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Bijbelse Profetie 

heeft Goddelijke 

Inspiratie 

Bijbelse Profetie: Goddelijke 

Inspiratie? 

Bijbelse profetieën zijn 

bewijsstukken die Christenen 

aanhouden om de bewering van 

de Bijbel te bevestigen dat deze 

door God geïnspireerd is. Gaat het 

hier om authentiek bewijs of om 

ongeldige beweringen die slechts 

dienen om het Christendom een 

steun in de rug te geven? Profetie 

wordt gedefiniëerd als een 

Goddelijke verkondiging van 

gebeurtenissen die nog moeten 

plaatsvinden. Omdat de natuurlijke 

mens niet in staat is om 

toekomstige gebeurtenissen te 

voorspellen, zou een profetie een 

acceptabel bewijsstuk zijn voor 

Goddelijke inspiratie. De Bijbel, die 

over een periode van minstens 

1,500 jaar door tenminste 40 

schrijvers werd samengesteld, 

bestaat uit 66 boeken. Deze 66 

boeken beweren meer dan 1,000 

Goddelijk geïnspireerde profetieën 

te bevatten. We zullen er een paar 

bekijken... 

 

Bijbelse Profetie:  Ezechiël 26 

Een voorbeeld van Bijbelse 

profetie wordt gevonden in het 

Boek Ezechiël. Hoofdstuk 26 van 

het Boek Ezechiël beweert 

geschreven te zijn in 586 voor Christus, in het 11e 

jaar van de heerschappij van Koning Sedekia van 

Judea. Op negen verschillende plaatsen in dit 

hoofdstuk beweert de schrijver door God 

geïnspireerd te zijn door uitspraken te doen als "zo 

spreekt God, de HEER". De tekst beschrijft de val 

van de stad Tyrus op het 

vasteland die het jaar erna door 

de legers van Nebukadnessar 

teweeg zal worden gebracht. De 

tekst beschrijft bovendien de 

gebeurtenissen rondom de 

belegering van de eilandstad 

Tyrus (een halve mijl zee-

inwaarts van de stad Tyrus op 

het vasteland) door Alexander 

de Grote, 253 jaar later. Het 

hoofdstuk beschrijft hoe de 

belegeraars de ruïnes van de 

stad Tyrus op het vasteland 

zouden afbreken en deze in de 

zee werpen. Dat zij "zelfs het 

stof uit Tyrus zouden 

wegvegen", en van haar "een 

kale rots" zouden maken (vers 

4). Dat "alle stenen, al het 

houtwerk en alle puin 

verdwijnen in zee" (vers 12). "Ik 

maak een kale rots van je, een 

droogplaats voor netten, je zult 

nooit meer worden herbouwd." 

(vers 14). De wereldse 

geschiedenis legt vast hoe 

Alexander de Grote de 

eilandvesting Tyrus in 332 voor 

Christus belegerde. Zijn leger 

verwoestte de stad Tyrus op het 

vasteland en wierp de resten 

ervan in de zee. In hun 

pogingen om zo een verhoogde 

weg naar het eiland aan te 

leggen, veegden zij zelfs het 

stof bijeen en lieten op deze 

manier slechts een kale rots 

achter. Geschiedkundige Phillip 

Myers schrijft in zijn 
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Volgens het woordenboek is 

profetie het voorspellen of 

voorzien van dingen die nog 

moeten plaatsvinden. Profetie 

is dat wat door een profeet 

wordt verklaard en in het 

bijzonder een goddelijk 

geïnspireerde voorspelling, 

instructie of waarschuwing. 

Profetie kan dus gezien worden 

als een goddelijk geïnspireerde 

uiting of openbaring. Profetie is 

daardoor de actie of handeling 

van een profeet. God heeft ons 

een manier gegeven om de 

authenticiteit van een profeet 

en zijn profetie te verifiëren. 

"Maar als een profeet de 

euvele moed heeft om in mijn 

naam iets te zeggen dat ik hem 

niet heb opgedragen, of om in 

de naam van andere goden te 

spreken, dan moet hij ter dood 

gebracht worden.’ Misschien 

vraagt u zich af: Is er een 

manier om te bepalen of een 

profetie al dan niet van de 

HEER komt? Die is er 

inderdaad: als een profeet zegt 

te spreken in de naam van de 

HEER, maar zijn woorden 

komen niet uit. 
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geschiedenis-tekstboek, General History for 

Colleges and High Schools (Algemene 

Geschiedenis voor Universiteiten en Middelbare 

Scholen, Boston, Ginn & Co.), "Alexander de Grote 

reduceerde Tyrus in 332 voor Christus tot ruïnes. 

Tyrus herstelde weliswaar enigszins van deze klap, 

maar nam nooit meer de plaats in die zij voorheen in 

de wereld had ingenomen. Het grootste gedeelte 

van de locatie van deze ooit zo machtige stad is nu 

zo kaal als de bovenkant van een rots -- een plaats 

waar de vissers, die de plaats nog steeds regelmatig 

bezoeken, hun netten te drogen leggen" (p.55). Het 

lot van Tyrus op het vasteland werd bezegeld zoals 

in het boek Ezechiël werd voorspeld. 

 

Bijbelse Profetie: Het Boek Daniël 

Een ander voorbeeld van Bijbelse Profetie staat in 

het Boek Daniël. Vanwege de verbazingwekkende 

voorspellingen die in het Boek Daniël worden 

aangetroffen, beweren critici ervan dat het boek 

geschreven moet zijn na de gebeurtenissen die er in 

beschreven worden. Hoofdstuk 11, bijvoorbeeld, 

beschrijft de interacties tussen de Ptolemeeën en de 

Seleuciden in de tijdsperiode vanaf de dood van 

Alexander de Grote tot de opkomst van het 

Romeinse Rijk op zo'n detailniveau, dat critici 

volhouden dat het na 160 voor Christus geschreven 

moet zijn. Maar, Flavius Josephus, de historicus aan 

het hof van drie opeenvolgende Romeinse keizers, 

legde vast (Antiquitates Judaicae XI, viii, 3-5) hoe 

Alexander de Grote een kopie van het boek Daniël 

kreeg tijdens zijn annexatie van Jeruzalem in de 

herfst van 332 voor Christus (onmiddelijk gevolgd 

door de verovering van Tyrus). Bovendien werd de 

Septuagint (LXX) in de 3e eeuw voor Christus uit het 

Hebreeuws naar het Grieks vertaald. Daniël is een 

onderdeel van de Septuagint versie. Daniël is 

eveneens een onderdeel van de Dode Zee Rollen, 

die teruggedateerd worden tot ongeveer 200 voor 

Christus. 

 

Bijbelse Profetie: Daniël 9:25 

Een zeer overtuigende Bijbelse Profetie wordt 

aangetroffen in hoofdstuk 9, vers 25, van het boek 

Daniël. Dit werd ongeveer 500 jaar voor de geboorte 

van Jezus Christus geschreven (de oudst bewaarde 

kopie dateert uit ongeveer 200 jaar voor de geboorte 

van Christus), en voorspelt de dag waarop Christus 

Jeruzalem zou binnengaan. De profetie stelt: 69 

weken van jaren (69 x 7 = 483 jaar) zouden 

voorbijgaan tussen de verordening om Jeruzalem te 

herbouwen en de komst van de Messias. Dit is 

volgens de Babylonische kalender die 360 dagen 

telt, omdat het boek Daniël in Babylon werd 

geschreven tijdens het Joodse gevangenschap na 

de val van Jeruzalem. Dus, 483 jaren x 360 dagen = 

173,880 dagen. Volgens de verslagen die door Sir 

Henry Creswicke Rawlinson in het Shushan (Susa) 

Paleis werden gevonden, en die door Nehemia 2:1 

worden bevestigd, werd deze verordening op 14 

maart, 445 voor Christus, uitgevaardigd door 

Artaxerxes Longimanus. Precies 173,880 dagen 

later, op 6 April, 32 na Christus, rijdt Jezus op een 

ezel Jeruzalem binnen (hiermee de profetie in 

Zacharia 9:9 vervullend). De wereld viert deze dag 

als Palmzondag. Vier dagen later werd Christus aan 

het kruis vermoord. De methode van zijn executie en 

zelfs zijn laatste woorden werden in feite voorspeld 

in Psalm 22. Drie dagen later herrees Jezus op 

Paaszondag uit de dood, hiermee talrijke andere 

profetieën over onze Messias vervullend. 

Was Nostradamus een profeet? 

Profetieën van Nostradamus - Toppers in de 
Roddelbladen! 
De profetieën van Nostradamus zijn op zijn hoogst 
een uiting van onze populaire cultuur! Steeds als de 
gebeurtenissen in de wereld een of ander kookpunt 
bereiken, snellen de mensen naar de roddelbladen 
om te zien wat de beruchte 16e eeuwse "profeet" er 
over te zeggen had. Na de aanslagen op het World 
Trade Center en het Pentagon op 11 September 
2001 werd Nostradamus al snel één van de meest 
populaire zoekopdrachten op het Internet. Meteen 
na de gebeurtenissen werden via emails beweringen 
rondgestrooid dat Nostradamus alles wat er gebeurd 
was had voorspeld. Hoe kon Nostradamus 
uitgroeien tot een dergelijk cult-figuur? 

Profetieën van Nostradamus - Achtergrond van 
een "Profeet" 
Nostradamus werd op 14 December 1503 in St. 
Remy, in Frankrijk, geboren als Michel de 
Nostredame. In zijn jonge jaren bracht hij veel tijd 
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door met zijn grootvader die hem veel over talen, 
wiskunde, astronomie en astrologie leerde. Hij 
studeerde Kunst aan de Universiteit van Avignon, en 
studeerde af aan de medische school van de 
Universiteit van Montpellier. Hij praktiseerde de 
geneeskunde en stond er om bekend dat hij 
slachtoffers van de plaag in de streek rondom 
Montpellier met succes had behandeld. In 1534 
trouwde Nostradamus met zijn eerste vrouw en had 
met haar twee kinderen. Kort daarop kostte de plaag 
het leven aan zijn hele familie en Nostradamus 
reisde de zes daarop volgende jaren door Europa. In 
1554 vestigde Nostradamus zich in Salon, ook in 
Frankrijk, waar hij zijn tweede vrouw huwde en zes 
kinderen had. 
 
In 1555, op de leeftijd van 52 jaar, schreef 
Nostradamus zijn eerste verzameling profetieën, een 
collectie van 100 "kwatrijnen" die ook bekend staat 
als een "Centurie" (een kwatrijn is gewoonweg een 
gedicht van vier regels). In 1564 werd Nostradamus 
aangesteld als de hofarts van Koning Karel IX. In de 
daaropvolgende jaren, tot aan zijn dood in 1566, 
schreef Nostradamus nog tien Centuriën met 
profetieën. 

Profetieën van Nostradamus - Enkele Beroemde 
Voorbeelden 
De profetieën van Nostradamus werden vooral in het 
Frans geschreven, hoewel sommige in Latijn, Grieks 
en Italiaans werden geschreven om enkele 
betekenissen te vervagen. Hij gebruikte ook andere 
middelen om zijn kwatrijnen een wazige betekenis te 
geven, zoals symbolen, metaforen en opzettelijk 
verkeerd gespelde woorden. Het meest interessante 
is dat veel van de zogenaamde profetieën van 
Nostradamus die vandaag de dag de ronde doen 
slechts volkslegenden zijn -- vaak is er in de 
originele kwatrijnen geknipt en geplakt om deze 
beter te laten overkomen na belangrijke 
wereldgebeurtenissen. Vlak na de aanval van de 
terroristen op 11 September 2001 in de Verenigde 
staten werd bijvoorbeeld een groot aantal profetieën 
van Nostradamus via het Internet en de 
nieuwsmedia verspreid. Hier volgen enkele van deze 
profetieën:  

"In het jaar van de nieuwe eeuw en negen 
maanden, 
Zal uit de hemel komen een grote koning van 
verschrikking 
De hemel zal branden op 45 graden, en vuur 

zal de aarde omspannen. 
Vuur nadert de grote nieuwe stad."  
 
"In de stad York zal plaatsvinden een 
ineenstorting, 
twee tweelingbroers uiteengerukt door chaos 
Terwijl het fort valt zal de grote leider vallen 
Derde grote oorlog zal beginnen als de grote 
stad brandt."  
 
"Het wordt voorzien dat precies driehonderd 
en vijftig jaar in de toekomst 
zilveren feniksen de tweelingbroers van de 
onderdrukking zullen neerhalen. 
Deze droegen de natie van de koning, die de 
apocalyps zal teweegbrengen. 
In de Stad van God zal er een grote donder 
zijn Twee broers verscheurd door chaos  

Nou, voorspelde Nostradamus inderdaad de aanval 
op de "Twin Towers" in New York? Nee, 
Nostradamus schreef deze kwatrijnen helemaal niet 
- zij werden aangepast en verdraaid om enigszins 
met de gebeurtenissen overeen te stemmen. Het 
eerste kwatrijn zegt bijvoorbeeld "In het jaar van de 
nieuwe eeuw en negen maanden", maar het 
originele kwatrijn van Nostradamus zegt: "In het jaar 
1999 en zeven maanden uit de hemel een grote 
Koning der Verschrikking zal komen" (Centurie 
10:72). Noch wordt er gewag gemaakt van de 
"tweelingbroers" die "uiteengerukt" zullen worden. 
Het kwatrijn zegt feitelijk: "Twee koninklijke broers 
zullen zo veel oorlog met elkaar voeren" (Centurie 
3:97). Tenslotte kunnen we zeggen, wat betreft het 
ineenstorten van de stad van York en de brandende 
hemel, dat het volgende het enige is wat daarbij in 
de buurt komt: "Op 45 graden zal de lucht branden, 
Vuur zal de grote nieuwe stad naderen...Wanneer 
men een bewijs zal willen van de Normandiers" 
(Centurie 6:97). Nostradamus heeft de woorden 
"fort" en "grote oorlog" nooit gebruikt.  

Profetieën van Nostradamus - Waarom Geven 
We er zo Veel Om? 
Na de aanvallen op 11 September 2001 waren de 
profetieën van Nostradamus werkelijk overal te 
vinden! Van BBC News tot de bestseller-lijst op 
Amazon.com. Het is frappant dat het woord 
"Nostradamus" zelfs korte tijd het woord "sex" uit de 
top-50 van Internet zoekopdrachten wist te houden. 
Het mag duidelijk zijn dat mensen verzot zijn op het 
idee van profetieën. De roddelbladen zijn hier 
eveneens getuigen van. Waarom zijn er dan zoveel 
aanhangers van vage en gewoonlijk foutieve 
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profetieën van mensen zoals Nostradamus, Jeanne 
Dixon, Edgar Cayce en anderen die het allemaal niet 
verder schoppen dan de lijst van "volkslegenden"? 
Waarom leest men niet de meest treffende 
profetieën aller tijden, waarvan er meer dan 600 in 
de voortdurende bestseller staan die de Bijbel wordt 
genoemd? En raad eens? Tot op de dag van 
vandaag zijn deze allemaal uitgekomen! En er 
bevinden zich nog steeds zo'n 300 aan de horizon! 

Humanisme 

Humanisme: Enkele Denkbeelden uit het 
Humanistisch Manifest I 
Het Humanisme werd in 1933 door 34 van zijn leiders 
"gecodificeerd". Hoewel er vóór en na dat moment vele 
andere versies van het humanisme zijn verschenen, 
volgen hier enkele uittreksels van het originele 
Humanistisch Manifest I: 
 
TEN EERSTE: Religieuze humanisten beschouwen het 
universum als zelf-bestaand en niet geschapen. TEN 
TWEEDE: Humanisme gelooft dat de mens een 
onderdeel van de natuur is en dat hij is voortgekomen als 
gevolg van een continue proces. THIRD: Humanisten 
hebben een organische kijk op het leven en vinden 
daarom dat het traditionele dualisme van geest en 
lichaam afgewezen moet worden. TEN VIERDE: 
Humanisme herkent dat de religieuze cultuur en 
beschaving van de mens, zoals duidelijk voorgesteld door 
de antropologie en de geschiedenis, het produkt zijn van 
een geleidelijke ontwikkeling ten gevolge van zijn 
interactie met zijn natuurlijke omgeving en met zijn sociale 
erfgoed. Een individu dat in een bepaalde cultuur is 
geboren wordt grotendeels door die cultuur gevormd. 
TEN VIJFDE: Humanisme stelt dat de aard van het 
universum, zoals deze door de moderne wetenschap 
wordt afgeschilderd, elke bovennatuurlijke of kosmische 
garanties voor menselijke waarden onacceptabel maakt. 
Het is overduidelijk dat het humanisme de mogelijkheden 
van realiteiten die op dit moment nog niet ontdekt zijn niet 
ontkent, maar het humanisme staat erop dat het bepalen 
van het bestaan en de waarde van alle realiteiten gedaan 
moet worden door middel van intelligent onderzoek en 
door het inschatten van hun relaties tot menselijke 
behoeften. Religie moet zijn hoop en zijn plannen in het 
licht van de wetenschappelijke geest en methode 
formuleren. TEN ACHTSTE: Religieus Humanisme 
beschouwt de volledige realisatie van de menselijke 
persoonlijkheid als het uiteindelijke doel van een 
mensenleven en streeft naar de ontwikkeling en 
vervolmaking daarvan in het hier en nu. Dit is de 
verklaring voor de sociale passie van de humanist. TEN 
NEGENDE: In plaats van de oude houdingen die 
betrokken zijn in aanbidding en gebed, vindt de humanist 
zijn religieuze emoties uitgedrukt in een vergroot besef 

van persoonlijk leven en in een gezamenlijke inspanning 
om sociaal welzijn te bevorderen. TEN TIENDE: Het volgt 
hieruit dat er geen unieke religieuze emoties en 
houdingen zullen zijn die voorheen werden geassociëerd 
met een geloof in het bovennatuurlijke. LAATSTE 
PARAGRAAF: En zo staan de stellingen van het religieus 
humanisme. Hoewel we vinden dat de religieuze vormen 
en ideeën van onze voorvaderen niet meer afdoende zijn, 
is de zoektocht naar het goede leven nog steeds de 
centrale opgave voor de mensheid. De mens is zich 
eindelijk bewust geworden van het feit dat hij alleen 
verantwoordelijk is voor de realisatie van de wereld van 
zijn dromen, dat hij de macht in zich heeft voor het 
welslagen hiervan. Hij moet intelligentie en wilskracht aan 
het werk zetten. 

Humanisme: Een Geloof Zonder Doel of Objectieve 
Waarden 
Humanisme stelt dat het universum niet voor een bepaald 
doel bestaat. We zijn het resultaat van een blind en 
willekeurig proces dat geen behoefte heeft aan welke 
vorm van betekenis dan ook. Humanisme verschilt van de 
meer extreme filosofie van het nihilisme in die zin dat het 
leven wel zin kan hebben als we er zelf zin aan 
toekennen. Het leven is alleen de moeite waard als we 
het voor onszelf de moeite waard en aangenaam maken. 
Humanisme houdt vast aan het idee dat er geen 
objectieve of universele waarden bestaan. Iemand kan 
moreel zijn als hij of zij voor zichzelf een systeem van 
waarden schept en hier vervolgens naar leeft. Een 
humanist zou volhouden dat niemand verplicht is om 
moreel te handelen. Daarom faalt het humanisme in het 
voorzien van morele tegenargumenten tegen immoreel 
gedrag. Het mag duidelijk zijn dat, als er geen morele 
absolute waarden bestaan, dat je dan niet kunt bewijzen 
dat iets verkeerd of ronduit slecht is. In een humanistische 
samenleving kan dus niemand werkelijk de daden of 
keuzes van anderen beoordelen of veroordelen.  

Humanisme: Leven Zonder Echte Betekenis 
Humanisme wordt in onze populaire media en ons 
openbare schoolsysteem gevoed door de leerstellingen 
van de evolutionaire wetenschap, het materialisme en het 
moreel relativisme. We hebben God uit de vergelijkingen 
weggestreept. Zonder God verliezen we elk transcendent 
doel voor het universum waarin we leven. Zonder God 
verliezen we elk transcendent doel om onze individuele 
levens zin te geven. We zijn niets meer dan ongedierte 
dat een strijd om te overleven levert totdat we doodgaan. 
Alles wat we bereiken, alle dingen die we hebben 
opgeofferd, de goede en mooie daden van sommige 
mensen, de lelijke en slechte daden van anderen, zijn 
uiteindelijk slechts de nutteloze worstelingen van het 
leven. Zonder God verliezen we elke kans op een leven 
na de dood. Als je de hoop op de hemel verwijdert, 
verwijder je de uiteindelijk waarde en doel van het leven.  


