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De Profeet uit Deuteronomium 18
Vaak wordt door moslims beweerd dat de profeet uit Deut. 18 Mohammed is, aangekondigd
door Jahweh in de begintijd van Israël, dus al eeuwen voor zijn geboorte. Dat dit een
dwaasheid is, blijkt overduidelijk uit het hele Woord van God, temeer omdat deze profeet zou
opstaan uit het midden van u, uit uw broeders…’, dus uit het volk van de Joden. Het is een
directe profetie in verband met de komst van de Heer Jezus, Gods eigen Zoon, op deze aarde,
geboren uit het volk van Israël.
Broeder C.H. Mackintosh schrijft het volgende belangwekkende over dit Bijbelgedeelte:
“Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broeders, als mij, zal u de HEERE, uw God,
verwekken; naar hem zult gij horen; naar alles, wat gij van de HEERE, uw God, aan Horeb, op
de dag van de verzameling, geëist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te horen de stem
van de HEERE, mijn God, en dit grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet ster-ve. Toen
zeide de HEERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben. Een Profeet zal Ik hun
verwekken uit het midden van hun broeders, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond
geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de
man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van die zal Ik
het zoeken. Maar de profeet, die hoogmoedig zal handelen, sprekende een woord in Mijn
Naam, dat Ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere
goden, die profeet zal sterven. Zo gij dan in uw hart zoudt mogen zeggen: Hoe zullen wij het
woord kennen, dat de Heere niet gesproken heeft? Wanneer die profeet in de Naam des
HEEREN zal hebben gesproken, en dat woord geschiedt niet, en komt niet; dat is het woord,
dat de HEERE niet gesproken heeft; door vermetelheid heeft die profeet dat gesproken; gij
zult voor hem niet vrezen” (vs.15-22).
Wij hoeven niet in het onzekere te verkeren wie deze profeet is, namelijk onze aanbiddelijke
Heer en Heiland, Jezus Christus. In Hd. past Petrus de woorden van Mozes op Hem toe. Het
is een kostelijk voorrecht de stem van die Profeet te horen. Het is de stem van God Die
spreekt door de mond van de mens Christus Jezus. Niet in donder of vlammend vuur, maar
in die zachte stem van liefde en genade, die als een verzachtende balsem het gebroken hart
en de verbrijzelde geest alleen kan helen. De stem van de Schrift is de stem van Christus, en
de stem van Christus is de stem van God. Komen er valse profeten tot ons, die veel
aanspraken doen gelden en klinkende woorden laten horen: “gij zult voor hen niet vrezen”.
Een enkel vers uit de Schrift stelt ze in al hun naaktheid tentoon, en doet de geheimzinnige
sluier waarin ze zich hullen als een nevel verdwijnen. Wie de stem van de goede Herder
heeft leren kennen, zal niet luisteren naar de stem van de vreemde. Zie toe, lezer, dat u
alleen luistert naar de stem van de Heer Jezus.
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