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Dromen, gezichten en visioenen
Vraag: Maakt God ons vandaag de dag Zijn wil nog bekend door middel van dromen? Het is me
opgevallen dat het woord ‘droom’ in het Nieuwe Testament na de komst van de Heilige Geest in
Handelingen 2 niet meer voorkomt. Vanaf die tijd wordt soms nog wel gesproken over visioenen
(gezichten). Zijn visioenen hetzelfde als dromen? Maar het lijkt erop dat visioenen op klaarlichte dag
kunnen plaatsvinden (Hand. 10:3).
Antwoord:
Inderdaad spreekt alleen de evangelist Mattheüs in het Nieuwe Testament over dromen, en
vermeldt dat God ‘in een droom’ aanwijzingen gaf (Matth. 1:20; 2:12, 19, 22). Hij laat ons ook weten
dat de vrouw van Pilatus in een droom veel heeft geleden vanwege de Heer Jezus (27:19).
De opmerking over het ontbreken van dromen na de uitstorting van de Heilige Geest wijst zeker in de
goede richting: God wil ons vandaag de dag – in de genadetijd – niet leiden door dromen, maar door
Zijn Geest, Die in ons woont (1 Kor. 6:19; 1 Joh. 2:20; Joh. 16:13-15). Bovendien hebben we de Bijbel,
het volledige, geschreven Woord van God, waaraan we niets mogen toedoen en waarvan we niets
mogen afdoen (Kol. 1:25, Op. 22:18-19). En God wil juist dit Woord gebruiken om ons Zijn wil bekend
te maken.
Als het gaat om het herkennen van Gods wil is de rol van de Bijbel zelfs primair en alles bepalend. De
Heilige Geest zal ons nooit een weg laten zien die in strijd is met de Bijbel, Gods Woord. We kunnen
bijvoorbeeld nooit zeggen: ‘De Heilige Geest brengt me ertoe dit of dat te doen’, wanneer dat niet
overeenstemt met de Bijbel. God heeft Zichzelf en Zijn gedachten volledig aan ons geopenbaard in
Zijn Woord. Hij wil ons daarom in ons geestelijke en morele leven leiden, en doet dat door in ons
innerlijk een overtuiging te werken; Hij wil graag dat onze levens in overeenstemming zijn met Zijn
eigen wezen. Wanneer je je door dromen laat leiden, ontbreekt dit innerlijke aspect: je laat je leiden
door iets dat van buitenaf komt, zonder diepgaande overweging wat Gods Woord over dat
onderwerp zegt. Dromen waren daarom heel geschikt in de tijd vóórdat God Zich in al Zijn volheid in
Christus openbaarde.
In die vroegere tijden heeft God vele malen en op verschillende manieren tot mensen gesproken
door middel van profeten (zie Hebr. 1:1). Maar in onze tijd spreekt Hij tot ons in Christus (vers 2). Hij
is het Woord van God dat vlees (mens) is geworden. Op dezelfde manier is het geschreven Woord
van God voldoende voor ons – voldoende om ons te leiden en de weg te wijzen. Onze God
bemoedigt ons: ´Ik zal u leren en u onderwijzen de weg die gij gaan zult´ (Ps. 32:8). Hij kijkt naar ons
en laat ons met Zijn oog – maar daarvoor moeten we wel dicht bij Hem, in Zijn gemeenschap leven.
“Weest niet gelijk een paard, als een muilezel die geen verstand heeft, welks muil men breidelt met
toom en bit…” (vers 9). We moeten dus zeker niet de ongezonde houding hebben om elke dag uit te
zien naar dromen en visioenen voor onze levensweg. Maar we moeten juist een helder zicht hebben
op de Heer Jezus, in een leven van gemeenschap met Hem – dat is het wat ons zal leiden!
Vaak wordt het Boek Job aangehaald: “God spreekt één of tweemaal, doch men let niet daarop. In de
droom, door het gezicht des nachts, als een diepe slaap op de mensen valt, in de sluimering op het
bed, dán openbaart Hij het voor het oor van de mensen en Hij verzegelt hun kastijding, opdat Hij de
mens afwendt van zijn werk … opdat Hij zien ziel afhoudt van het verderf …” (Job 33:14-18).
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Inderdaad sprak God vroeger op verschillende manieren (Hebr. 1:1) om mensen van hun boze wegen
terug te brengen. Zelfs dit vaak geciteerde gedeelte uit Job 33 zegt niet dat God in dromen tot Zijn
kinderen sprak, maar tot ongelovigen!
Dit gedeelte uit Job staat ver voor Handelingen 2, dus voordat de Heilige Geest op aarde kwam om te
wonen in de gelovigen en hen te leiden. Het was de periode voordat het Woord van God voleindigd
was, dus voordat de Bijbel compleet was. In onze tijd zijn er dus geen openbaringen meer mogelijk
van nieuwe waarheden. En wee hem of haar die openbaringen maakt, zoals Openbaring 22:18-19 het
onderstreept, zelfs al is het een gelovige die beweert die openbaring in een droom van God te
hebben ontvangen.
Zeker geloven we dat God ook in onze tijd nog wonderlijk werkt. Bijzonder in streken waar het
Woord van God nog totaal onbekend is (bijvoorbeeld in animistische stammen of islamitische,
gesloten regio’s). In zulke streken kan God Zich zeker ook in een gezicht bekend maken aan een
zoekende ziel die geen toegang heeft tot de Bijbel. Maar wij als wedergeboren Christenen mogen er
volledig van overtuigd zijn dat de Bijbel meer dan voldoende voor ons is om de weg te kennen die
God ons persoonlijk, als gezin, als dienstknecht of als gemeente wil laten gaan. Het is zeker dat God
Zijn kinderen wil leiden, stap voor stap! Het is zeker dat Hij tot ons spreekt door Zijn Woord en Zijn
Geest. Dat is een heel persoonlijk tot ons gerichte stem die ons overtuigt van de weg die we moeten
gaan: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105).
Diverse (vooral oudere) gelovigen hebben tegen me gezegd dat ze op een bepaald moment de Heer
Jezus in een droom hebben gezien en dat Hij hun het één of andere heel duidelijk had gezegd. Ik
verwerp weliswaar principieel deze mogelijkheid niet volledig, dat de Heer Jezus ook vandaag de dag
nog in bepaalde uitzonderlijke gevallen door middel van dromen aanwijzingen of waarschuwingen
kan geven. Maar in het algemeen moeten we hiermee heel voorzichtig zijn. In de allermeeste
gevallen zijn dromen het natuurlijke gevolg van indrukken die we overdag in onze ziel en emoties
hebben opgedaan; die indrukken worden in ons onderbewustzijn vaak op een bijzondere manier
bijeengevoegd en in een droom weerspiegeld. Dat heeft voor ons als gelovigen absoluut niets te
betekenen.
Als iemand nu beweert dat we in een droom de Heer Jezus kunnen zien, dan moet hij of zij er wel aan
denken dat de verheerlijkte Heer Zich niet aan mensen laat zien, ook niet in een droom. Stéfanus en
Paulus hebben een korte tijd de Heer Jezus in Zijn heerlijkheid gezien, maar dat was iets totaal
anders en had niets met dromen te maken.
We moeten ons helemaal niet bezighouden met ons onderbewustzijn of met dromen, maar met de
duidelijke dingen die God ons heeft geopenbaard in Zijn Woord, bijzonder over de Heer Jezus Zelf.
Het is altijd opnieuw satans bedoeling ons af te trekken van de Heer Jezus en Zijn Woord, zodat we
ons bezighouden met dingen die op zichzelf twijfelachtig zijn en alleen maar onrust brengen in ons
innerlijk. Wat dat betreft wil ik ook nadrukkelijk waarschuwen voor autogene training en andere
soortgelijke praktijken.
Wat zijn nu gezichten of visioenen? Ze zijn anders dan dromen, omdat ze heel bewust werden
beleefd. Dat maken de voorbeelden van Cornelius en Petrus in Handelingen 10 en 11 heel duidelijk.
Petrus had dat visioen toen hij ‘in geestesvervoering’ was (Hand. 10:10 en 11:5). Maar hij
antwoordde heel bewust op de stem die tot hem sprak. En Cornelius trok meteen de noodzakelijke
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consequenties, nadat de engel die met hem sprak was weggegaan, en stuurde zijn mannen naar
Joppe. Het gesprek met de engel was voor deze man van geloof bijna een normaal gesprek met een
aardse gesprekspartner. Ook de apostel Paulus beleefde heel bewust hoe een engel van de Heer, ja,
de Heer Zelf in de nacht bij hem stond. In beide gevallen kreeg hij belangrijke mededelingen te horen
voor zijn toekomstige levensweg (Hand. 27:23 en 23:11). Hier wordt het woord ‘gezicht (visioen)’ niet
gebruikt, maar het was wel degelijk een visioen.
Ik ben er voor mezelf van overtuigd dat zulke gezichten ook vandaag de dag in principe nog mogelijk
zijn. Maar ook hiervoor geldt de waarschuwing van zojuist, dat we niet naar zulke dingen op zoek
moeten zijn, maar de Heer Jezus Zelf steeds voor de aandacht mogen hebben. In het algemeen zal de
Heer in deze eindtijd met zoveel zwakheid niet vaak door visioenen spreken. We hebben immers Zijn
Woord en Zijn Geest, en dat is genoeg!
Weliswaar zijn er vandaag de dag gemeenten en stromingen in de Christenheid waar veel waarde
wordt gehecht aan visioenen en verschijningen van de Heer (de charismatische beweging, zowel als
katholieke en orthodoxe kerken). Maar we kunnen er zeker van zijn dat dat hoogst ongezonde
dingen zijn die niet uit God zijn. En het eenvoudige, maar eerlijke bewijs daarvoor is dit: in die
bewegingen worden de Heer Jezus en het Woord van God altijd in een bepaalde mate aan de kant
geschoven en vervangen door mensen en hun inbeeldingen en fantasieën.
Toch willen we op grond van Gods Woord principieel de mogelijkheid niet uitsluiten dat de Heer één
van Zijn dienstknechten ook vandaag de dag nog in bijzondere situaties op een bovennatuurlijke
manier te hulp kan komen. Maar we moeten hieraan vasthouden: we hebben geen visioenen nodig
(en al helemaal geen dromen) voor dingen die God ons duidelijk heeft geopenbaard in Zijn Woord. En
alle dromen en visioenen die met dat unieke, heilige Woord van God in tegenspraak zijn, komen
voort uit de menselijke fantasie en/of uit het brein van de aartsleugenaar.
Naar een artikel van Chr. Briem.

