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DROMEN EN GEZICHTEN 
 

 

In “Verwachting” no. 4 van 2001 hebben wij gerenommeerde Godgeleerden laten 

spreken over het gevaar van het waarde hechten aan gezichten en dromen, buiten het 

Woord om. En dan zeker als het de zaligheid van de zielen betreft. We gaan dit niet 

herhalen, wel geven wij u de raad dit artikel nog eens te lezen. We citeren alleen een 

reeds gegeven uitspraak van John Newton: 

 

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 ofschoon zij soms nuttige 

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

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. 

 

Wij ontkennen geenszins dat de HEERE -zij het spaarzamelijk- gebruik maakt van 

dromen om een bepaalde zaak te verhelderen, of wat dan ook. Maar… nooit of te 

nimmer mag zoiets in strijd zijn met het Woord. Hoewel het óók waar is dat de satan 

zich kan bedienen van het Woord! Zo waarschuwt Comrie op een andere plaats en 

merkt op dat ook de duivel wel eens zegt: “Ik heb u in beide mijn handpalmen 

gegraveerd”! Ook de verbeelding van een mens kan heel veel doen, juist ook in de 

droomwereld. Neem bijvoorbeeld het volgende: als je veel bezig bent met de komende 

oordelen en je pint je vast op een watervloed, dan is het zeer goed denkbaar dat je 

daarover gaat dromen. Sommigen hebben in hun droomwereld ‘de daken van de huizen 

net boven het water uit zien komen’, en dat was dan voor hen een sprake Gods dat er 

een oordeel van water op handen is. We doelen hier op iemand die veel met deze zaken 

bezig is. Of wij er waarde aan hechten? Niet met al! Zeggen we dat er geen watervloed zal 

komen in ons land? Allerminst. Maar als deze komt -en ons land is er als het ware voor 

voorbeschikt!- dan is het toch geen vervulling van de droom van deze mensen. We weten 

van een persoon die droom op droom krijgt, maar waarvan nog niets  is uitgekomen, en 

we vrezen zeer, dát er ook niets van zál uitkomen… 

 

We  dienen  uiterst  voorzichtig  te  zijn 

Wat een mens graag wil, gelooft hij ook graag en daar werkt hij als het ware naar toe, 

zowel op de dag als in de nacht. Het uit zich in “dagdromen” en in “nachtdromen”! We 

memoreerden al eens dat de bekende Engelse opwekkingsprediker Whitefield ervan 

overtuigd was dat zijn zoon een grote in het Koninkrijk Gods zou worden. Deze jongen 

kwam jong te sterven en Whitefield was toen van zijn ‘eigen invulling’ genezen. 

 

De niet minder bekende John Newton had ook zelf met zulke dwaasheden te kampen. 

En… hij komt er errlijk voor uit. Hij zegt ervan: “Ik herinner mij, bij gelegenheid van de 

aanvaarding der herderzorg over een gemeente, terwijl ik in een  grote laan wandelde, 

gelezen te hebben: “Vrees niet, Paulus!, ik heb veel volks in deze stad’, maar weldra werd ik 
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teleur gesteld, door de ondervinding, dat Paulus en Corinthe andere voorwerpen waren 

dan John Newton en Warwick. 

  

“Vrome mensen moeten zich wachten voor het vertrouwen op ongegronde 

aandoeningen” is ook een opmerking van John Newton. Laat het ons allen aandrijven 

tot uiterste, maar dan ook de úiterste voorzichtigheid met invallende teksten, 

aandoeningen, dromen, enzovoort. We lezen en horen wel eens van mensen en dan 

krijgen we wel eens de gedachte, dat zij méér Godsontmoetingen hebben in één jaar, 

dan Abraham in zijn gehele leven! 

 

Maar we zouden een aanmerking behandelen van een lezeres dat we niet voorzichtig 

genoeg geweest zijn in genoemd artikel.  Zij verwijst naar een ander citaat van Comrie en 

ze meent ook dat de Heere zijn volk wat op Hem mag vertrouwen, ook wel onderwijs 

geeft d.m.v. het willekeurig openslaan van de Bijbel. Bij Hem is geen toeval, schrijft ze.   

 

We zullen eerst het gedeelte van Comrie citeren, waarnaar onze geachte abonnee 

verwijst: 

 

Somtijds komt het in het hart ook in de nachtwaken door dromen, wanneer een mens 

bijkans zijn gehele leven lang voor alle bestraffing en overtuiging door zijn leraren en 

mede christenen onvatbaar is geweest, ja ook, dat de stille overtuigingen van de 

consciëntie uitgedoofd worden, dat God de gelegenheid in de rust zijnde, wanneer het 

vleselijk verstand zo zijn parten niet spelen kan, waarneemt, de ziel haar nare staat 

voorstellende, de Dag van het Oordeel, of iets anders, dat verschrikkelijk is; zodat hij ziet 

alsof alle elementen brandende waren; of het kan ook gebeuren, dat Jezus in Zijn 

liefelijkheid en uitnodiging voorkomt, en dat de ziel schijnt Hem aan te nemen of 

daarover aangedaan te worden, hetwelk in het waken ook bijblijft; en het een en het 

ander brengende tot grote inkeer, zodat als hij ontwaakt, blijft hij zijn indrukken 

behoudende en heeft waakzaamheid overeenkomstig die, overmits alles zo klaar en 

overtuigende in de zin der gedachten blijft. Dit wil Job waarschijnlijk, wanneer hij zegt, 

dat God ook spreekt in de dromen. (zie Comrie “Eigenschappen des geloofs”-blz. 117, 

bij punt 4) 

 

Wij zullen de geachte dr. Comrie zeker niet tegenspreken! Maar in het citaat van hem in 

“Verwachting” 4 van 2001 legt Comrie er alle nadruk op dat men geen waarde mag 

hechten aan gezichten en stemmen. Daarin is hij heel radicaal! Het is levensgevaarlijk en 

daarmee komen we o zo gemakkelijk in het spoor van geestdrijverij, waarbij de eigen 

bevindingen -of wat dan ook- bóven het Woord geplaatst worden. Is dat ook juist niet de 

grote kwaal van een “bevindelijke” godsdienst van eigen makelij? En wij zullen ook -met 

Comrie- niet ontkennen, dat de HEERE in de slaap wel eens voortgaat met Zijn gunst te 

betonen als er wakende zoete overdenking van Hem en Zijn genade is geweest! Maar het 

komt ook voor -en dat weten we van nabij- dat in wakende toestand de liefde 

betuigingen van de HEERE zo zoet en sterk kunnen zijn, dat de persoon bang was in 

slaap te vallen om ze kwijt te raken! Maar de Heere is ook een verrassend God, daar na 
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de slaap de betoning van Gods liefde er opnieuw was!  We denken niet dat Comrie er 

ruimte voor heeft gegeven om op dromen de zaligheid te bouwen!  Wie meent dat dit 

kan is zeer gevaarlijk bezig.  Comrie laat er  wel  ruimte  voor dat God bemoedigingen 

kan geven in de droom. We zijn er echter geheel van overtuigd  -gelet op zijn 

geschriften!- dat voor hem het Woord alles beslissend is en dat elke grond daar buiten 

verwerpelijk is. Van Spurgeon namen we op dat hij het gevaarlijk vindt om troost te 

verwachten van dromen of van het toevallig openslaan van de Bijbel.  Nogmaals: dat 

God door  dromen  kan spreken hebben we niet ontkend; we gaven er Bijbelse 

voorbeelden van en we wezen er tevens op dat er ook sprekende voorbeelden zijn van 

dromen van Godswege in andere gevallen. We gaan hier nu niet verder op in. In de 

serie “Voorzichtigheid geboden” hopen we er veel meer van te zeggen.   

 

We geven tevens nog een waarschuwing van Johannes Calvijn, uit zijn commentaar op 

het Evangelie van Johannes. 

 

Bij hoofdstuk 3:11 schrijft hij o.a. “Voorts, gelijk Christus door deze lofspraak de 

zekerheid zijner leer ons voorstelt, zo schrijft Hij ook aan al zijn dienaren de wet der 

bescheidenheid voor, opdat zij niet hun eigen dromen en gissingen opdringen, noch 

menselijke verdichtselen in ’t midden brengen, die geen vaste grond hebben, maar een 

getrouw en voor God zuiver getuigenis geven. Laat dan elk toezien, wat hem van de 

Heere geopenbaard is, opdat niemand buiten de perken zijns geloof ga, dan alleen wat 

hij van de Heere gehoord heeft. Wij hebben ook op te merken, dat Christus zijn leer 

met een eed hier bevestigt, opdat de autoriteit daarvan bij ons ten volle vaststa.” 

 

Bij hoofdstuk 15: 27 lezen we: “Maar daartegenover verachten vele geestdrijvers de 

uiterlijke prediking, terwijl zij hoog opgeven van verborgen openbaringen en 

zielsverrichtingen. Maar wij zien dat Christus die twee samenvoegt. Ofschoon er dus 

geen geloof is, zolang de Geest Gods ons verstand en hart niet verzegelt, moeten wij toch 

geen gezichten of stemmen uit de wolken begeren, maar het Woord, dat nabij ons is, in 

onze mond en in ons hart, moet al onze zinnen aan zich gebonden en op zich gericht 

houden, Deut. 30:14 – Rom. 10:8.” 

 

 

Rechtvaardigheid hield aan om straf, 

Genade dong om vrijgeleide, 

Hier trad Gods wijsheid tussenbeide, 

Die ze allebei voldoening gaf. 

O, wonderbare gunstbetoning, 

O, licht, dat zich van't kruis verspreidt, 

Hier schittert Gods gerechtigheid. 

Hier straalt genadige verschoning. 
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