
The ways the Lord invites us to follow, #1 of 3 – 20200222 
De manieren waarop de Heer ons uitnodigt om te volgen, #1 van 3 – 20200222 
 
Hallo allemaal,  
Het noordoosten van Oklahoma waar ik woon is veeland, met echte cowboys, paarden, sporen op de 
laarzen en cowboyhoeden op hun hoofd. De regio wordt 'Green Country' genoemd voor dit oostelijke 
derde deel van de staat, als het goed bewaterd is. We hebben veel heuvels en beekjes en grote 
weilanden die goed te begrazen zijn. Wanneer het vee wordt binnengebracht om te worden 
gescheiden, gaan ze door een doorgang met een poort die de dieren naar rechts of naar links laat 
gaan, wat gebruikt wordt om jonge mannetjes (stieren of ossen) te scheiden van jonge vrouwtjes die 
nog nooit een baby hebben gehad (vaarzen). Om het dier aan te moedigen zich te verplaatsen, wordt 
een 'veeprikker' of wat de Schrift noemt een ossenhaas, gebruikt om ze in hun heup- of achtereinde te 
steken.  
 
De veeprikker van de Heer 
De Heer zegt dit tegen Paulus toen hij buiten Damascus aan hem verscheen: "Saul. Saul. Waarom 
vervolgt u mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan (veeprikker)." Handelingen 26:14 
 
Het woord 'goad' is het Griekse woord 'kentron', en betekent een 'scherpe punt, een steek'. Het werd 
in die tijd gebruikt voor bijen en schorpioenen en ook als veeprikker. De Heer vertelde Saul dat hij 
moest stoppen met schoppen tegen de Heer, die Hem vooruit wilde bewegen. Blijkbaar had Saul 
nagedacht over de beweringen van de christenen, maar hij verzette zich tegen wat de Heer hem liet 
zien, dus vandaar de opmerking 'Het is moeilijk voor u om tegen de ossenpikker te schoppen'. Geef  
het op Saul! Stop met je te verzetten!  
 
Ja Hij is de Grote Herder, maar...Hij kan je af en toe in je achterste steken als je het nodig hebt, 
lol 
Velen van ons hebben Psalm 23 op een tegel op de muur, met v1: "De Heer is mijn Herder...", maar ik 
zou verbaasd zijn als iemand van ons Handelingen 26: 14 op de muur heeft: "Het is moeilijk voor jou 
om tegen de veeprikker te schoppen."  
 
Dus we moeten ons afvragen, waar de Heer Paulus mee heeft geprikt, waarom en op welke manier 
Hij dat met ons vandaag de dag zou kunnen doen.  
 
Context is alles 
De Heer spreekt zichzelf niet tegen, en Johannes 10 is waar, Hij is de Goede Herder, en ik zal later 
meer vertellen over hoe Hij ons leidt. Maar voor deze week, hoe zou Hij ons in op ons achterste 
kunnen porren? 
 
Hebreeën 4: 12-13 vertelt ons dat het Woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard, dat 
tussen onze ziel en geest doordringt, tot aan de gewrichten en het merg, en scheidt de gedachten en 
intenties/motieven van ons hart. Maar mocht iemand die dit leest ten onrechte denken dat het om het 
geschreven Woord van God gaat, de schrijver gaat verder met:  
 
"..alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem voor wie wij rekenschap hebben af te 
leggen. …. Wij hebben nu een grote hogepriester, Jezus Christus de rechtvaardige..." 
 
Het is de Persoon van het Woord, niet het geschreven Woord, waarvan Hebreeën 4:12 ons zegt dat 
scherper is dan elk tweesnijdend zwaard, en zelfs onze diepste gedachten en bedoelingen van het 
hart kent. Zwaarden hebben 2 randen, 2 brede kanten en een punt. De punt wordt gebruikt om te 
steken, diep of ondiep maakt niet uit, het puntige uiteinde is scherp en doordringend.  
 
Saul van Tarsus, de toekomstige apostel Paulus, vervolgde de christenen en bestudeerde 
ongetwijfeld hun beweringen dat Jezus de Messias was. Uit de woorden van de Heer aan hem zou 
blijken dat Paulus al enige tijd over deze dingen had nagedacht en hardnekkig weigerde te geloven, 
en in plaats daarvan zijn inspanningen om alle gelovigen in Jezus als Messias uit te roeien, uitbreidde.  
 
De 'veeprikker' waar hij tegenaan schopte, was de Persoon van Jezus gezien door het lichaam van 
Christus. "Waarom vervolgt u Mij?" Jezus was allang naar de hemel opgestegen, maar nam de 
vervolging tegen Zijn volk persoonlijk op, omdat wij Zijn lichaam zijn. 



 
De eerste pogingen van de Heer om ons te bereiken zijn privé, in het hart... 
Niemand wist hoe de Heer Saul van Tarsus in zijn hart stak om de beweringen van deze gelovigen in 
Jezus te overwegen. Het was privé. De Heer bracht het alleen openbaar omdat hij zich er sterk tegen 
verzette en zich niet alleen verzette, maar er ook op aandrong om precies de andere kant op te gaan.  
 
Jaren geleden werd een bekende tv-evangelist betrapt in een auto met een prostituee van ongeveer 
de helft van zijn leeftijd. Hij gaf later toe dat hij een 'pornoprobleem' had sinds hij een tiener was. De 
Heer verandert nooit; de manier waarop Hij met Saul omging zo ging Hij om met deze evangelist en 
ontelbare anderen - eerst dingen intern houden, privé, en alleen openbaar makend als de persoon 
aandringt om de verkeerde kant op te gaan - schoppen tegen de veeprikker. 
 
Een man had al jaren lust in zijn hart, maar aan de buitenkant leken zijn leven en zijn huwelijk perfect. 
Maar op een dag, wat als een shock kwam voor iedereen, bleek hij een affaire met een collega te 
hebben - het maakt niet uit of het een voorganger of een aanbiddingsleider is die een affaire heeft, of 
de fabrieksbaas met zijn secretaresse, de Heer werkt op dezelfde manier: eerst wordt privé 
geprobeerd hen op andere gedachten te brengen, maar als die persoon dat fel weigert, staat de Heer 
toe dat het openbaar wordt.  
 
Jezus leerde hetzelfde in Mattheüs 18:11-21 met de gelijkenis van het Verloren Schaap. Hij zei dat als 
een broeder in overtreding is, hou het dan privé en jij die door hem onrecht aangedaan is, ga naar 
hem toe en zoek samen verzoening. Als hij niet verzoend wil worden, neem dan 1 of 2 andere 
getuigen mee (die weten wat er aan de hand is) en probeer hem zo ver te krijgen dat hij wil 
verzoenen. Als hij die 2 of 3 niet wil horen, neem het DAN, en alleen DAN naar het leiderschap en 
maak het openbaar.  
 
Kijk om je heen naar het nieuws, christelijk of wereldlijk: Als er geheime dingen aan het licht komen, 
gered of niet gered, weet dan dat de Vader, die allen onvoorwaardelijk liefheeft, op dezelfde manier 
met allen werkt in de hoop dat ze tot Hem zullen komen. Van ongeredde rockster of acteur tot een 
kleine stadspredikant, Hij werkt privé om de persoon de schaamte en mogelijke ineenstorting van hun 
relaties en levens te besparen, in de hoop dat ze tot Hem zullen komen. Hij is zo genadig en liefdevol 
voor iedereen.  
 
Hij probeert ons eerst te leiden als een Herder, maar als we niet willen volgen, zijn er van die 
momenten dat Hij achter ons aankomt en ons een goede steek in ons achterste geeft om onze 
aandacht te krijgen - niet met ziekte of een tragisch ongeluk, maar zoals Hij deed met Saul - publieke 
openbaring van wat er tot dan toe, privé, was geweest. Het is veel gemakkelijker om te worden geleid, 
en ik zal het daar volgende week mee verder gaan. 
 
Tot dan,  
Zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com  
 
 
The ways the Lord leads us #2 of 3, from the inside out - 20200228 
De manieren waarop de Heer ons leidt #2 van 3, van binnenuit – 20200228 
 
Hallo allemaal,  
Vorige week deelde ik hoe de Vader ons voor het eerst privé probeert te veranderen en de dingen 
alleen openbaar maakt als we weigeren – geduldig, om zelfs tientallen jaren te wachten tot we 
veranderen. Zijn manieren zijn hetzelfde, of Hij nu de 'veeprikken' methode gebruikt om ons te prikken, 
of de zachte en persoonlijke interne werking om ons te laten opgroeien en de zonde opzij te zetten.  
 
Hier zijn voorbeelden van zowel de veeprikker als de interne werking in het hart van de mens.  
 
De snelheidsovertredingen van een 16 jarige 
... hij werd aan de kant gezet en gewaarschuwd door een agent voor snelheidsovertredingen in een 
kleine stad. De jongen gaf toe dat hij de gewoonte had om te snel te rijden en God sprak hem er op 
aan om langzamer te gaan rijden. Ik vertelde hem dat God het eerst in het hart probeerde, en nu, 



omdat hij niet gehoorzaamde, bracht de Heer het naar een nieuw niveau, in de vorm van een 
waarschuwing van de politie. Ik zei hem dat hij de volgende keer misschien een bekeuring zou krijgen 
en een boete. Blijkbaar oordeelde hij zichzelf niet, want een paar weken later hoorde ik dat hij 
inderdaad een bekeuring had gekregen. Een paar weken daarna kreeg hij een ongeluk, gelukkig 
zonder letsel. Dat ongeluk kreeg zijn aandacht, en voor zover ik weet heeft hij sindsdien goed gereden 
en is hij binnen de wet gebleven.  
 
Ik was een onbetaalde Assistent Pastor in een kerk in Boulder, Colorado, en elke maandag van 13-15 
uur leidde ik wat ik 'Healing School' noemde, waarin ik elke week 1 voorbeeld van genezing in het NT 
nam en onderwees hoe de Heer genezing bracht aan die persoon of personen. (Ik heb een cd/MP3 
serie genaamd 'Healing School' die afkomstig is van een Bijbelschool seminar waar ik les gaf op basis 
van dit onderwijs). 
 
De koppige man 
Het was één van die keren dat ik een streng woord van de Vader kreeg voor een man die er zoals 
altijd bij was. Ik vroeg hem of hij het privé wilde ontvangen of met onze kleine groep, die tegen die tijd 
goede vrienden waren. Hij zei dat ik het gewoon moest delen, dus dat deed ik. Ik hoorde de Vader 
door zijn Geest zeggen: "Ik heb je aangesproken over je roken en je gewicht, en de tijd van die 
genade is bijna voorbij. Je moet gehoorzamen waar ik jou over aangesproken heb." Hij erkende dat 
het waar was, en vroeg om gebed... maar er veranderde niets... 
 
Ongeveer 3 maanden later kreeg hij een zeer zware hartaanval, maar hij overleefde, tot grote 
verrassing van de artsen, hoewel met enige schade aan de hartspier. Hij veranderde toen onmiddellijk 
zijn manier van doen, verloor ongeveer 35 pond (16k) en stopte onmiddellijk met roken. Het laatste 
wat ik heb gehoord is dat hij slank en sterk is, alsof hij nooit een hartaanval heeft gehad. 
 
Begrijpen wat er geestelijk gezien gebeurt 
In de tijd van Job sprak zijn vriend Elihu accuraat over de Heer. In feite moesten Job en zijn andere 3 
vrienden zich bekeren voor het zeggen van dingen over de Heer die verkeerd waren (zoals: 'de Heer 
geeft en de Heer neemt weg'). Job gaf toe: ik sprak over dingen waar ik niets van wist, ik walg van 
mezelf... Dat betekent dat we de dingen die Job en zijn vrienden over de Heer hebben gezegd, 
verwerpen, want het was uit onwetendheid of uit dwaling.  
 
Alleen Elihu hoefde zich niet te bekeren - wat hij over God zei was juist, inclusief het vertellen aan Job 
dat 'God niet onrechtvaardig handelt*', en 'de Almachtige verdraait het recht niet*'. Elihu legde Job ook 
uit hoe de Heer hem privé probeerde te bereiken, hoewel Job zich daartegen verzette. *Job 34:12, 
37:23 
 
Je herinnert je wellicht dat Job in 3:25-26 uitlegde waarom er bij hem gordelroos uitbrak, of blaren en 
verwondingen op zijn huid: "Ik ben niet in vrede geweest, noch heb ik kunnen slapen noch rusten. Wat 
ik zeer gevreesd heb, is mij overkomen. Ik heb me niet veilig gevoeld, noch in vrede, noch in rust, 
maar alleen in beroering." 
 
Als jij een dokter zou zijn en deze patiënt met de naam Job kwam naar jouw praktijk om je te vertellen 
dat zijn huid door de stress die hij had, de angst, het gebrek aan slaap, in zweren was uitgebarsten - 
wat zou je dan doen? Je zou hem zeggen dat hij vakantie moet gaan nemen, zijn werk moet 
delegeren en je zou hem medicijnen voorschrijven om hem te helpen slapen - of in ieder geval wat 
kruidenthee!  
 
Iemand die wijs is in de dingen van de Geest, zou weten dat Job de deur naar zijn toestand opende 
en het was alleen God die zijn leven spaarde bij elke poging die de duivel deed. Maar zijn weigering 
om zijn zorgen op de Heer te richten, te doen wat in het natuurlijke goed was door zijn verschillende 
zakelijke belangen beter te behartigen, en rust te nemen, opende de deur naar zijn conditie.  
 
Elihu vertelde Job dat God geprobeerd had om hem te bereiken, in het bijzonder in hoofdstuk 33-36, 
en dat zijn enkele van mijn favoriete verzen in de hele Bijbel: 
 
"God spreekt één keer, ja twee keer, maar de mens ziet het niet...  
...In een droom, in een visioen van de nacht, wanneer de mens in diepe slaap komt, dan spreekt God 
om te proberen zijn oren te openen en instructies te geven, zodat Hij de mens kan onttrekken aan wat 



hij van plan is te doen, en zich kan bekeren van zijn trots, zodat Hij zijn leven kan behouden en niet in 
de put komt en zijn leven verliest. Als hij zich verzet, zal hij pijn hebben in zijn lichaam..." Job 33:14-
einde 
 
Dit legt de progressie vast: God die privé werkt in de harten van de mensen, tot en met de uiteindelijke 
publieke openbaring van hun strijd met de zonde - in dit geval sprak hij over Job en zijn lichamelijke 
ziekte. Dat wil niet zeggen dat bij elke ziekte het God is die één of andere geheime zonde openbaar 
maakt, helemaal niet. Maar je hebt in deze voorbeelden gezien dat er dingen gebeuren in iemands 
leven omdat ze de Heer niet willen gehoorzamen. God probeerde het leven van Job te redden en 
stelde grenzen aan wat de duivel met hem kon doen, en zonder de inspanningen van de Heer zou Job 
zeker een vroegtijdige dood zijn gestorven.  
 
Iemand die niet op de hoogte is van de situatie zou een snelheidsovertreding die een zestienjarige 
krijgt, anders kunnen zien en een opmerking maken over ‘jongens en hun auto's’, maar heeft geen 
idee wat God al maanden daarvoor gedaan had.  
 
Een ander zou van een man met overgewicht die rookte en een hartaanval kreeg, kunnen zeggen: 
'Wat had hij verwacht?', zich niet bewust zijnde van Gods werk in de innerlijke mens.  
 
De vrienden van Job zagen hun vriend in pijn en suggereren dat alles dat God hem aandoet, door een 
geheime zonde gekomen is, zonder dat zij zich bewust zijn van de zeer persoonlijke inspanningen van 
de Heer met Job over zijn angst, stress, zorgen, en zijn zaken en kinderen.  
 
Persoonlijk is dat de reden waarom ik mijn commentaar meestal beperk tot de vrucht van iemands 
leven, want de Heer kent het gebied van het hart.  
 
Volgende week vergeten we de veeprikker en kijken we hoe Hij ons als een herder leidt.  
Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
The ways the Lord leads us #3 of 3, He leads, how do we follow? - 20200307 
De manieren waarop de Heer ons leidt #3 van 3, Hij leidt, hoe volgen wij? – 20200307 
 
Hallo allemaal, 
Als we denken aan de 'roeping van God' op iemands leven, denken we allereerst aan een 
podiumbediening. Maar in werkelijkheid is Zijn 'roeping' iets wat we allemaal hebben beantwoord, 
want de eerste 'roeping' was om te geloven. 
 
De uitnodiging is duidelijk, maar toch subtiel 
Nadat we de eerste uitnodiging om te geloven hadden geaccepteerd, kwamen we er achter dat Hij 
een levenslange groei voor ogen had. We werden gevraagd om van een gewone gelovige naar een 
discipel te gaan - een leerling.  
 
Misschien is het probleem wel dat we soms liever gewoon een gelovige zouden willen zijn, zonder 
verwachting van groei of verandering, in plaats van een discipel - een leerling. De vraag om te groeien 
als een persoon, als we te maken hebben met moeilijkheden, is in strijd met ons vlees.  
 
Er is altijd een touwtrekkerij in onszelf aan de gang, de ene kant rationaliseert de redenen om niet te 
groeien door te zeggen: "Maar ik ben een gelovige!” Het feit is dat Hij vooruit is blijven lopen te midden 
van deze groeimogelijkheden om ons als een discipel te leiden... en hoe meer we 'Maar ik ben een 
gelovige' zeggen, hoe verder weg Hij loopt en hoe vager Zijn stem wordt.   
 
Het is aan ons om Hem op deze manier te volgen. Jezus berispte satans suggestie via Petrus dat Hij 
niet naar het kruis zou gaan en vertelde Petrus om zijn kruis op te nemen – kruisig de ideeën in zijn 
gedachten over hoe Jezus zijn leven zou moeten leven – neem de ideeën van de Vader God voor 
Jezus op. Dat is moeilijk voor het vlees, maar dat is Zijn uitnodiging en leiding. 
 
De roeping van God is om te groeien 



In Efeziërs 1:17-19 bidt Paulus dat de ogen van hun verstand zouden worden geopend, zodat ze 
zouden weten "welke hoop Zijn roeping wekt en hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis...".  
 
Het woord 'roeping' is het Griekse woord, 'uitnodiging'. Het Vine Woordenboek van NT Woorden zegt 
"...het wordt altijd gebruikt als een uitnodiging, waarin de oorsprong, de natuur en bestemming hemels 
zijn." Zijn uitnodiging, leiding, is om deel te nemen aan de hemelse kwaliteiten.  
 
Hij nodigt ons uit tot hemelse dingen. Ziet ons karakter, de manier waarop we ons tegenover onze 
echtgenoot, onze kinderen, onze broeders en zusters in de Heer, onze medewerkers en buren 
gedragen, er zo uit? En zo niet, besef dan dat dit deel uitmaakt van onze uitnodiging om de hoop en 
de glorie van de hemelse dingen te kennen. Van de JB Philips Vertaling: 
 
Deze liefde waar ik over spreek, is traag om het geduld te verliezen... 
het zoekt een manier om constructief te zijn.  
Het is niet bezitterig:  
Het bekommerd zich er niet om indruk te maken  
noch koestert het opgeblazen ideeën van zijn eigen belang.  
Liefde heeft goede manieren  
en streeft niet naar egoïstisch voordeel.  
Het is niet lichtgeraakt.  
Het houdt geen boekhouding bij van het kwaad  
En verkneukelt zich niet in de kwaadaardigheid van andere mensen. 
Integendeel, het is blij met alle goede mensen als de waarheid zegeviert.  
De liefde kent geen grens aan haar uithoudingsvermogen,  
geen einde aan zijn vertrouwen,  
geen vervaging van zijn hoop;  
het kan alles overleven.  
Het is in feite het enige wat nog overeind staat als al het andere is weggevallen. (I Corinthiërs 13: 4-
8a) 
 
Kun je op de bank gaan zitten, je echtgenoot in de ogen kijken, en zeggen: "Dit ben ik voor jou!" ?  
Kun je hetzelfde doen met je kinderen? Je buurman? Je medegelovigen? Je collega's?  
Zijn deze kwaliteiten de manier waarop we leven? Hij leidt ons dieper in de liefde, dieper in Hem, 
dieper in deze kwaliteiten. 
 
De uitnodiging als discipel is om te leren zoals Hij te zijn. Dat betekent dat Hij ons leidt om te 
vergeven, om te verdragen, om het beste te denken en het beste in anderen te zien, zoals Hijzelf dat 
in ons doet. Het aannemen van Zijn uitnodigingen is dagelijks. Hij blijft in die richting lopen - volgen 
we?  
 
Als echtparen uit elkaar groeien, is dat omdat ze gefaald hebben lief te hebben. Vrienden groeien uit 
elkaar omdat ze falen in de liefde. Relaties gaan stuk door liefde dat ontbrak bij de ene, ofwel beide. 
Liefde heeft niet gefaald. Ze hebben gefaald om te groeien in de liefde, om te werken aan hun 
problemen, om meer als Hem te zijn naar elkaar toe. Hetzelfde geldt voor vrienden, buren, collega's, 
medegelovigen.  
 
Denk over deze karaktereigenschappen na en kijk of je kunt zeggen: "Ja, ik heb de uitnodiging van de 
Heer ontvangen om in deze dingen te groeien, en daarom zie ik deze dingen in mezelf" Uit II Petrus 1: 
5-8: 
 
Juist daarom moet u uw uiterste best doen van uw kant,  
en zie dat je geloof echte goedheid met zich meebrengt.  
Uw goedheid moet gepaard gaan met kennis,  
je kennis met zelfcontrole, je zelfcontrole met het vermogen om te verdragen.  
Ook je volharding moet altijd gepaard gaan met toewijding aan God;  
dat op zijn beurt de kwaliteit van broederlijkheid in zich moet hebben,  
en je broederlijkheid moet leiden tot christelijke liefde. 
 
Petrus gaat verder met te zeggen: "Als deze kwaliteiten in je zijn en overvloedig aanwezig zijn, zullen 
ze je zo maken dat je niet onvruchtbaar of vruchteloos bent in de kennis van Christus." Ik ken niemand 



die een mislukt geestelijk leven met de Heer wil, maar toch vereist het de ontwikkeling van deze 
kwaliteiten in ons karakter, en 'zij zullen jou’ succesvol maken in Hem.  
 
Hij wordt in deze kwaliteiten gevonden. Dus...wil je Hem echt zien? Wat als Hij vandaag aan jou zou 
verschijnen, zou je dan bereid zijn om in deze dingen te groeien om Hem te leren kennen? Echt waar? 
Leef het dan uit. Zo ken je Hem - de kracht van Zijn opstanding EN de gemeenschap aan Zijn lijden. 
(van onze vleselijke verlangens).  
 
Uit dezelfde vertaling, Galaten 5: 22-23: 
 
De Geest echter, produceert in het menselijk leven vruchten zoals deze:  
liefde,  
vreugde,  
vrede,  
Geduld,  
vriendelijkheid,  
vrijgevigheid,  
trouw,  
tolerantie en  
zelfcontrole - en er bestaat geen wet tegen één van hen.  
Zij die Christus toebehoren hebben hun oude natuur gekruisigd met alles wat zij liefhadden en 
begeerden. 
 
Dit is waar Hij naartoe leidt - daarom zeg ik zo vaak: waar Hij naartoe leidt is meestal de moeilijkste 
van de beslissingen die voor ons liggen. Zijn weg is meestal de moeilijkere weg. Het leidt tot het 
kruisigen van onze oude gedachten en wegen. Hij leidt ons steeds weer naar Zijn kruis, als een 
uitnodiging om Hem te volgen naar dat kruis door oude gedachten te doden, onze gedachten en 
emoties krijgsgevangen te maken voor wat Hij zegt - willen we echt Zijn stem volgen?  
 
Het enige verschil tussen iemand die volwassen is in de Heer en iemand die dat niet is, is een 
reeks van beslissingen.   
Elke dag vereist dat we beslissingen nemen - maak de juiste beslissingen, want dat is waar Hij 
naartoe leidt.  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot die tijd, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 


