
Dingen Die God Niet Kan Doen –deel 1 
 
 

Dag allemaal, 
 
"Kan God een bal maken die zo groot is dat zelfs Hij die niet kan tillen?", vroeg mijn 8-jarige vriendin 
Pam. (Ik wist het antwoord niet) Dat was een deel van het eerste gesprek over God met iemand buiten 
mijn familie dat ik me herinner. Ze vroeg ook of de kip er eerst was of het ei, en zulke zaken. We 
vonden die dag niet het antwoord op die vragen, maar Pam en ik zijn nog steeds vrienden, en ze kent 
de Heer. 
 
Later leerde ik dat Hebreeën 11: 3 zegt dat de geestelijke wereld de materiële wereld creëerde, 
waardoor de materiële wereld een lagere scheppingsvorm is. Dat betekent dat eender welke bal de 
Vader schiep in de materiële wereld een lagere scheppingsvorm is dan de geestelijke wereld, en dus 
onderschikt aan Hem, waardoor het antwoord op de vraag of Hij die zou kunnen optillen 'ja' is. En 
volgens Genesis 1: 11-12, 21-22 is het tweede antwoord dat de kip eerst was. Maar voor onze 
nieuwsgierige 8-jarige geest, waren dit ernstige vragen die moesten worden gesteld terwijl we op de 
schoolbus wachtten. 
 
Onbewust dragen velen onder ons de overtuigingen uit onze kindertijd over naar onze wandel met de 
Heer als volwassenen.Een van deze gebrekkige funderingen kunnen aan het licht komen wanneer we 
een antwoord trachten te geven op de vraag van Pam; Kan God eender wat (alles) doen? 
 
Vandaag zouden we al snel iets zeggen zoals 'Hij kan niet liegen", of "Hij kan Zijn woord niet breken", 
maar dieper dan dat hebben we er niet over nagedacht, en de vergissingen uit onze kindertijd sijpelen 
in moderne formules waarvan we denken dat zij 'geloof' zijn, en in hoe we de Almachtige God zien. 
 
Hier volgt een typisch voorbeeld 
 
Ik was met een groep mensen die baden voor een vrouw betreffende een zakelijke overeenkomst 
waarin zij zei dat een aantal van de betrokkenen oneerlijk waren. Hun gedrag veroorzaakte een uitstel 
van het contract dat een grote financiële zegening voor haar zou zijn. Een vrouw die naast me stond 
begon luid te roepen terwijl ze bad, waarbij ze zich wisselend tot de Heer richtte en vervolgens tot de 
duivel en heen en weer in een verward gebed of  berisping of een order of een verklaring of een 
verzoek - kies wat je wil. 
 
Haar verzoeken bevatten ook de vraag aan de Vader die oneerlijke mensen te oordelen door hen ziek 
te maken tot zij zich bekeerden, biddend dat hun ongelukken zouden gebeuren totdat ze zich zouden 
overgeven tot wat juist was, en ergens daarin het order aan engelen de duivel naar de bodem van 
Grand Canyon te sturen (Ik had meteen compassie voor diegene die rafting deden op de Colorado 
Rivier op de bodem van Grand Canyon, terwijl ik me inhield te grinniken). 
 
Deze vrouw geloofde dat God eender wat en alles zou doen voor Zijn kinderen, iets dat ze 
waarschijnlijk meedroeg sinds haar kindertijd, het idee dat God alles kan. Het leidde haar in 
geloofsformules, en had als resultaat een leven waarin zij de Heer kende, maar meer ingenomen was 
met formules dan met Hem te kennen. 
 
Net zoals iemand die je kent en dan te horen van iemand anders dat deze persoon dit of dat zei, en je 
reageert met, 'dat klinkt niet als iets dat deze persoon zou zeggen', zo ook kunnen wij de Vader en de 
Heer goed genoeg kennen om de te zeggen 'dat klinkt niet als iets dat Hij zou zeggen'".  En daarbij, 
hebben wij de Geest van waarheid in ons als referentie, en wanneer je leert om gevoelig te worden 
voor Hem en alles wat je ziet en hoort meteen te meten aan wat je voelt in je geest, zal je in evenwicht 
en in de waarheid blijven. 
 
De vrouw hierboven had geen echte kracht in haar leven omwille van haar theologische warboel, en 
ze kende Hem niet goed genoeg om te weten wat Hij wel en niet zou doen. 
 
De Geest van Waarheid - God's grenzen 
 



In Johannes 16: 13 noemde Jezus de Heilige Geest de Geest van Waarheid. Hij zei dat Hij ons de 
weg zou wijzen in heel de waarheid. Dat is de eerste grens van de Heilige Geest. Hij is Waarheid en 
dus kan Hij niet iets anders brengen dan de Waarheid. Het Griekse woord voor waarheid is 'aletheia' 
en betekent 'datgene dat niet verborgen kan zijn'. Jezus zei hetzelfde over Zichzelf in Johannes 14: 6: 
 
"Ik ben de weg, de 'datgene dat niet verborgen kan zijn', en het leven: Niemand komt tot de Vader dan 
door Mij." 
 
De Waarheid is onpartijdig 
 
De waarheid geeft de feiten zonder oordeel, zonder emotie, zonder beschuldiging of excuus. Ze is 
gewoon 'datgene dat niet verborgen kan zijn'. Men kan een voorbeeld vinden in Jozua 5: 13-14: 'Ik 
kom als de Bevelhebber van het leger van de Heer'. Jozua wierp zich ter aarde en aanbad en vroeg, 
"wat wil mijn Heer tot Zijn dienaar spreken?" De Bevelhebber van het leger van de Heer (Yahweh) zei 
tot hem: "Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig." 
 
Velen hebben zich vragen gesteld over deze verzen, en sommigen hebben zelfs fouten onderwezen, 
dat dit een engel was die aan Jozua verscheen, maar dat is onjuist, het is de Heer: Engelen laten zich 
niet aanbidden. En de enige gevallen waarbij een persoon het order krijgt zijn schoenen uit te doen 
wanner hij spreekt met een goddelijk wezen is wanneer hij zich in de aanwezigheid van God Zelf 
bevindt, zoals wanneer Mozes zich voor de brandende struik bevond in Exodus 3: 5. 
 
De reden waarom de mens in het Oude Testament zijn schoenen moest uitdoen wanneer in de 
aanwezigheid van God is dat schoenen door de mens gemaakt zijn, en we kunnen niet tot God 
naderen op basis van wat wij hebben gedaan om daar te komen. Hij schiep de aarde en Hij schiep 
onze lichamen, en er kan zich geen door de mens gemaakt maaksel bevinden tussen beiden - 
wanneer we tot God komen is het op Zijn voorwaarden en enkel door Zijn genade. Vandaag leeft 
Christus in ons, en dat is onze basis om tot Hem te komen. Er is daarom geen noodzaak onze 
schoenen uit te doen. 
 
Het is om dezelfde reden dat hen werd gezegd dat wanneer ze een altaar bouwden om aan de Heer 
te offeren ze de stenen niet mochten bewerken of enige vorm geven (Exodus 20: 25). Ze moesten de 
stenen gebruiken zoals ze gevonden werden - zoals God ze gemaakt had. Geen offer tot God is van 
ons, en we komen tot Hem door Zijn genade en kunnen daarin nooit iets betrekken dat we zelf deden 
om daar te komen. 
 
De waarheid is dit: We komen tot Hem zoals we zijn. Dat is transparant, naakt te zijn voor Hem. Hij 
kent onze gedachten alvorens die gevormd worden in onze geest en wanneer we bidden, wanneer we 
gemeenschap hebben met Hem, is Hij slechts Waarheid - die waarheid is leven - maar het vereist in 
ons een eerlijkheid en transparantie die men niet vaak vind in het hart van de mens. Gewillig zijn onze 
diepste gedachten aan Hem te tonen, wanneer deze geen liefde zijn, wanneer deze niet puur zijn, is 
angstwekkend zonder het feit dat we weten dat Hij ons liefheeft en ons voor altijd bij Zich wil hebben. 
 
Hij is Waarheid, Hij kan zich niet buiten Waarheid begeven. Hij kan de waarheid niet verduisteren of ze 
ombuigen voor Zijn voordeel. Waarheid is gewoon daar. De kwestie is hoe wij reageren op de 
waarheid. 
 
Als Hij de waarheid heeft of Waarheid is zonder liefde te zijn zou het einde betekenen voor ons 
allemaal. Maar waarheid in de handen van de een liefdevol Wezen, een weldoend en goed Wezen, is 
genade. 
 
Maar waarom antwoordde de Heer 'nee' op de vraag 'Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders?' 
Dat is voor de volgende week, tot dan, zegeningen, 
John Fenn 
 

Dingen Die God Niet Kan Doen – deel 2 
 
 

Dag allemaal, 
 



Vorige week eindigde ik met de vraag: 
 
Waarom antwoordde de Heer 'nee' op de vraag 'Hoort u bij ons of bij onze tegenstanders?' 
 
Ik deelde over Waarheid en de ervaring van Jozua voor de Heer bij Jericho. Wanneer gevraagd of Hij 
voor hen of tegen hen was, antwoordde Hij "Nee", maar waarom zei Hij als Bevelhebber van het leger 
van de Heer niet, "Ja, Ik ben voor Israël, joehoe, hip hip hoera, Ik ben jullie grootste fan!"? 
 
Het antwoord is eenvoudig: het was aan Jozua en Israël Hem wel of niet te volgen. Hij is 
Waarheid, en Waarheid is onpartijdig, het stelt zich alleen maar voor als waarheid. Als Jozua 
God's wil zocht, dan was Hij voor hem. Als Jozua niet God's wil wou, dan was Hij tegen hem. Hij is 
Waarheid, en waarheid is onpartijdig, het is gewoon 'datgene dat niet verborgen kan zijn'. Het is aan 
ons te reageren op de waarheid, beslissingen te nemen, de ene of de andere kant op te gaan. 
 
Sommigen beslissen zich te verbergen voor het licht van de waarheid, terwijl anderen gewillig zijn zich 
te vernederen als een klein kind en voor Hem open en naakt te zijn in hun hart en geest. 
 
Lieg niet tegen de waarheid 
 
Dat betekent dat je weet wat er in je hart is, en je weet dat het niet God is om zulke dingen te 
koesteren. Dus lieg niet tegen de Waarheid die in jou leeft - geef toe, bekeer je, doe het weg. Versterk 
de zonde niet door te doen alsof ze er niet is. Die transparantie met jezelf en met Hem vereist 
nederigheid en heeft als resultaat dat je groeit in de Heer, wanneer we aan Hem toegeven en, indien 
nodig, aan anderen. Groeien in Hem is waar heel ons leven over gaat. 
 
Positive confession tegenover de Waarheid 
 
Men leert mensen formules: 'Verklaar' dingen met je mond wanneer je angst hebt in je hart, 
bijvoorbeeld. In de jaren 80 heette het de 'positive confession' - Ik herinner me hoe ik streng werd 
vermaand toen ik tegen iemand die ons huis verliet na een maaltijd zei, 'zorg voor jezelf!' Ze stonden 
plots stil, draaiden zich om zodat ze me recht in de ogen keken en zeiden; "Ik zorg niet voor mezelf. I 
verwerp dat. Jezus zei dat we geen zorgen op ons mogen nemen." 
 
Aan de hand van de manier waarop ze me toesnauwden en vermaanden zou je hebben gedacht dat ik 
hun hond zonet een trap had gegeven. 
 
Wat deze hypocrisie zo dwaas maakt is dat zij goede vrienden waren en wisten dat we hen nooit iets 
slechts zouden wensen, maar ze waren ingenomen met de bevlieging van die dag. Voor Barb en 
mezelf gedroegen ze zich stom en en wandelden ze niet in de waarheid, maar we hielden van hen en 
schonken er geen aandacht aan. 
 
Door de jaren heen… 
 
Zijn er dozijnen bevliegingen geweest met formules die 'liegen tegen de waarheid' - ze liegen tegen de 
Geest van Waarheid in elke gelovige. Tijdens de late jaren '70 en begin jaren '80 herinner ik me het 
100-voudig terugkrijgen. Daarna de positive confession. Tien jaar later was het shudden en schokken 
en op de grond vallen als een reptiel, en dat God noemen.Nog later kwam naar een meeting gaan 
waar er een open hemel was (onwetend van het feit dat Christus in ons leeft, en dat de hemel voor 
ons steeds open is, de reden waarom ons wordt verteld vrijmoedig voor de troon van genade te gaan). 
 
In meer recente jaren is er zowat vanalles geweest gaande van mensen die geld vragen van diegenen 
die een telefoonnummer bellen om een profetie te krijgen, tot lessen waarvoor mensen betaald willen 
worden om de geestelijke interpretatie te krijgen van hun tattoos, en veel meer. Hoe velen hebben 
zich laten verleiden door deze trucs om geld te verkrijgen? De meesten zijn zo afgestompt jegens de 
Geest van Waarheid in hen dat ze geen idee hebben van de fout die ze maken. 
 
De meeste mensen worden uiteindelijk teruggebracht tot een evenwicht; misschien is er één ding dat 
net te ver gaat, misschien is er een vriend die de dingen noemt zoals ze zijn, misschien gaat iets zo 
ver dat ze eindelijk in staat zijn zich akkoord te verklaren met dat kleine gevoel dat de Heilige Geest in 
hen bedroefd is, en keren ze terug naar de kern en tot evenwicht. 



 
God is waarheid, en Hij snijdt als een mes wanneer er iets is dat niet de Waarheid is. Maar Hij laat 
ieder zijn eigen weg gaan in de hoop dat ze op een zeker tijdstip terugkeren tot de Waarheid wanneer 
ze klaar zijn om die te ontvangen. Herinner je Markus 4: 33 waar staat dat Jezus onderwees voor 
zover zij het horen konden. Hij is niet veranderd. Hij zal mensen laten gaan die achter vlinders willen 
jagen, terwijl de Waarheid alleen staat, wachtend tot ze moe worden van hun bevliegingen en in de 
hoop dat ze zullen terugkeren tot Hem en tot Waarheid. 
 
Besef wat voor Geest je hebt 
 
In Lucas 9 kwam Jezus van de Berg van de Verheerlijking in een erg andere stemming dat die waarin 
Hij de berg opging. Op de berg waren Mozes en Elias beiden aan Hem verschenen en spraken met 
Hem over zijn aanstaande dood in Jeruzalem. Mozes sprak over  patronen  van zaken in de Wet, en 
Elias uit profetie, waarbij ze Jezus stuurden in de bestemming waarvoor Hij in de wereld kwam. 
Wanner Hij van de berg kwam stelde Hij de retorische vraag in v41: "O ongelovig en ontaard geslacht, 
hoe lang zal Ik nog bij u zijn en u verdragen?" 
 
Omdat Jezus Zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen eerder dan uitstappen te 
maken waartoe Hij werd uitgenodigd, waren sommigen beledigd. In de verzen 54-55 vroegen Jakobus 
en Johannes of ze vuur konden doen neerdalen over de Samaritanen zoals Elias deed in 2 Koningen 
1: 10-14. Jezus antwoordde: "u beseft niet wat voor Geest u hebt".  
 
Jakobus en Johannes wisten niet waar ze het hadden - ze gebruikten de Schrift om te rechtvaardigen 
wat ze wilden doen, maar ze kenden niet de Waarheid van de Geest van de taak van Jezus in deze 
aarde. He kwam niet om te veroordelen, maar om te redden. Deze 'zonen van de donder' waren zo 
met zichzelf ingenomen en hun eigen beledigd zijn door die mensen toen de Heer niet die uitstap met 
hen wilde maken, dat ze de ware aard (Waarheid) van de situatie uit het oog hadden verloren. 
 
En dat brengt me tot het laatste punt vandaag - ons gebedsleven 
 
Omdat Hij Waarheid is gaat Hij geen gebeden beantwoorden die ver van de Waarheid zijn. Er wordt 
ons gezegd in Romeinen 8: 26-27 dat bidden in tongen toelaat dat de Geest zich samenbrengt met 
onze geest om God's mysteriën te bideen voor diegenen die we in gebed voor God brengen. Ik heb de 
gewoonte erg weinig in het Engels, mijn moedertaal, te bidden. Het is niet doeltreffend. 
 
Wanneer ik wil bidden voor mij  zuster in Florida, weet ik niet wat er in haar leven aan het gebeuren is 
op dat moment. Op mezelf bid ik misschien dat ze een goeie dag mag hebben op haar werk terwijl ze 
in werkelijkheid een dag verlof nam om naar het strand te gaan. Daarom dus,nadat ik zeg 'ik breng 
mijn zuster voor u, Vader', gaat de rest verder in tongen omdat ik weet dat ik voor haar bid volgens  
Zijn wil. Vaak krijg ik een algemeen gevoel waar mijn gebed over gaat, en soms bel ik haar of belt ze 
me met de vraag "Wat is er aan de hand, ik voelde dat ik voor je moest bidden, ik voelde dat het 
hierover (X) ging." 
 
De gevolgen van het feit dat we de Persoon van Waarheid in ons hebben raakt aan elk aspect van ons 
leven wanneer we dat toelaten. Wanneer je je verstand afstemt op je geest kan je meteen weten of 
wat je hoort juist is of verkeerd. Het zal weerklinken in je geest of niet. Hij is Waarheid; Hij kan niet 
liegen, de waarheid verduisteren voor Zichzelf, Hij kan niet anders dan de dingen voor te stellen zoals 
ze zijn. Hij kan alleen Zichzelf aan ons tonen, en Hij is Waarheid. Wanneer we verantwoording aan 
Hem afleggen voor onze levens, zal het niet mogelijk zijn aan de Waarheid te ontsnappen - maar dat 
is goed voor diegenen die de waarheid liefhebben. 
 
Eén ding heb ik steeds gezegd sinds ik een tiener was: ik ren naar het oordeel, ik ren naar het licht. 
Dat is hoe ik geleefd heb, dat is mijn hart. Ik ben zeker niet perfect, en de weg is soms bijzonder 
moeilijk geweest, maar geestelijk ook erg lonend. 
 
Volgende week, nog meer dingen die God niet kan doen… tot dan, zegeningen, 
John Fenn 
 
Dingen die God niet kan doen # 3, Genade veranderen 
  



Dag Allemaal, 
Een ander ding dat de Vader niet kan doen, is Zijn genade naar ons veranderen. Genade is veel meer 
dan alleen onverdiende gunst. Het is een kwaliteit in het hart van de een naar de ander die volledig in 
het hart rust van degene die de genade schenkt. Er is daarom niets dat de ontvanger van genade kan 
doen om de genade die hen is gegeven te veranderen of te beïnvloeden. Genade is volledig 
afhankelijk van degene die genade in hun hart heeft voor een ander.   
  
God de Vader hield zoveel van de wereld - dat is genade. Dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft 
gegeven - dat is de actie die die genade in Zijn hart naar ons toe bevestigt. Toen de engelen in Lucas 
2: 14 aan de herders verschenen, zeiden ze: "Glorie voor God in de hoge en vrede op  aarde bij 
mensen des welbehagens. "   
Dat is geen goede wil onder mensen, alsof we aardig met elkaar willen omgaan. Maar eerder God in 
de hoge die zegt 'vrede, (ik heb) een goede wil jegens mensen'.De genade is in Zijn hart en Zijn daad 
om Jezus te sturen bewees het.   
  
Als we het over jou of mij hebben, kunnen we ruzie hebben dat we op het ene moment genade in 
onze harten kunnen hebben voor iemand, maar omdat ze de genade die ze hebben gegeven 
misbruiken, veranderen we onze gedachte en trekken die genade in. Dat is waar voor ons in wat we 
zouden kunnen zeggen zijn eenvoudige voorbeelden van genade. 
  
Een kind doet bijvoorbeeld niet het tuinwerk dat we hen opdroegen te doen, en we geven ze 
genade. Maar dan leren we dat ze ook het vuilnis niet legen, hun kamer niet schoonmaken of het eten 
in de oven zetten om op te warmen zoals we zeiden dat ze moesten doen, en genade wordt 
ingetrokken en straf volgt. We breiden genade uit, we trekken genade in. Dat is een eenvoudiger 
voorbeeld.   
  
Maar dieper dan dat is de genade van het hart die nooit verandert, zelfs in ons mensen, als de liefde 
van een moeder voor haar kind. De Vader vraagt in Jesaja 49: 15:   "Kan een moeder de baby aan 
haar borst vergeten?   en heeft geen medelijden met het kind dat zij heeft gedragen?  Hoewel ze 
misschien vergeet,   Ik zal je niet vergeten! "Hij zegt dat hier liefde en genade is dieper dan die van 
een moeder voor haar kind.    
  
Ik heb veel werk gedaan in gevangenissen, het geven van Bijbelstudies en diensten voor 
moordenaars en anderen die levenslang hadden. Ik heb ook enkele moeders gekend van 
moordenaars en degenen die voor het leven zijn opgesloten. Elke moeder heeft iets gezegd als 'Ik 
haat wat hij heeft gedaan, maar hij is mijn zoon en ik hou van hem. Ik kan er niets aan doen. ' Dat is 
genade.   
  
De genade van God de Vader jegens ons, zegt Hij, is dieper dan die van een moeder die van haar 
kind houdt ongeacht wat dat kind heeft gedaan.   
  
Hij hield zo van de wereld die Hij gaf. Het feit dat Hij al handelde door Jezus te sturen, bewijst dat Hij 
daar niet van kan veranderen. Hij kan Zijn liefde niet terugnemen omdat Hij er al naar handelde. En 
meer dan   dat, Hij bewijst dat Hij genade heeft voortgezet door Zijn liefde tot op de dag van 
vandaag. We kunnen niet veranderen wat in Zijn hart is. Gelukkig is zijn natuur ook goed. Hij 
verandert nooit, hoewel Soeverein zijn, kan Hij van gedachten veranderen, maar Zijn aard en daarom 
Zijn intentie ten opzichte van ons verandert nooit.   
  
Jakobus 1: 17:"Maar elke goede schenking die wij bezitten en elk volledig geschenk dat we hebben 
ontvangen, moet van boven komen, van de Vader van alle lichten, met wie er nooit de geringste 
variatie of schaduw van inconsistentie is. Door zijn eigen wens heeft hij ons zijn eigen zonen gemaakt 
door het Woord van de waarheid dat we als het ware de eerste exemplaren van zijn nieuwe schepping 
zouden zijn. ' JB Phillips NT 
  
Kan Hij niet van gedachten veranderen? 
Ik heb het gehad over het hart, de ware aard van God de Vader die ons wordt verteld, 
Liefde. Licht. Goedheid. Dat verandert nooit. Genade maakt deel uit van liefde en licht en 
goedheid. Maar om naar zijn geest te kijken, zijn bedoeling. Laten we om dat te doen naar het woord 
'berouw' kijken.   
  



Er zijn twee woorden vertaald als 'bekeren' in het Nieuwe Testament.   Het eerste is wat we denken 
als bekering. Het is 'metanoia' (metanoeo) van 'meta' wat 'na', betekent , 'noeo' betekent, 
'waarnemen', en 'nous', wat 'de geest' betekent, zo letterlijk 'in de geest waarnemen' .Dit wordt 
gebruikt in de bekering die Johannes de Doper predikte. Het is een complete verandering van geest 
en richting die tot stand is gebracht nadat een zonde of fout is waargenomen. Het is deze verandering 
die   Johannes de Doper zei vereist bewijs; dat bewijs geleverd door een verandering in gewoonten en 
levensstijl.   
  
Het andere woord is 'metamelomai' en de bijvoeglijke naam 'ametameletos'. Dit gebruikt 'meta' zoals 
eerder, wat 'na' en 'melo' betekent, wat betekent 'zorgen voor'. Het wordt gebruikt om spijt te 
beschrijven in plaats van een verandering van hart. Dit is het woord gebruikt door Judas die, nadat hij 
Jezus had verraden, Mattheüs 27: 3 zegt 'zich bekeerde', wat betekent dat hij zich niet bekeerde tot 
God, maar spijt had bij zichzelf, spijt dat zijn plan   niet   werkte.   
  
Dus het verschil tussen deze twee is dit: de eerste is berouw, en de tweede is 'spijt'. De adjectieve 
vorm van 'spijt' plaatst dat kleine 'a' vooraan dat het negatief maakt. Dit woord, 'ametameletos', 
betekent 'geen spijt' of 'zonder verandering van doel' of we zouden kunnen zeggen, 'geen spijt van 
een verrichte daad'.   
  
Dit is belangrijk voor ons, omdat we vaak denken dat we God zo gemist hebben, dus zondigden, dus 
leefden onze levens met doen van onze wil in plaats van de Zijne, dat we denken dat Hij boos op ons 
is of door ons gekwetst is of dat Hij zelfs spijt heeft dat Hij ons redde. Wanneer we God missen, is het 
normaal om te denken dat Hij spijt heeft dat Hij ons redde en we zijn er zeker van dat we Zijn toorn 
zullen hebben  als resultaat daarvan.   
  
Maar ditzelfde woord dat ons vertelde dat Judas spijt had dat zijn plan niet werkte, in bijvoeglijke vorm 
wordt gebruikt in dit vers uit Romeinen 11: 29: "Want de gaven en roeping van God zijn onberouwelijk. 
"   
  
Met andere woorden, dit zegt dat God er nooit spijt van zal hebben jou zijn gaven en roeping te 
geven. God zal nooit spijt hebben dat Zijn oorspronkelijke plan met jou niet vervuld werd. Hij zal er 
nooit spijt van hebben dat Hij jou geroepen heeft en jou gaven gaf. 
  
Hij zal er nooit spijt van hebben dat Hij jou gaven gaf en van jou houdt. Hij zal nooit spijt hebben dat 
Zijn gaven niet vervuld werden in jouw leven. Hij is er voor de lange termijn in. Efeze 2: 6-7 onthult dat 
Hij ons redde en dat wij in Christus gezeten zijn in de   hemelse gewesten en dat in   de komende 
eeuwen kan Hij doorgaan om de rijkdommen van Zijn genade aan ons te tonen.   
  
Hij heeft daarom in dit leven geen spijt van zijn roeping, omdat Hij al naar de toekomende eeuwen 
kijkt. Zijn karakter en nu zien we het, Zijn geest, is op ons gericht. Genade. Er bestaat   niets dat je 
kunt doen om dat te veranderen. Hij houdt niet alleen van je, hij vindt je leuk. Hij heeft jou en mij met 
zijn eigen persoonlijkheid geschapen, dus ons haten zou het haten van Hemzelf zijn, want we 
kwamen van Hem. Hij zal er nooit spijt van hebben. Hij heeft ons geroepen en ons gaven gegeven.   
  
Dus Zijn karakter en geest (intentie) naar ons is genade - en Hij kan dat niet veranderen en bewijst dat 
door Zijn verleden, heden en toekomstige daden jegens ons. Hij is al   het plannen van de komende 
eeuwen om ons die liefde te blijven tonen. Geweldige genade. We kunnen niet genoeg vasten, 
genoeg bidden, genoeg geven, of indruk op hem maken of het negatief veranderen.   
  
Zoals Paulus in Romeinen 8: 32 zei: "Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor 
ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” 
"We hebben de Zijne ontvangen, het allerhoogste en beste, en   niets kan dat veranderen. Er is niets 
meer. Hij   gaf zijn enige Zoon. Zijn genade staat vast en Hij zal nooit spijt hebben van Zijn daden en 
plannen voor ons, zelfs als ze in dit leven niet werken - want er zullen nog eeuwen komen waarin Zijn 
perfecte plannen voor ons inderdaad zullen geschieden! Geweldige genade.   
  
Tot volgende week ... zegeningen,   
John Fenn 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
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