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De manier waarop de Vader & Heer denken – deel 1

Dag allemaal,
Op een avond had ik zin in pizza en ik wist dat Barb, Barb zijnde, restjes overgebleven pizza in de

vriezer had gedaan. Ik deed de vriezer open en
zag wat jij hier ziet. Voor mijn ongeschoold oog
leek het op een verzameling ongewenst eten,
verbannen naar de Noordpool, willekeurig
neergezet. Maar ik ken haar goed genoeg om te
weten dat deze verzameling ongeorganiseerde
popcorn- en koekjesblikken en restjes eten in
aluminiumfolie verpakt, in werkelijkheid, volgens
haar systeem, heel geordend was.

Ze had gezegd dat er nog pizza was in de vriezer, maar daar stond ik voor de deur en had geen idee
waar. “Liefje, WAAR in de vriezer is die pizza?”

Ze antwoordde “Het zit in het pizza blik!” Hmmm…
“Pizza blik? Welke is dat?” vroeg ik, nog steeds starend naar de inhoud van de vriezer. Zonder
mopperen stond ze op, liep naar de vriezer, pakte het grote kerstblik, die je links ziet, zette het op het
aanrecht neer en zei “Hier,
dit is het pizza blik.”

We hebben dat kerstblik al jaren, eens aan ons gegeven, gevuld met popcorn, maar daarna gebruikt
om eten in te doen dat we willen bewaren. Ik peuterde het deksel los en jawel, daar lagen
pizzapunten, zorgvuldig geschikt in zip-lock zakken. Vier punten per zakje, en alle zakjes netjes op
elkaar gestapeld. Ze is zo attent en georganiseerd en ik hou van haar zoals ze is. Maar wel moest ik
weten: “Waarom is dat kerstblik een pizzablik?”

“Natuurlijk is dit het pizza blik! Pizza is Italiaans. De kleuren van de Italiaanse vlag zijn rood, groen en
wit. Dit blik is rood, groen en wit, dus daarom is dit het pizza blik!” Ik was verbluft, ineens leek het
volkomen logisch….nu…lol

Leren hoe de Vader en Heer denken
Soms lijkt de logica van de Heer een andere golflengte te hebben, zoals dat van Barb voor mij was. Ze
legde mij een keer uit hoe haar denkproces is, al was het op die manier denken niet logisch voor mij.
Maar wel voor haar, en nu ik ingewijd was in haar systeem, begreep ik hoe ze dacht.

Het eerste dat we moeten begrijpen: Wij worden uitgenodigd naar Zijn wegen en gedachten te
komen
“Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen en Zijn gedachten hoger dan onze gedachten.” Dit wordt vaak
gezegd om aan te geven dat wij, aan deze kant van de hemel, nooit kunnen weten waarom Hij iets liet
gebeuren. Begrijp mij niet verkeerd – er zijn geheimenissen die we pas in de hemel zullen weten.
Maar dit gedeelte op die manier uitleggen, is niet hoe het geschreven is.

Dit gedeelte komt uit Jesaja 55:1-13 en zegt niet dat Gods wegen zo hoog boven die van ons zijn dat
ze onmogelijk begrepen kunnen worden. Hij zegt niet het Kerstblik is de pizza blik, arm aards mens,
begrijp het toch eens!

Dit hoofdstuk gaat over iemand die zich bekeerd en zijn eigen wegen en gedachten achter zich laat,
en de uitnodiging aanneemt om hogerop te komen, naar Gods wegen en gedachten:

“O alle dorstigen, komt tot de wateren….Zoekt de Here terwijl Hij zich laat vinden. Roept Hem aan
terwijl Hij nabij is…de goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten, en hij
bekere zich tot de Here want Hij vergeeft veelvuldig…want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en



uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de
aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.”

Heb je gemerkt
De Vader doet een uitnodiging om onze wegen en gedachten te verlaten en te komen naar Zijn wegen
en Zijn gedachten!

In Romeinen 12:1-2 wordt ons gezegd dat we een metamorfose in ons leven kunnen meemaken als
wij gaan denken zoals Hij denkt, en dan kunnen we onderscheiden wat de wil van God is, het goede,
welgevallige en volkomene (wil van God) in ons leven.
Hij wil dat we opkomen naar Zijn wegen! Tenslotte zijn we Zijn kinderen! Willen wij niet dat onze
kinderen hogere gedachten gaan denken en in hogere wegen wandelen?

Geen vliezen meer, geen ‘als dit gebeurt, ga ik er vanuit dat het God is’ om Zijn wil te gissen
In 1 Corinthiërs 2:9 staat dat onze ogen, oren en voorstellingsvermogen niet kunnen weten wat de
Vader voor ons bereid heeft, wat wil zeggen dat we Zijn wil niet kunnen onderscheiden door
omstandigheden en natuurlijke middelen.
Maar in vers 10 zegt hij:

“Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest Gods doorzoekt alle dingen,
zelfs de diepten Gods.” In vers 12 gaat hij verder met te zeggen dat wij ‘niet de geest der wereld
ontvangen hebben, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten wat ons door God in genade
geschonken is.’

Laat die gedachte los dat je Zijn wil moet definiëren door natuurlijke omstandigheden. Nu je Zijn kind
bent, geboren in de familie, en je Zijn Geest binnen in je hebt, kun je weten door Zijn Geest in jouw
geest, wat Hij voorbereid heeft.
Die verandering in denken Zijn wil te kunnen weten van ‘als dit gebeurt, dan moet het wel God zijn’
naar de hogere manier van denken ‘Hij woont in mij, dus moet ik leren Zijn aanwezigheid op te merken
om te weten welke kant ik op moet,’ is het opkomen naar Zijn wegen en gedachten.

Pizza blik of Kerst blik?
Wat vond jij van christenen, voordat je wedergeboren was? Jouw gedachten zijn veranderd van ‘Die
gekke fanatiekelingen die zich afschermen van de echte wereld en die religie nodig hebben als steun’
naar ‘Mijn broeders en zusters, ik hou zoveel van jullie!’
Je bent opgekomen naar hogere wegen en gedachten over dit onderwerp. Je denkt nu zoals God
denkt over dit onderwerp.

Wat vond je van het spreken in een taal die je nooit geleerd hebt (tongen)? “Die rare Pinkstermensen,
die gekke Charismatische – ze zijn niet goed bij hun verstand!
Maar nu – spreek jij in tongen en je vind dat normaal. Over dit onderwerp denk je nu zoals God denkt.

Kerst blik, pizza blik. Je kunt de punten met elkaar verbinden over dingen die eerst helemaal niet
logisch waren voor jou, maar dat nu wel zijn. Je bent ingewijd in het geheimenis van het koninkrijk van
de hemel. Je kent geheimen die dwaas zijn voor de niet-ingewijden, maar in feite hogere gedachten
en wegen zijn.

Hoe vliegt dat vliegtuig?
Heb jij er ooit over nagedacht dat Christopher Columbus al in 1492 naar Amerika had kunnen vliegen?
Dat had gekund, omdat dezelfde wetten van aërodynamica, waardoor vogels en vliegtuigen kunnen
vliegen, al in 1492 bestonden. Maar stel dat we terug in de tijd zouden kunnen gaan en tegen hem
konden zeggen dat hij kon vliegen, we zouden volkomen uitgelachen worden.

De hogere wegen en gedachten waren al rondom hem, maar hij was er onwetend over. Hij zag vogels
vliegen, maar kon de link niet leggen met hoe de mens zou kunnen vliegen en dus bleven dat dromen
en fantasie.

Wonderen zijn wat niet?
Een wonder wordt omschreven als een gebeurtenis dat onverklaarbaar is door de wetten van de
natuur. Een schending van de natuurwetten om een goed resultaat tot stand te brengen, of een



onverklaarbare ‘daad van God.’ Maar een wonder is geen schending van de wetten van de natuur,
maar dat van hogere wetten die lagere wetten overstijgen.

Een vliegtuig of een vogel schendt de wetten van zwaartekracht niet om van de grond te komen, ze
gebruiken hogere wetten om tijdelijk de lagere wetten te overstijgen om te kunnen vliegen. Wij kunnen
nu de hogere wetten van de Vader denken, die de lagere, aardse, vleselijke wetten overstijgen. We
kunnen hogere gedachten denken die de lagere gedachten overstijgen.

Als je gepakt wordt en je de waarheid vertelt in plaats van een halve waarheid, kies je voor de hogere
wet van waarheid. Als jij je van pornografie afkeert en van dat lagere verlangen om mannen en
vrouwen die geen eergevoel hebben, te bekijken, kies je voor hogere wegen en gedachten. Die zijn
allemaal hoger, al kunnen ze op het moment verwarrend zijn voor wie daar niet in kan wandelen. Het
neemt tijd om te ontdekken dat het inderdaad hogere wegen en gedachten zijn, maar dat zal de tijd
leren.

De Vader wil dat wij meer zien van ons leven dan iets wat lijkt op een heleboel aluminium pakketjes of
blikjes, zonder orde erin. Hij wil dat we gaan begrijpen wat we zien en dat we wandelen in hogere
gedachten en wegen – te leren hoe het Kerst blik logisch een pizza blik is geworden….volgende week
meer, tot dan,
Zegen

John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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De Manier waarop de Vader en Heer Denken – deel 2

Dag allemaal,
“Wat we hier hebben, is een gebrek aan communicatie”, is een regel uit de dramafilm van 1967 ‘Cool
Hand Luke.’ Dit zou echter zo maar over christenen kunnen gaan die proberen God te dienen, maar
een belangrijke waarheid nog niet geleerd hebben – Hij denkt niet zoals jij en ik, dus moeten wij ons
denken veranderen om als Hem te denken. Velen proberen Hem te laten denken zoals zij doen
betreffende hun situatie, wat de basis is voor het gebrek aan communicatie.

Slechts Containers
Woorden zijn containers voor de inhoud van het hart. Wanneer iemand zijn hart in woorden uitstort,
gaan we die persoon leren kennen. Heb je ooit iemand ontmoet waarbij je al bij de allereerste
uitwisseling van woorden wist dat jullie vrienden zouden worden? Hun woorden onthulden hun hart.

Maar zelfs als we dichter tot iemand komen en hun hart en karakter leren kennen door middel van hun
woorden, komt miscommunicatie vaak voor. Dat kan gebeuren als een enkel gesproken woord uit de
context gehaald wordt, of als wat wij horen niet de bedoeling van hun hart is te zeggen, maar wij
nemen wat wij dachten dat zij bedoelden, en lopen daar mee weg, en dat veroorzaakt misverstand.

Onze zoon Chris was dit afgelopen weekend thuis. Mentaal is hij 4 jaar oud, al werd hij afgelopen 23
december 34. Gisteravond pakte hij de kinderbijbel, die hij ‘leest’, en vertelde het verhaal bij de
illustraties. Hij begon bij Adam en Eva in de hof en vertelde ons wat ieder afgebeeld dier zei, hoe de
leeuw brulde en vroeg “Wat eten we vanavond, Adam?” en grinnikte toen in zichzelf.

Toen hij bij het plaatje kwam waar Jezus de zoon van de weduwe opwekt uit de dood, vroeg ik Chris
wat Jezus zei tegen de jongen, waarop hij met een diepe en gezaghebbende stem antwoordde: “Je
was Mij ongehoorzaam, joh!”

We barstten allemaal in lachen uit – Chris heeft zo’n gevoel voor humor! Er zijn echter christenen die
eigenlijk denken dat Jezus iets dergelijks tegen de jongen gezegd zou kunnen hebben, al wijzen wij,
die Hem kennen, die gedachte af, omdat we Hem kennen en weten dat Hij dat nooit gezegd zou
hebben.



Context
Dat gebeurt er als men 1 of 2 verzen – woorden – uit de context neemt en die hoger stelt dan de rest,
als we niet Zijn hart kennen, of dat negeren. Men is er dan van overtuigd dat Hij dit of dat zei, terwijl
Hij in feite uit de context wordt aangehaald of niet bedoelde wat zij denken dat Hij zei.

Wanneer we een goede vriend hebben en iemand tegen ons zegt dat hij dit of dat gezegd heeft, of dit
of dat gedaan heeft, zouden we kunnen reageren met ‘Dat lijkt me niets voor hem.’ Dat zeggen we
dan omdat we zijn woorden en hart kennen. Hetzelfde geldt wanneer iemand zegt dat God dit of dat
zegt – zo vaak lijkt het helemaal niet op Hem.

Nu naar Hem
Hoe de Vader denkt, is geopenbaard door Zijn Geest in ons, en die Geest inspireerde de bladzijden
van ons Nieuwe Testament. Dus de bladzijden van het Nieuwe testament onthullen hoe de Vader
denkt, beginnend met de openbaring van Zijn Zoon, die zei ‘als je Mij gezien hebt, heb je de Vader
gezien.’ Als we Zijn gedachten lezen, passen wij onze gedachten aan en veranderen die om als Hem
te zijn, en daarna passen we die toe in ons leven, veranderen we onze levensstijl en gewoontes.

Daarom is het ZO belangrijk dat we Hem leren kennen door Zijn Geest en het Woord, want die
stemmen altijd overeen, net zoals wij willen dat ons hart en onze woorden in overeenstemming zijn in
ons leven. (2 Petrus 1:21, Johannes 14:9)

Jezus wierp demonen uit door de Geest, en al is Hij het Woord, Hij doet niets behalve in teamwerk
met de Geest – Hij zei dat Hij alleen deed wat Hij de Vader zag doen, en sprak wat Hij had gehoord.
Het Woord en de Geest stemmen in alles overeen. Dus pakken we niet zomaar een vers en ‘staan
daarop;’ we gaan om met de Vader en door openbaring laten we ons leiden door Hem naar een vers
dat Zijn hart spreekt voor onze situatie. (Mattheüs 12:28, Joh. 5:19,30)

Naar de derde hemel gaan – wat de Vader daarover denkt
In de tijd van Paulus was de lucht de 1

e
hemel, de ruimte de 2

e
en waar God woont de 3

e
. Paulus zei

dat hij weggevoerd werd naar het Paradijs (hemel), of ‘de derde hemel’ in 2 Cor. 12:2,4)

Veel geld is geïnd en bedieningen zijn gebouwd, zeggende dat als je naar hun diensten komt, je naar
de 3

e
hemel zult gaan, of men leert je hoe je dat moet doen, maar dit zegt de Vader daarover:

“Zeg niet in uw hart: Wie zal ten hemel opklimmen? (Of Christus te doen afdalen)” Romeinen 10:6

Kun je Jezus zien of naar de hemel gaan door in de Geest te zijn, zoals Johannes dat was in
Openbaring 1:10 en 4:2? Natuurlijk. Kun je de Heer zien, zoals Ezechiël deed in hoofdstuk 1, of als
Jesaja, die de hemel zag, in hoofdstuk 6, en Daniël in hoofdstuk 7, of Johannes die de Vader op Zijn
troon zag, in Openbaring 4, nadat hij in de Geest weggevoerd was? Natuurlijk. Maar ieder voorbeeld
in de Bijbel heeft een gemeenschappelijk kenmerk – de hemel initieert de ervaring, niet de mens.

Als Hij jou de hemel wil laten zien, prima. Maar zoiets gaat niet van ons uit. Kunnen we bidden en
aanbidden en onszelf in een positie brengen dat we van Hem ontvangen? Absoluut. Maar Hij initieert
visioenen en ervaringen in de Geest. Hij zegt dat we Jezus niet naar beneden moeten halen, noch ten
hemel moeten opklimmen. Dus dat denkt Hij daarover. Willen wij onze gedachten daarover
veranderen om het eens te zijn met Hem?

Denk hier eens over na – stel dat je jouw gedachten aan iemand probeert over te brengen, maar die
persoon is zo overtuigd van wat hij denkt, dat je weet dat het geen zin heeft met hem verder te
spreken, eindig je het gesprek dan niet en ga je dan niet verder? Waarom dan toch proberen zo velen
God anders te laten denken over onze situaties en willen we niet leren te denken hoe Hij denkt? Dat is
de enige manier om met Hem te spreken, want Hij is waarheid en wijkt daar niet vanaf. Zoals gezegd
wordt, als jij je niet meer zo dicht bij God voelt, raad eens wie zich verplaatst heeft?

Begrijp me niet verkeerd – Hij zal mensen zegenen zoveel Hij kan die naar de hemel proberen te
gaan, of die Christus neer willen halen, eenvoudigweg omdat Hij goed is – Hij zal doen wat hij kan om
goede dingen in ons leven te brengen – maar dat wil niet zeggen dat Hij instemt met zo’n iemand of
met een bepaald onderwijs. Vergeet niet dat hij een ezel liet praten.



Maar waarom zou de Heer denken, en dan aan ons schrijven, dat we niet naar de hemel moeten
opklimmen of Christus naar ons toe halen (bidden om Jezus te zien of een ontmoeting met Hem te
hebben)?

Nu de keus
Dit is waarom – Christus is alreeds in jou.

“Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?” 1 Cor. 3:16
“Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont…?” 1 Cor. 6:19
“Christus in u, de hoop der heerlijkheid.” Coll. 1:27

De waarheid is dat God in jou woont, dus dat is hoe Hij denkt en het perspectief waarvan Hij spreekt.
Je hoeft niet naar de hemel te gaan of Christus naar de aarde te brengen – Christus is al in jou. Dus
nu word je geconfronteerd met de lust naar ervaringen in plaats van waar geloof en ware oplossingen.
Hmmm. Wil je nog steeds als Hem denken, of wil jij je vast houden aan je eigen gedachten
‘Verscheen Jezus maar aan mij, dan kon ik Hem vragen….’?

De keus – geloof jij het gewone, alledaagse Woord van God, waarvan je 10 versies op de plank hebt
staan, of geloof je de flitsende advertentie van een TV prediker die appelleert aan jouw ego en nood,
en geld uit jouw zak manipuleert? Of ga jij je gedachten veranderen om het met Hem eens te worden?

Het echte falen van het lichaam van Christus en van de meeste predikers, is dat zij Hem niet kennen.
Ze zijn gelovigen, geen kenners. Als ze Hem werkelijk zouden kennen, zouden ze weten dat de vuilnis
die zij zeggen, niet de waarheid is. Het Woord kennen, zonder Hem, die allereerst het Woord sprak,
leidt tot dwaling en een lichaam van Christus dat bloedarmoede heeft en zwak is.

Als je met de Vader wilt communiceren, als je wilt leren hoe gemeenschap te hebben met de Vader en
Zoon en de Geest in jou, en hoe je die vrede 24/7 elk moment kunt ervaren, hoe met Hem door het
leven te gaan, dan moet jij je allereerst realiseren dat Hij in jou is en jij moet beginnen te denken zoals
Hij.

Volgende week gaan we verder met de ‘open hemel’ leer en wat de Vader daar werkelijk over zegt.
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com

2014-02-01

Wat de Vader denkt – deel 3

Dag allemaal,
We waren aan het wandelen in de prairie ten zuiden van LaJunta, in Californië. In die tijd kon ik Chris
op mijn rug dragen, terwijl de jongere jongens op de rotsen en langs de bergwanden klauterden. We
vonden hagedissen en tarantula’s, haviken en op die dag iets dat ons totaal verraste.

Met Chris op mijn rug beklom ik een mesa (een vlakke heuvel die we in het westen van de VS veel
zien) terwijl de anderen ons volgden – niet te steil, voor Barb en de jongens, maar steil genoeg om
een uitdaging voor de jongens, 4 en 7, te zijn. Uit mijn ooghoek zag ik een glimp van een zwarte vlek
laag over de horizon, die snel op ons afkwam. Het was een B-1 bommenwerper, met vleugels die naar
achteren gericht waren. De B-1 kan dat doen om zo een hoge snelheid te bereiken, en het zuidoosten
van Colorado wordt gebruikt als een oefengebied voor vliegtuigen met hoge snelheid, die laag over de
grond scheren.

“Jongens! Kijk! Een B-1 bommenwerper komt recht op ons af!” We waren aan het lachen en grappen
geweest tijdens de klim, en we fantaseerden over bizon kuddes,
Indianen oorlogen, goudzoekers en kolonisten, dus toen ik zei dat er



een bommenwerper recht op ons af kwam, was hun reactie ‘Ha ha, pap!’

Ik zei: “Nee, echt, kijk!” in een dringende toon, waardoor ze uiteindelijk omhoog keken. We waren vlak
bij de top van een mesa, en precies toen we omhoog keken zagen we de B-1 bommenwerper voorbij
vliegen, bijna oog in oog met ons – geluidloos, totdat het ons voorbij was. En toen opeens een
oorverdovend gebrul dat nog lang in ons lichaam doordreunde. We waren verbluft, en dankten de
Vader voor die sensatie, onder de indruk van Zijn gevoel van timing.

Zijn Woord en Geest geloven in plaats van de kerkcultuur
En zo gebeurde het op een keer dat ik les gaf op de World Prayer Center in Colorado Springs, en
vertelde dat we al een open hemel hebben; dat de toen huidige leer een dwaling was en niet wat de
Vader daarover denkt. Aanvankelijk zat men in grote stilte, toen ik hen vertelde dat de Vader zegt dat
we al een open hemel hebben.

Ik zei tegen hen – Jij hebt vrede met God de Vader! Hij houdt niet alleen van je, Hij vind je leuk. Hij
heeft je herschapen, je gebaard, toen geadopteerd en dat alles in één keer. Hij heeft vrede met jou en
jij hebt volledige toegang tot Hem, waarom denken jullie anderszins? Ik haalde dit gedeelte aan: “Wij
dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus….door wie
wij ook de toegang verkregen tot deze genade, waarin wij staan.” Romeinen 5:1-2

Toen zei iemand “Ha, ha, ja echt John”, alsof ik net gezegd had dat een B-1 bommenwerper op ons
afkwam vliegen.

“Nee echt! Kijk!” ik stond erop dat ze met mij door de bladzijden van het Nieuwe testament gingen, en
terwijl we vers na vers lazen, werd een dame boos, alsof er net een B-1 voorbij gevlogen was en zij
opgeschrikt werd door de schokgolf.

Ze nam het persoonlijk, en zei: “Zeg je dat ik het fout heb!?” en ze stond op met een ‘Wil je vechten?’
houding en met het wijzen van de vinger, dat daarbij hoort. “Dat ik duizenden dollars uitgegeven heb
aan conferenties en vliegtickets, hotel rekeningen en cd’s, en wil jij zeggen dat jij het juist hebt en dat
al die anderen fout zijn? Neem me niet kwalijk, maar wie ben jij eigenlijk?”

Ik vertelde haar dat het er niet om ging dat ik het bij het rechte eind had en die anderen niet: “Ik vertel
je wat de Vader over dat onderwerp denkt, en onbewust pleeg je afgoderij door onderwijs van mensen
boven Zijn gedachten en Zijn wegen te plaatsen, zoals blijkt in de balans van het Woord” Dat kwam
niet echt goed over bij haar. Geen idee hoe dat kan.

Wat Hij denkt
Zolang ik religieuze geesten, vermomt als geavanceerd charismatische openbaring, beledigde, dacht
ik: waarom zal ik niet doorgaan. “Je denkt dat je moet roepen en schreeuwen en duizenden mensen
bij elkaar moet verzamelen om God ervan te overtuigen de hemelen voor jou te openen, omdat dit
geleerd wordt, maar je maakt Hem hiermee jouw tegenstander. Stel je zijn verbazing voor dat Hij het
de hele tijd fout gehad heeft en dat ____ het goed heeft.”

Hij heeft je gezegend met iedere geestelijk zegen in de hemelse gewesten in Christus. Hij heeft jou
geadopteerd door Jezus, zo dat jij Zijn kind bent en deel van Zijn koninklijk gezin, en je hebt volledige
toegang tot alles wat van Hem is. Hij heeft jou een plaats gegeven in de hemelse gewesten, met Hem.
Hij denkt dat jij een nieuwe schepping bent en dat je nu toegang hebt tot die genade.”
(Efeziërs 1:3-6, 2:6, 1 Petrus 2:9, 2 Cor. 5:17, Romeinen 5:1-2)

“Het enige wat je hoeft te doen, is een gedachte richting de Vader te hebben, en je hebt Zijn oor. Hij is
in jou. Dus waarom geloof jij je favoriete leraar en de kerkcultuur en niet wat de Vader hierover denkt
en zegt?”

Wat haar eigenlijk stoorde
Na een koffiepauze kalmeerde ze en kwam het lokaal weer binnen. Ze zei dat het haar eigenlijk
gestoord had, dat ik met gezag sprak, alsof ik wist waar ik het over had. Ze zei dat ik het niet over
Hem had, zoals de anderen, maar dat ik van Hem sprak. Ze voelde zich voor de gek gehouden door
de hype, en kon nu de waarheid zien in die verzen.



Ze ‘pakte het’- Een licht ging aan, en voor de eerste keer wist ze dat ze leringen van demonen en/of
mensen geloofd had, en had nu grote vrede en blijdschap. “De Vader mag mij graag, Hij houdt niet
alleen van mij, maar vindt mij zelfs leuk, en als bewijs daarvan woont Hij in mij….wow. Ik kan rusten in
wat ik in Hem heb. Ik weet nu dat ik leef met een open hemel.”

Verlicht worden – de kunst van het kennen
Zoals Jezus water in wijn veranderde, maar daar niets over zei en geen aandacht vestigde op
Zichzelf, zo werkt Hij vandaag nog steeds, nederig, zachtmoedig, bescheiden – maar het vlees van de
mens wil het spectaculaire, dus stemt men zich niet af op Zijn gedachten, maar rent men naar het
spectaculaire. Zijn gedachten zijn wat het zegt – gedachten – onzichtbaar, stilletjes, geopenbaard aan
ons persoonlijk, in onze geest – dus daar moeten we Zijn gedachten vinden.

Hebreeën 6:4 noemt verschillende elementen van het christelijk leven, waarvan de eerste 2 zijn:
“…verlicht (de openbaring van de Vader hebben ontvangen dat Jezus Heer is), van de hemelse gave
genoten hebben (wedergeboorte)…”

Verlicht. Ook vertaald als belichten. In het Grieks is dit ‘photizo’, van ‘phos,’ wat ‘licht’ is. Het betekent
dat er diep binnen in iemand ‘een lamp gaat branden’ en openbaring geeft in diens geest en ziel. Dit
vindt plaats als we wedergeboren worden en het leidt ons tot Christus, en dit zou een manier van
leven moeten zijn nadat we in Christus zijn. Mijn leven draait om verlichting – hier vindt de
gemeenschap met de Heilige Geest plaats.

Petrus’ uitroep in Mattheüs 16:16: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!” was volgens
Jezus het resultaat van wat de Vader hem getoond had. Openbaring komt eerst, dan de daad van het
belijden.

In Johannes 6:40 sprak Jezus over ‘verlichting’: “Want dit is de wil Mijns Vaders, dat een ieder die (1)
de Zoon aanschouwt en (2) in Hem gelooft eeuwig leven hebbe.”
Allereerst zie je hem binnenin, dan handel je daarna, geloven. Dat ‘aanschouwen, zien’ vindt plaats in
jouw geest en ziel, en wij hebben allemaal die tijd van verlichting meegemaakt.

Jezus gaat verder, in vers 45, en zegt: “Een ieder die het (1) van de Vader gehoord en (2) geleerd
heeft, komt tot Mij.” De vader werkt binnenin jou – verlichting – en DAN geloof je.

Ik leef voor een illuminatie – openbaring. Het is het allerbelangrijkste element in mijn wandel met de
Vader. Ik wil Zijn gedachten kennen, over van alles en nog wat. Paulus bad voor ‘verlichting’ voor de
Efeziërs en de Colossenzen:

“Daarom houd ik niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here
Jezus Christus u geven de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen, verlichte
ogen uws harten, zodat gij weet…”
En “ dat gij vervuld moogt worden in alle wijsheid en geestelijk inzicht…” (Ef. 1:15-18, Coll. 1:9)

Dit zijn de 2 gebeden die ik het meest voor mijzelf bid en verder vraag ik “Voor wie of wat wilt U dat ik
ga bidden, Vader?” en “Wat denkt U hierover (wat dan ook in mijn leven) Vader?” en/of “Wat zijn Uw
gedachten, Vader?” (als iemand een mening uit). Dit zijn de meest voorkomende ‘dingen’ die ik bid.

Afzien van onze wegen en gedachten en Zijn uitnodiging aannemen om op te komen naar Zijn hogere
wegen en gedachten in Jesaja 55, wil zeggen dat er verlichting is en dat we dan die openbaring
nemen en onze gedachten veranderen aan die van Hem. Het houdt verandering is, en herschikken
van wat we geloofden en waarom. Het wil zeggen een ingaan tegen de populaire kerkcultuur, als die
cultuur anders denkt dan Zijn gedachten.

Dit is niet een kwestie van slechts boekkennis. Zijn wegen en gedachten kennen komen vanuit
persoonlijke openbaring – het kennen van Hem, en Zijn leven dat ons verandert van
binnenuit…volgende week gaat over hoe we dat doen….tot dan,

Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
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De manier waarop de Vader en Heer denken – deel 4

Dag allemaal,

Hoe in Zijn gedachten te wandelen
Ik wil je meenemen naar een gebeurtenis in mijn leven, niet zo lang geleden, om je een voorbeeld te
geven hoe ik de gedachten van de Vader ontvang over een bepaald onderwerp, in plaats van
hoofdstuk en vers. Soms kan er meer geleerd worden uit een verhaal.

In onze achtertuin staat een grote, maar dode eikenboom. Naar
Oklahoma standaard is het een grote boom, 12 meter, met een stam
van ongeveer 1 meter in doorsnee. Sommige dode takken ervan
hangen over de schommel waar onze kleinkinderen op spelen, en
zou de boom de verkeerde kant op vallen, dan zou het op de garage
en de tuin vallen, dus moest de boom gekapt worden.

Ik heb overwogen een bedrijf in te schakelen om dit te doen, maar
men gaf aan dat het ongeveer 1000 dollar zou gaan kosten, dus
verplaatste ik mijn aandacht naar mijn geest binnenin, om te zien wat
de Vader hierover dacht. Als Hij mij 1000 dollar extra zou geven, zou
ik hen inhuren om de klus te klaren?

Dit is de eerste stap als je Zijn gedachten wil weten over een
onderwerp in je leven: Doe alles wat je maar kunt in het natuurlijke,
doe allereerst alles wat in jouw vermogen is te doen. Ik redeneerde
dat als ik 1000 dollar zou hebben om de boom te laten kappen, ik dat geld niet daaraan zou willen
uitgeven, omdat we aan het sparen zijn voor een aangepaste slaapkamer en badkamer voor Chris.
Dus ik moest eerlijk zijn met mijn eigen hart en met Hem, en zei dit tegen Hem: “Vader, al zou ik 1000
dollar hebben, dan zou ik dat uitgeven aan de renovatie, niet aan toekomstig hout, dus neem niet de
moeite, en U weet dat ik het hoe dan ook leuk vind om bomen te kappen.”

Bomen neerhalen en hout hakken voor brandhout is iets wat ik leuk vindt om te doen. In feite hebben
we thuis een regel en dat is dat Barb aanwezig is als ik een boom ga snoeien – dat gaat terug naar
het begin van ons huwelijk en een boom die veel te groot was, zodat het op een hippie uit 1968 in San
Francisco leek, maar toen het gesnoeid was, zag het eruit als een marine rekruut.
Barb was met afschuw vervuld, en ik reageerde ‘Het groeit wel weer aan,’ en de ‘Barb is erbij als er
gesnoeid gaat worden’ regel trad vanaf dat moment in werking.

Dus, wat vindt u ervan?
Ik vroeg Hem – “Wat vindt u daarvan? Wilt U mij leiden om het veilig neer te kunnen halen, zonder
mijzelf of iets anders schade te berokkenen?” Ik hoorde niets, maar voelde ook niet een ‘klik’ of een
‘wacht’ of een ‘zwaar gevoel’ in mijn geest, en omdat ik veel met Hem gewandeld heb, weet ik dat dit
betekent dat ik het gezond verstand moet gebruiken. Terwijl ik dit alles doe, bidt ik in de geest/Geest,
houdt ik de motor ‘lopend’ zo te zeggen, terwijl ik met Hem converseer, en mijn denken gericht is op
wat plaats vindt in mijn geest.

Dus toen de keus om iemand in te huren, geschrapt was, en er geen direct woord van Hem kwam,
begon ik de Vader te zoeken over hoe ik de boom neer zou moeten halen.

De takken
Zoals je kunt zien op de foto waren er 3 takken aan de kant van het huis, en de rest van de takken
gingen de andere kant op. Ik heb maanden gebeden voor die boom, liet het ‘sudderen’ in mijn denken
en mijn geest, en als ik er naar keek, zei ik “Laat mij uw gedachten weten over het neerhalen van die
boom, Vader.” En “Laat mij de dag weten die U heeft bepaald om die boom veilig te kunnen kappen.”



Gedachten als ‘Volstaat mijn levensverzekering voor Barb als ik dood ga terwijl ik dit doe?’ gingen
door mijn hoofd, met andere ‘stel dat’ scenario’s – Stel dat de boom op de garage valt, of als het op de
planten terecht komt. En stel dat Barb er een filmpje van aan het maken is, op de achtergrond
vertellend ‘Hier is John, die een grote boom gaat kappen’ zodat iedereen het kan zien. Al die
gedachten kruisten mijn hoofd, ieder mogelijke scenario bedacht ik, en terwijl ik dat deed keek ik van
binnen of één van die scenario’s een ‘getuigenis’ gaf in mijn geest, zowel goed als slecht. Dan zou ik
stoppen en gaan onderzoeken waarom – maar ik kreeg niets – dus wist ik dat ik op mijn eigen oordeel
af kon gaan en vanaf dat moment ging ik met vertrouwen verder.

Ik zei ook tegen de Vader dat ik niet wilde gaan kappen als het aan het vriezen was, omdat
gereedschap beter werkt als het warmer is, en ik wilde niet dat ik zelf te koud zou worden, en ik zei dat
het windstil zou moeten zijn – dus vroeg ik Hem om een rustige dag uit te zoeken van ongeveer 10
graden Celcius.

Er gingen maanden voorbij
Ik richtte mij op mijn geest, om te zien of Hij gedachten hierover had, maar er was niets, slechts stilte.
Dus wist ik dat ik op de juiste dag moest wachten, totdat het goed voelde (een vrede) in mijn geest.

Vaak is Hij stil als Hij geen specifieke gedachten over iets heeft en als het antwoord voor ons ligt en
wij weten wat we in het natuurlijke zouden moeten doen – zelfs als dat een moeilijke beslissing
inhoudt. Ik heb gezien dat mensen een bezoek aan de dokter uitstellen, of een zakendeal, rekeningen
niet betalen of andere pijnlijke zaken uitstellen, omdat ze geen enkele gedachte van de Vader
ontvangen, zich niet realiserend dat dit meestal wil zeggen dat we moeten doen wat in het natuurlijke
nodig is, met Hem wandelen en stapsgewijs beslissingen met Hem nemen terwijl we gaan. Soms
willen we te graag, zoals ik dat hier was, en moeten we wachten.

Nu naar de boom
Mentaal doorliep ik de volgorde waarop ik de boom zou gaan kappen en welk gereedschap ik bij
iedere stap nodig zou hebben. Ten slotte keek ik naar de weersverwachting, ervoer in mijn geest dat
de bestemde dag naderbij kwam, en had er vrede over.

Allereerst moest de schommel aan de kant, waar de kleinkinderen op spelen als ze bij ons zijn, en
daarna begon ik met de takken. De eerste 2 takken kwamen neer waar ik ze wilde hebben, en nu
keek ik naar de bovenste tak.

Ik heb een elektrische zaag met een zaagblad van 23 centimeter met een totale lengte van 3 meter. Ik
ben 2 meter lang, en klom op een ladder die ik tegen de boom gezet had. Zie het voor je – ik sta op
1.80 meter hoogte, op de ladder, strek mijn lichaam en armen volledig uit, terwijl ik de zaag vast houdt
bij de bovenste tak, zoals je kunt zien in de foto, die ‘hierna’ genomen is.

Barb deed net of ze bloembollen moest planten, maar ik kon uit mijn ooghoeken zien dat ze deed
alsof ze een documentairemaker was, wat volkomen normaal voor haar is te doen, als je haar kent. Dit
is leuk als alles gladjes verloopt, maar dat was deze dag niet het geval. Zijn we niet blij dat het op
video staat!? Lol

De tak was ongeveer 30 centimeter in doorsnee, en de zaag was ongeveer 2/3 daarvan. Dus begon ik
met het zagen, maar ik moest de ladder verplaatsen naar de andere kant van de boom, om de rest
van de tak door te kunnen zagen.

Terwijl ik aan het zagen was, zakte de tak een beetje door, drukte op de zaag en het volle gewicht van
de tak sloot het gat af dat ik net gezaagd had. En daar hing het, een paar meter boven de grond. Ik
kon het niet geloven. Zoiets was me wel eens eerder overkomen, maar meestal lukte het wel de zaag
eruit te krijgen en kon ik een wig in de opening plaatsen, zodat het gat wat verder open ging – maar dit
was meters boven de grond en op geen enkele manier kon ik de zaag eruit krijgen.

Het was 17.00 uur, de zon stond laag en mijn energie was dat ook. Ik weet dat ongelukken gauw
gebeuren als iemand moe is en mopperig, en op dat moment was ik dat allebei. Dus zei ik “Ik heb het
gehad!” Genoeg voor vandaag. Ik zei “Vader, ik heb in het natuurlijke gedaan wat ik maar kon, en nu
hangt mijn zaag boven de grond. U moet die tak naar beneden zien te krijgen, omdat ik er niets meer
aan kan doen. Bedankt.” En dat was het.



Het was een grappig gezicht, de zaag die vast zat in de tak, in de ondergaande zon (en dankzij Barb
hebben we een video om het te bewijzen), met de stok eraan bungelend. Barb vroeg ‘Hoe krijg je het
er weer uit?’ ik zei ‘Geen idee, dat is de zorg van de Vader. Ik zal erover bidden om te zien of Hij een
oplossing hiervoor heeft, maar ik ga nu lekker onder de douche.’

Snel zo’n 5 uur vooruit, tot even voor 22.00 uur. Ik lig in bed te lezen terwijl Barb in de woonkamer
hetzelfde doet – iedere spier in mijn lichaam deed pijn en ik was net van plan het licht uit te doen.
Opeens hoorden we buiten een windvlaag, en takjes en eikels vlogen tegen de zijkant van het huis,
aan de buitenkant van de slaapkamer. Direct daarna hoorden we een luide KRAK en het geluid van
iets wat viel. Barb riep het uit “Ik denk dat dit onze tak is!” Ik zei “Ja, ik denk dat de Vader besloot op
deze manier de zaag los te krijgen – Hij haalde Zelf de tak neer.”

Toen het licht werd keek ik wat er nu precies gebeurd was: Daar lag de tak, precies waar het mijn
bedoeling was, en mijn zaag lag er naast, alsof ik de avond daarvoor vergeten was de zaag weg te
leggen. Het had niet eens schade opgelopen door de val. “Dank u wel, Vader, wilt U mij nu laten
weten wanneer het de tijd is om de rest van de boom te kappen.” En bij dit schrijven staat de boom er
nog, wachtend op de dag die de Vader besloten heeft dat het neerkomt.

Ik hoop dat mijn verhaal een zegen was, en inzicht geeft,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


