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Dat de Schrift spreekt van dromen en openbaringen (gezichten) is een niet weg te 

cijferen waarheid. Het geopenbaarde Woord gewaagt er op meerdere plaatsen van. Deze 

dromen en openbaringen zijn door God zelf gewerkt. We behoeven hier aan de 

oorsprong, de juistheid én de vervulling ervan niet te twijfelen. We kunnen hier denken 

aan de dromen van Jozef, de droom over het gerstebrood in de geschiedenis van 

Gideon, de droom van Jacob bij Bethel. De gezichten Gods van Abraham. Maar ook de 

droom van de heidense koning Nebucadnezar. Er is meer te noemen. We moeten goed 

bedenken dat dit allemaal plaatshad toen er nog geen geschreven Woord van God was. 

De HEERE maakte zich toen bekend door zulke zaken, zoals ook door de dienst van 

engelen, hetgeen we meerdere malen lezen. Ook in de tijd van het Nieuwe Testament 

komen zulke zaken voor.  

Ook zijn er voorbeelden van dromen en openbaringen buiten de Schrift. Er zijn 

zeer sprekende gevallen van de inspraak Gods dienaangaande bekend. Toch betreden we 

hier een pad waar het gevaar van alle kanten loert. Doorvloeiing en fantasie zijn hier 

levensgroot aanwezig. Maar laten we er zelf het zwijgen aan toedoen en u enkele 

waarschuwingen doorgeven van onder ons geachte leraars van voorheen. 

 

Ds. C.H. Spurgeon waarschuwt als volgt: 

Ik stel weinig vertrouwen in zulke lieden, die van onmiddellijke openbaringen des Heeren 

spreken, alsof Hij op andere wijze verscheen dan in en door het Evangelie. Zijn Woord 

is zo volkomen, zo volledig, dat God er generlei nieuwe openbaring aan behoeft toe te 

voegen. Dat zou zijn een blaam werpen op de volmaaktheid van dit zeer vaste woord der 

profetie. In het profetische woord, dat zeer vast is, ligt troost voor iedere droefenis, een 

pleister voor elke wonde, medicijn voor iedere ziekte. Mijn waarde treurende vriend! Het 

is zeer gevaarlijk troost te verwachten van dromen, of van het toevallig openslaan van de Bijbel om 

te zien, welke tekst men zo vindt, of van onderstelde stemmen, of andere dwaze, bijgelovige 

middelen, waarin mensen met verzwakt verstand heil zoeken. Houd u aan wat God in de 

Schriften gezegd heeft, en wanneer gij daar uw eigen beeld getekend ziet en beloften 

vindt aan dezulken toegezegd, grijp die dan aan, want ze zijn klaarblijkelijk voor u 

bestemd. Ga niet rond om troost te zoeken in de nevelen der verbeelding, noch bij het 

dwaallicht van het bijgeloof, maar geloof in de Heere Jezus, die gekomen is om het 

gebroken hart te zegenen, op geen andere wijze dan door hun de blijde boodschap zijner 

genade te prediken. Gij kunt niet verwachten dat de Heere Jezus anders tot u zal 

spreken dan door het  geschreven  Woord, door de Heilige Geest op uw ziel toegepast. 

Verwacht geen nieuwe openbaring; laat dat bedrieglijke denkbeeld varen. Indien er een 

engel mijn kamer binnentrad en zeide, dat hij mij een boodschap Gods bracht, boven en behalve 

de Schriften der waarheid, geen ogenblik zou ik naar hem luisteren, maar terstond tot 

hem zeggen: "Ga weg achter mij, satanas!" De openbaring is afgesloten. Er verschijnen 

geen sterren meer, want de zon is opgegaan. Onze hemelse Vader had reeds de Heere 

Jezus gezonden en er staat geschreven: "Als Hij dan nog een zoon had, die Hem lief was, 
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zo heeft Hij ook die ten laatste tot hen gezonden." In Christus Jezus is zulk een volheid 

van waarheid en genade, dat alle engelen samen ze niet  zouden kunnen vermeerderen. 

Hij, die naar meer openbaring uitziet, neme zich in acht, opdat niet de vloek over hem 

kome, waarmee de Bijbel besluit, en die zeker iedereen treffen zal, welke òf toedoet, òf 

afdoet van de ingegeven woorden Gods. 

 

Een woord van John Warburton: 

Alle openbaringen, die iemand zou hebben, maar niet gedaan door Hem en niet 

voortgebracht door de gezegende werking en toepassing van de Geest des Heeren in de 

openbaring van Christus aan het hart, zijn geen duit waard. 

 

Ook Dr. A. Comrie was een vijand van gezichten en stemmen: 

Alleen moeten wij maar zeggen, dat, als wij zeggen dat God tot de ziel spreekt, gij 

niet moet denken, dat dit is door onmiddellijke hoorbare stemmen. Goddeloze mensen, 

die van de werking des Geestes niets bij bevinding kennen, lasteren hetgeen zij niet 

verstaan en zeggen, dat Gods volk geestdrijvers zijn en dat zij van onmiddellijke 

stemmen spreken. 

Mijn geliefden! Ik heb kennis aan godvrezende mensen in de drie koninkrijken 

van Schotland, Engeland en Ierland, ook in alle deze zeven Geünieerde Provincies, maar 

ik heb al de dagen van mijn leven geen ware godzalige mensen horen spreken van 

gezichten, hoorbare stemmen of iets dergelijks. Foei dan, zulke mensen een lak op te 

leggen en zo te lasteren. Integendeel heb ik altoos bemerkt dat, als er ooit iets uit de 

mond van iemand kwam dat er naar geleek, vrome leraars en christenen het nooit 

goedkeurden, maar over dezulken bekommerd waren, ofschoon zij God niet willen noch 

durven bepalen. Augustinus hoorde een stem: "Neem en lees"! 

Als wij het woord "onmiddellijk" gebruiken, moet gij niet denken, een horen van 

onmiddellijke stemmen van Boven, buiten en dikwijls tegen het beschreven Woord, 

hetwelk is en blijven zal niet alleen de enige en volmaakte regel van leer en zeden, maar 

ook het werkmiddel en de weg, waardoor en waarin God de Heilige Geest de gave der 

goddelijke genade mededeelt aan de zielen der uitverkorenen; ook niet, dat wij menen 

gezichten te zien, hetzij van Christus aan het kruis, van Zijn bloed, van Zijn arm ons 

toegereikt, of dergelijke ongerijmdheden. 

Wij prediken met al onze macht daartegen en zijn ontsteld als wij iets bemerken, dat 

aanleiding zou kunnen geven tot zulke vleselijke gedachten van de goddelijke werking 

des Heiligen Geestes in het bekeren en bevestigen der twijfelmoedige en verslagen  

harten  der  gelovigen.  Wij  geloven  dat  zo  iemand  zulke stemmen hoort of  gezichten 

ziet, het gemeenlijk door de begoocheling des satans is, werkende op de 

verbeeldingskracht en uiterlijke zintuigen, om hen door iets ongewoons te bedriegen en 

te verleiden; om hen, nadat hij hen door dat ongewone tot een sterke overtuiging 

gebracht heeft, dat zij kinderen Gods zijn, in de eeuwige rampzaligheid te doen storten. 

 Mijn geliefden!`Ik twijfel geenszins of er zulken zijn, die zo met gezichten te zien 

en stemmen te horen, door de satan bedrogen worden, en het heeft zijn oorsprong dat 

mensen, onder gewetensangsten zijnde en Gods krachtdadig werk niet kennende in de 

bekering en vertroosting door de Heilige Geest, wellicht denken, dat er zo iets 

ongewoons moet ondervonden worden, en dat de duivel, die rond gaat als een briesende 
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leeuw niet alleen, maar ook als een engels des lichts, deze gelegenheid waarneemt, en 

onder de rechtvaardige toelating Gods hen bedriegt, en zulke asse van stemmen en 

gezichten zó bedient tot een voedsel van hun bedrogen hart, dat ze niet kunnen zeggen, 

dat ze een leugen in hun rechterhand hebben en dat een bedrogen hart hen terzijde 

afleidt. 

 

Ook John Newton maant tot voorzichtigheid: 

 Er is nog een andere dwaling: belangrijke dromen worden niet zelden beschouwd 

als stellige aanwijzingen van de wil Gods. Ik stem geredelijk toe, dat vele heilzame en 

gepaste vermaningen door dromen ontvangen worden; maar afschoon zij soms nuttige 

wenken mogen opgeleverd hebben, zo is het bijgelovig en hoogst gevaarlijk, aan dromen 

als zodanig te hechten en vooral naar dezelve ons oordeel, ons gedrag en onze uitzichten 

te regelen. De beloften zijn niet gedaan aan degenen die dromen, maar aan de 

wakenden. 

 

Bronnen: Spurgeon - preek over Jesaja 61:3 

Warburton - preek over Hooglied 2:16 

Comrie - preek over Psalm 102: 18 en 19 

en de voorrede tot deze bundel 

John Newton - “Omicron”- 28ste brief 
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Geestdrijverij 
Het is een onmiskenbaar kenmerk van alle geestdrijverij dat men er zich altijd op 

beroept dat de Heere regelrecht het woord tot hen heeft gericht door dromen, 

visioenen, invallende gedachten, en vul verder maar aan. 

Men vindt dat ‘links en rechts’ in de christenheid. Het komt tot ons uit evangelische 

kringen, maar ook uit de reformatorische hoek. Ook los van deze beide richtingen doet 

de satan zijn macht en kracht gelden.  

 

Op blz. 45 wordt gesproken van een recente ‘profeet’ die talloze boodschappen van de 

“Heer” kreeg en krijgt. Het zotste is nog niet zot genoeg en wie meent dat het niet 

gekker kan dan hetgeen van hier en daar tot ons komt, komt wel aan de weet dat het 

gekste nog niet gek genoeg is, bij het lezen van de pennenvruchten van de profeet uit 

Puttershoek. De allergrootste onzin wordt opgediend als regelrecht onderwijs uit de 

hemel.  
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