen waren in de steden te vinden. Binnen vijftig jaar was 
het zwaartepunt van de bevolking van Groot-Brittannië ver-
schoven van het platteland (waar voorheen zeventig procent 
van de mensen woonde) naar de steden. De sociale ontwrich-
ting die ontstond door de massa mensen die naar de stad 
trok op zoek naar werk, kwam onder andere tot uiting in 
extreme armoede en zeer gebrekkige huisvesting.

Volgens velen maken we momenteel de vierde Industriële 
Revolutie mee. Deze revolutie heeft het potentieel om meer 
ontwrichting te veroorzaken dan de eerdere drie. Daarvoor 
zijn verschillende oorzaken aan te wijzen:
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1. De snelheid waarmee de dingen veranderen. Doordat  
  de mensen wereldwijd met elkaar verbonden zijn, gaan  
  veranderingen sneller dan ooit in de geschiedenis van  
  de mensheid.

2. De reikwijdte en diepgang van deze veranderingen.  
  Dankzij de digitale revolutie vinden er ongekende  
  paradigmaverschuivingen plaats in de economie, het  
  bedrijfsleven, de samenleving en de individuele levens  
  van mensen. Hierdoor verandert niet alleen wat we  
  doen en hoe we de dingen doen, maar ook wie we denken  
  dat we zijn.

3. De transformatie van systemen. Deze revolutie brengt  
  verandering in hele systemen, van de overheid, de  
  economie, het zakenleven, het onderwijs enzovoort.  
  Dit geldt voor landen, maar gaat ook over landsgrenzen  
  heen. Het vindt plaats in bedrijven, industrieën en de  
  samenleving als geheel.3

Deze nieuwe technologieën zorgen ervoor dat zevenen-
veertig procent van de bestaande banen in de VS (en andere 
landen) binnen één tot twee decennia overbodig dreigt te 
worden. Hoewel de nieuwe technologieën ook weer voor 
nieuwe banen zorgen, verwacht men dat het aantal banen 
in de oude industrieën veel sneller zal afnemen dan er nieuwe  
banen bij komen.4 Je hoeft geen wiskundig genie te zijn om te 
beseffen dat deze ontwikkeling tot allerlei problemen zal leiden.

Te midden van deze sociale onrust stort God zijn Geest uit. 
Overal op de wereld laat Hij het profetische vuur opnieuw 
ontbranden. Hij wil ons laten zien dat in de hemel geen 
sprake is van een crisis. Omdat God nooit iets doet zonder dit 
eerst aan zijn dienaren, de profeten, te laten zien (Am. 3:7), wil 
Hij ons voorbereiden door ons zijn strategieën voor de toe-
komst te openbaren. Daarom zien we dat de Heilige Geest 
het lichaam van Christus nieuwe mogelijkheden geeft om 
profetie in de samenleving te brengen. Steeds meer profeten 
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zijn actief als adviseurs voor overheden, in de media en het 
entertainment, voor denktanks en zelfs voor het bedrijfs-
leven en de economie. Deze nieuwe kansen brengen echter 
ook nieuwe uitdadingen met zich mee, en nieuwe vereisten 
voor hedendaagse profeten.

Profetenscholen
Niet lang nadat Dick en ik in 2005 onze gemeente gestart 
waren, God’s Embassy Amsterdam, beseften we dat we 
mensen moesten trainen in het ontvangen en doorgeven 
van profetieën, zodat ze met vertrouwen dit soort nieuwe 
stappen konden zetten. Aanvankelijk dacht ik dat ik hier-
voor wel bestaande trainingen kon gebruiken. Maar al snel 
realiseerde ik me dat dit niet zou werken. Niemand van de 
mensen van wie ik wist dat ze dergelijke trainingen hadden 
gevolgd, was als profeet actief buiten de kerk, en velen zelfs 
niet binnen de kerk! Ik moest iets nieuws opzetten, een 
nieuwe cursus die op een apostolisch fundament gebouwd 
was.5 Daarnaast moest dit op een holistische manier aange-
pakt worden. Profetie is er immers niet alleen voor binnen 
de kerkmuren: ze hoort invloed uit te oefenen op de hele 
wereld! Profetie moet ook praktisch gemaakt worden: het 
is de bedoeling dat we samenwerken met de Heilige Geest 
om de dingen die al in de hemel bestaan (en die profetie ons 
openbaart), hier op aarde vorm te geven. Daarom wilde ik 
profeten en profetische gelovigen trainen om goed met apostelen 
samen te werken, omdat apostelen over het algemeen de 
gave hebben om op te bouwen.

Een korte opmerking tussendoor met het oog op dit boek: 
een profeet is iemand die het Bijbelse ambt van profeet vervult. 
Een profetische gelovige is iemand die zijn leven aan Jezus 
gegeven heeft en daarom de Heilige Geest in zich heeft. Niet 
alle christenen zijn geroepen om profeet te zijn, maar we 
zijn allemaal geroepen om profetisch te leven.
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Verder zagen we dat we mensen moesten toerusten om op 
alle gebieden van de samenleving op een effectieve manier 
te profeteren. Door alle veranderingen weten veel mensen 
die bij de overheid, in het bedrijfsleven of in de media werken, 
niet meer goed wat ze moeten doen of hoe ze op nieuwe 
situaties moeten reageren. Ze hebben er behoefte aan om  
Gods stem te horen op hun specifieke plek. Dat betekende dat 
we de mensen het protocol daarvoor moesten bijbrengen en 
hun tijdens de training de kans geven in verschillende om-
gevingen te profeteren. Ik wilde dat onze studenten na de 
training blijvend in staat zouden zijn om met vertrouwen te 
profeteren. Ten slotte moest de training sterk relationeel van 
aard zijn en de nadruk niet alleen leggen op zalving, maar 
ook op karakter. Mijn verlangen was om profetische gelovigen 
te zien opstaan die tot zegen zijn voor de plaatselijke gemeente 
waarvan ze deel uitmaken.

Zo ontwikkelde ik een lesprogramma dat uit drie scholen 
bestond, niveau 1, 2 en 3. Ik besloot ze ‘Profetenscholen’ 
te noemen en niet ‘Scholen voor profetie’, want ik wilde 
de nadruk leggen op de persoon, en niet zozeer op de gave. 
Profetenschool 1 draait om profeteren in de praktijk en het 
bijbehorende protocol. Bij Profetenschool 2 gaat het met 
name om het toetsen van profetische woorden en het groeien 
in nauwkeurigheid bij het uitspreken van profetieën. Profe-
tenschool 3 legt de nadruk op profetie binnen en buiten de 
kerk. Bij school 3 leren de studenten ook om een stabiel  
profetisch team op te richten in de gemeente of in de regio,  
en leren ze hoe ze kunnen profeteren in de verschillende 
invloedssferen van de samenleving. Sommige mensen noemen 
deze gebieden de ‘zeven bergen’.6 

Ik geef deze Profetenscholen nu al een aantal jaar en we 
hebben er veel positieve reacties op ontvangen. Een van 
de complimenten die me het meest raakte, kwam van een  
leidinggevende van een Nederlands kerkgenootschap. Hij 
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zei: ‘We kunnen het altijd merken wanneer mensen jullie 
Profetenscholen gevolgd hebben. Ze profeteren met precisie, 
ze staan open voor feedback en zijn een plezier om mee samen 
te werken!’ Als gemeenteleider en profeet deden deze woorden 
me veel. Dezelfde geluiden horen we van leiders uit het  
bedrijfsleven en van mensen die bij de overheid werken.

‘Komt hier ook een boek over?’, hoorde ik de afgelopen 
jaren vaak van cursisten die de Profetenscholen hadden  
gevolgd. Dit boek is het antwoord op die vraag. Over het 
schrijven heb ik vijf jaar gedaan, wat met name komt doordat 
ik een wetenschapper ben. Op school vond ik scheikunde 
een geweldig vak en uiteindelijk ben ik erin gepromoveerd. 
Ik ben erg analytisch ingesteld, wat invloed heeft op de manier 
waarop ik over profetie schrijf. Ik vertel over mijn eigen leven 
en de inzichten die God me gegeven heeft over de gave van 
profetie en hoe je profeet kunt zijn in deze tijd van grote 
veranderingen. 

In het eerste deel van dit boek maak ik duidelijk waarom 
profetie zo belangrijk is met het oog op opwekking en  
reformatie in onze generatie. Je leert hoe je Gods stem kunt 
onderscheiden, hoe je nauwkeurig en vol vertrouwen kunt 
profeteren, hoe het protocol voor profeteren eruitziet en 
hoe je je profetische uitspraken kunt toetsen.

Een profeet is meer dan een spreekbuis die enkel een 
boodschap doorgeeft. Jouw karakter is van groot belang 
wanneer je profetische woorden doorgeeft. Dit geldt in het 
bijzonder wanneer God je gebruikt om buiten de kerk te 
profeteren. Onze generatie heeft de Jozefs en Daniëls nodig 
om Gods hart te laten zien aan de overheden. In deel 2 ga ik 
daarom in op het karakter dat een profeet nodig heeft om in 
deze tijd door God gebruikt te kunnen worden.

Profetie staat niet op zichzelf. Om optimaal te functioneren, 
hoort het een intrinsiek onderdeel te zijn van de cultuur van 
onze kerken en organisaties. In deel 3 leer je dan ook wat 
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cultuur is, welke rol leiders daarin spelen en hoe profetie 
op haar beurt de cultuur beïnvloedt waarin ze zich bevindt. 
Daarnaast leer je hoe je hemelse openbaring kunt toepassen, 
zodat Gods heerlijkheid steeds sterker in en door jou geopen-
baard wordt.

Aan het begin van deze ontdekkingsreis is het mijn gebed 
dat je God dieper leert kennen in wie Hij voor jou wil zijn. 
Ook bid ik dat je leert hoe je door zijn openbaringen met 
Hem kunt samenwerken om Gods Koninkrijk steeds verder 
te verbreiden.



PROFETIE
In het eerste deel van dit boek geef ik inzicht in de vraag 
waarom profetie zo belangrijk is voor opwekking en reformatie. 
Je leert Gods stem te onderscheiden en nauwkeurig en vol 
vertrouwen te profeteren. Ook vertel ik wat het profetisch 
protocol inhoudt en hoe je de profetische woorden die je 
uitspreekt kunt toetsen.

1





Een nieuwe rol voor profetie 

We leven in een tijdperk waarin God niet alleen de kerk verandert, 
maar ook de wereld. Daarom moeten we anders leren denken over 
de rol van profeten en profetie.

‘Als je nu weggaat zonder dat je weer voor hem gebeden 
hebt, dan gaat er iets vreselijk mis!’ Ik stond op het punt 
om naar de kerk te gaan, maar het stemmetje in mijn hoofd 
liet me niet met rust. De stem was een bevestiging van mijn 
gevoel dat er iets aan de hand was die dag. Mijn man Dick 
en ik maakten deel uit van een project om een gemeente te 
stichten. Dick houdt van hardlopen en de dag ervoor had hij 
twintig kilometer gerend. Naderhand voelde hij zich prima. 
Maar vandaag kon ik hem niet wakker krijgen en ik maakte 
me zorgen. Zijn huid had een ongewone, grauwe kleur en hij 
kreeg zijn ogen bijna niet open. Hij lag bewegingloos in bed 
en ik kon zijn gemompel nauwelijks verstaan.

Ik deed de voordeur weer dicht en liep de trap op naar 
onze slaapkamer. Ik knielde naast Dick neer en vroeg: ‘Here 
Jezus, wat wilt U dat ik voor hem bid?’ De woorden ‘coma’ en 
‘diepe slaap’ kwamen in mijn gedachten. Ik snapte er niets 
van, maar Dick zag er echt ziek uit. Ik wist niet goed wat ik 
moest bidden en voelde me een beetje dom toen ik zei: ‘Here 
Jezus, ik vraag U nu om coma en diepe slaap weg te branden 
in het vuur van uw Heilige Geest.’ Opeens trok de grauwe 
kleur naar Dicks voeten en gleed van het bed naar beneden 
in de vloer! Het leek wel een scène uit een tekenfilm. De hele 
ochtend had Dick zijn ogen dicht gehad, maar nu waren 

H O O F D S T U K     1
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ze helemaal open. Hij sprong uit bed, keek me aan en zei:  
‘Ik voel me prima! Ga jij maar vast naar de kerk. Ik eet nog 
wat, kleed me aan en dan kom ik zo achter je aan.’ We wonen 
in Amsterdam en met de fiets was het drie kwartier naar de 
kerk. Dick kwam niet alleen achter me aan, hij haalde me in 
en was zelfs eerder bij de kerk dan ik! Die dag leerde ik hoe 
belangrijk het is om naar Gods stem te luisteren en te doen 
wat Hij zegt.

Achteraf besefte ik dat Dick verschillende keren ziek  
geweest was in de loop van dat eerste jaar van onze gemeente. 
Het was altijd op zondag en iedere keer had hij de dienst 
gemist. We dachten dat het een normale reactie was op het 
drukke jaar dat we achter de rug hadden. We waren pas  
getrouwd en in een nieuw huis getrokken. Dick had ook nog 
een andere baan gekregen, en nu hielpen we mee om een 
nieuwe gemeente op te zetten. 

Maar je kunt moeilijk gehoor geven aan je roeping als  
gemeenteleider als je niet aanwezig kunt zijn. Wij dachten 
bij Dicks klachten aan een natuurlijke oorzaak, maar ze bleken 
een geestelijke wortel te hebben. Als iets een geestelijke 
wortel heeft, kan het alleen geestelijk worden opgelost. In dit 
geval moesten we leren om het gezag dat we in Christus 
hebben actief toe te passen.

Een persoonlijke koerswijziging
Met mijn achtergrond was ik totaal niet voorbereid op deze 
manier van omgaan met geestelijke zaken. Hoewel ik al jong 
tot geloof gekomen was, ben ik grootgebracht in een kerk 
waar men niet geloofde in de geestelijke wereld. Niemand 
was gewend aan uitingen van de gaven van de Geest. Ik had 
geleerd dat het duivels was om in tongen te spreken. Ik zal 
altijd dankbaar blijven voor de Bijbelkennis die ik in die  
gemeente meegekregen heb, maar om de bewegingen van 
de Geest te kunnen volgen, moest ik ook veel dingen afleren. 
En dat viel niet mee.
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In mijn eerste studiejaren werkte ik voor een christelijke 
studentenorganisatie. We waren trots op onze kennis van 
de Schrift. We leerden Bijbelteksten uit ons hoofd en waren 
ervan overtuigd dat dit het enige was wat we nodig hadden. 
Toch hadden we ook een probleem. Met al ons zwoegen  
zagen we maar weinig vrucht. We baden. We vastten. We 
evangeliseerden wat af. We deden wat we maar konden, 
maar het veranderde geen levens en niemand kwam tot  
Jezus. Ik zag in mijn eigen leven helemaal niets van alle  
dingen die ik in het boek Handelingen zag.

Na een paar jaar begon ik ontmoedigd te raken. Ik was 
vijfentwintig en dacht: als ik nu al zo uitgeput ben, hoe 
moet het dan als ik zeventig ben! Op dat moment nam ik 
een beslissing die mijn hele leven op zijn kop zou zetten. Ik 
zou met niets minder genoegen nemen dan wat God in zijn 
Woord belooft. Ik was vastbesloten om te blijven bidden tot 
ik de dingen waarover ik in Handelingen las, ook in mijn 
leven zag gebeuren. Elke week ging ik een paar keer naar het 
bos bij het universiteitsterrein en riep het uit tot God. Ik 
smeekte Hem om me hierdoorheen te laten breken, zodat ik 
de nieuwe dimensie zou bereiken waar ik zo naar verlangde. 
De hele periode van vier jaar waarin ik aan mijn proefschrift 
werkte, bad ik dat ene gebed. 

Negen jaar nadat ik begonnen was zo te bidden, werd  
mijn gebed verhoord. Tegen die tijd was ik naar Amsterdam 
verhuisd en werkte ik voor een grote multinational. Ik maakte 
deel uit van een evangelische gemeente daar die op dat moment 
door een moeilijke tijd ging. De voorganger was ontslagen 
in verband met integriteitskwesties en we waren al maanden 
op zoek naar een vervanger. Maar wat we ook probeerden, 
het lukte niet. Daarnaast was niemand bereid deel uit te  
maken van het nieuwe leiderschapsteam. We waren wanhopig 
en Dick en ik besloten om hier structureel voor te gaan bidden 
met wat andere mensen uit de gemeente.
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