
 

 

 
 

 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms 

niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is 

op het schriftelijke onderwijs.” 

 

Frequentie 
 

 

Heb jij dat wat nodig is om de stem van de Herder te verstaan? We willen een korte gedachte met je 

delen.  

 

Johannes 10:27  
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 

 

Luisteren kost moeite….. tenminste, als je de juiste stem wilt verstaan. Er zijn zoveel stemmen, maar er 

is maar één stem die gehoord moet worden. Jesjoea zei: “Mijn schapen horen mijn stem.” Dus de vraag 

is, hoor jij Zijn stem werkelijk? Zo ja, gehoorzaam je die stem dan? 

 

Ik wil iets met je delen dat ik erg interessant vond. 

  

Hondenfluitjes worden hoofdzakelijk gehoord door honden, en door een aantal andere dieren, omdat zij 

de enigen zijn die de specifieke frequentie van het fluitje kunnen horen. De frequentie van deze fluitjes 

valt binnen het ultrasonore spectrum. Het bereik van het menselijke gehoor wordt geschat tussen de 20 

Hz en 20.000 Hz. Het uiterste van het gehoor van honden, is ongeveer 45 kHz, terwijl het gehoor van 

een kat zelfs 64 kHz kan bereiken. Daardoor kunnen ze tonen horen die door hun prooi, kleine 

knaagdieren, worden gemaakt.  

 

De frequentie van de meeste hondenfluitjes valt tussen 23 en 54 kHz, dus vallen ze buiten het bereik van 

het menselijke oor. Voor menselijke oren, maakt een hondenfluitje slecht een iel, sissend geluid. 

Alhoewel het kan worden waargenomen, is het niet erg dominant en lijkt het helemaal niet doeltreffend 

of effectief. Daarom wordt het hondenfluitje alleen voor honden en een bepaald aantal anderen dieren 

gebruikt. 

  

Het is interessant dat uit een studie van K. M. Kendrick blijkt dat ook schapen heel goed kunnen horen 

binnen het ultrasonore spectrum, tot wel 42 kHz.  Persoonlijk vond ik dat erg bijzonder. 

 

Zie je de parallel? 

 

 



 

 

Johannes 10:27  
Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 

 

Net zoals alleen bepaalde dieren het hondenfluitje kunnen horen, kunnen alleen volgelingen van Jesjoea 

Zijn stem werkelijk horen en onderscheiden. Alleen de Zijnen kunnen Zijn frequentie horen. Voor de 

rest van de wereld lijkt het volkomen onbelangrijk en zelfs dwaas, waardoor het in hun levens niet 

effectief is. 

 

We moedigen je aan om alle stemmen in je leven te verwijderen die proberen om jou bij Hem weg te 

trekken. En richt je dan op het luisteren naar Zijn stem. Stem je oren en volledige aandacht op Zijn 

frequentie. 

 

Denk er goed aan, dat anderen het misschien niet belangrijk vinden, tijdverspilling of zelfs dwaasheid. 

Maar jij weet wel beter. 

 

We hopen dat je van deze korte gedachte hebt genoten, en vergeet niet om alles te toetsen. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  
 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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