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Een Profetische Update – Deel 1

Dag allemaal,
Nu er zoveel wereldgebeurtenissen blijkbaar hals over kop in vervulling lijken te gaan, lijkt het goed
een profetische update te geven, alsmede dingen waar we naar kunnen kijken.

Ongeacht wat iemand gelooft over de eindtijd, het eind van het Boek maakt duidelijk dat deze wereld
richting het eind van de regering van de mens gaat, met als hoogtepunt de wederkomst van Jezus om
Zijn aards koninkrijk op te zetten. Hij doet dit op het moment dat Israël op het randje van vernietiging is
beland, en Hij komt letterlijk op Zijn wit paard naar beneden om hen te redden. Openbaring 19:11

Hier zijn een aantal gemeenschappelijke kenmerken voor vervolging die we door de eeuwen heen
zien. Zie jij die ook in onze tijd?

Nieuwsflits – Christenen worden niet enkel vervolgd omdat ze christen zijn.
De kerkcultuur laat ons geloven dat Jezus naar het kruis ging omdat hij Jezus was, en dat christenen
vervolgd worden omdat ze christen zijn, maar dat is niet het geval. De vraag: “Als jij beschuldigd zou
worden een christen te zijn, zou er dan genoeg bewijs tegen jou zijn?” is niet helemaal accuraat. Als
we kijken naar wat de Bijbel eigenlijk zegt, zien we dat er een geest in onze tijd aan het werk is. Dit
waren de aanklachten tegen Jezus:

1. Hoogverraad. 2. Belastingontduiking. 3. Potentieel geweld. 4. Tegen de populaire cultuur zijn.

#1. Hoogverraad – gedefinieerd als ‘verraad aan iemands land’
Christenen worden niet ALLEEN vervolgd omdat ze christen zijn – dat is de oppervlakte. De Romeinse
landvoogd Pontius Pilatus vroeg Jezus: “Bent u de Koning der Joden?” Dat was waar het allemaal om
draaide – hoogverraad – bent u tegen Rome? Maar toen Pilatus besefte dat Jezus niet een directe
bedreiging was, zou hij Hem vrijgelaten hebben, maar de mensen hielden de aandacht gericht op
hoogverraad, en schreeuwden: “Wij hebben geen koning, alleen de keizer!” Zelfs ISIS kijkt op die
manier naar christenen en naar moslims, die niet geloven in de kalifaat zoals zij doen, en worden
daarom als verraders beschouwd. (Mattheüs 27:11, Johannes 19:15)

Totdat het christendom gelegaliseerd werd, in de 3
e

eeuw, was hoogverraad de aanklacht tegen
christenen, omdat zij beweerden een andere koning te dienen – zij stonden niet slechts terecht voor
hun christen zijn. De keizers eisten als god aanbeden te worden. De christenen weigerden dat, en dat
was hoogverraad, de doodstraf verdienende.

De bron van beschuldiging van hoogverraad, kan door andere aanklachten vermomd zijn
Daarom zoeken we bewijs van de geest die aan het werk is, in de cultuur en de regering – een geest
die geloof in Christus strafbaar wil stellen als verraderlijk voor het welzijn, het doel en het algemeen
belang van een natie.

Vanaf Jezus, door de geschiedenis heen, worden christenen en Joden ervan beschuldigd de oorzaak
te zijn als het slecht gaat met een land, omdat zij weigeren goede patriotten te zijn – goede Romeinen,
goede Nazi’s, of goede leden van de communistische partij. Let op hoe de landen meer en meer naar
de Joden en christenen kijken, evenals naar politiek conservatieve mensen, als de oorzaak van de
problemen van hun land, wat zal ontaarden tot het punt dat zij ervan beschuldigd worden niet
vaderlandslievend te zijn. Kijk naar jouw land, dat is de geest die erachter zit.

Kijk naar de progressie – het begint niet met regelrecht verraad
In de eerste 6 maanden van de bediening van Jezus, toen Hij en Johannes de Doper tegelijkertijd
dienden, zegt Johannes 3 dat de Farizeeërs en verschillende religieuze leiders erbij stonden en
luisterden naar wat zij zeiden. Maar in de 3 jaar erna escaleerden dingen tot het punt dat men tegen
Jezus ging samenzweren: “Sinds die dag dan beraadslaagden zij om Hem te doden.” (Johannes
11:53)

In de VS, toen De Patriot Act werd aangenomen, na de aanslagen van 11 september, gaf het de
regering de vrijheid te spioneren en te arresteren, op een ongehoorde wijze. Ik vroeg “Wat denkt U



hiervan, Vader?” en onmiddellijk antwoordde Hij: “Wetten die opgesteld zijn om mijn volk te
beschermen, zullen op een dag tegen hen gebruikt worden.”

#2. Jezus werd beschuldigd van belastingontduiking & financieel wanbeleid
In Lucas 23:2 zien we een andere aanklacht tegen Jezus: “En zij begonnen Hem te beschuldigen en
zeiden: Wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt, doordat Hij verbiedt de keizer belasting te
betalen, en van Zichzelf zegt, dat Hij de Christus, de koning is.”

In de tijd van de Patriot Act vertelde de Vader mij ook:
“De belastingdienst zal gebruikt worden om mijn mensen te vervolgen.” Ik weet dat deze 2 punten
gelden voor een Amerikaans publiek, maar de geest achter zulke dingen komt bij alle regeringen voor,
en gaat richting boosheid ten opzichte van conservatieven, christenen en Joden.

In deze tijd van elektronische communicatie, financiën en een overheid die zijn burgers bespioneert op
een manier zoals nog nooit voorgekomen is, moet je beseffen dat welke overheid dan ook met
overtuigend bewijs tegen iemands moreel of financieel beleid kan komen, door slechts in te breken in
rekeningen, waardoor ze de zaken anders kunnen laten lijken dan ze werkelijk zijn.

Een kleine omweg – wat 666 betekent
Veel ophef is gemaakt over de 666 van Openbaring 13:18: “Hier is de wijsheid: wie verstand heeft,
berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is 666.” De
voorafgaande verzen zeggen dat iemand niet zal kunnen kopen of verkopen zonder dat merkteken op
zijn hand of voorhoofd.

Weet dat de eerste regel voor het begrijpen van profetie, is dat het betekenis heeft voor de
oorspronkelijke hoorders/lezers, en daarna moet het ook logisch zijn voor toekomstige
hoorders/lezers. In de tijd van Johannes, toen Rome de namen van slaven wegnam en hun een
nummer daarvoor in de plaats gaf, werd dat nummer in hun pols of voorhoofd gebrand. Dit gaf aan dat
iemand een slaaf van Rome was en van het economisch & politiek systeem.

Een leuke vraag voor een quiz is de vraag: “Wie schreef het boek Romeinen?” en de meesten zullen
zeggen “Paulus”, maar Romeinen 16:22-23 zegt: “Ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb,
groet u…en Quartus, de broeder.”

Tertius is het Romeinse nummer 3, en Quartius in het Romeinse nummer 4, wat aangeeft dat slaaf #3
door Paulus gedicteerd werd en de brief aan de Romeinen op schrift bracht, en dat slaaf #4 een
medewerker was.

666 toegelicht
De 666 is makkelijk te verklaren. We kijken naar Jezus als de waarheid, en dan naar satans
vervorming van de waarheid, om de 666 te kunnen begrijpen. Dus wat gaat Jezus doen bij het
opzetten van Zijn koninkrijk op aarde, wat in principe een 777 zal zijn, het nummer van God voor
voltooiing? (6 is het nummer van de mens, omdat de mens op de 6

e
dag geschapen werd)

Koning Jezus zal deze drie elementen in de gehele mensheid verenigen: Politieke, economische en
religieuze eenheid. 777.

Daarom is 666 de regering van de mens, die probeert politiek, economie en religie te verenigen – 666

Dictators, koningen, keizers en regeerders in onze tijd, hebben geprobeerd hun eigen 666 te bouwen.
Rome heeft zijn wereld politiek en economisch kunnen verenigen, maar niet religieus, vanwege die
hinderlijke Joden en christenen. Zij kwamen tot een 66, maar niet tot 666.

Snel vooruit naar Nazi Duitsland. Hitler heeft ook zijn land politiek en economisch samengebracht,
maar niet religieus, vanwege de Joden en christenen, al probeerde hij hen allemaal te vernietigen.
Verder vooruit, naar de USSR. Stalin bracht ook het land tot een politieke en economische eenheid,
maar niet helemaal in de religie van atheïsme, vanwege de Joden en christenen.



Op een dag zal er een man zijn ergens in Europa en het Middellandse Zee gebied, die opnieuw
proberen zal de eenheid van een perfecte regering van de mens tot stand te brengen, zoals te zien is
in de 666. Hij zal de zaken politiek en economisch kunnen verenigen, allen dwingen deel van het
systeem van kopen/verkopen te zijn, en hij zal ook een religieuze eenheid willen hebben.

Denk eens aan een economisch systeem dat er tegen is dat mensen hun eigen fruit en groenten
verbouwen. Let op hoe de overheid in de toekomst controle wil hebben over mensen die hun eigen
groenten willen verbouwen.

Maar opnieuw, christenen zullen gezien worden als een hindernis voor die 666, en uiteindelijk zullen
de volken Israël willen vernietigen, als laatste obstakel tot dat doel.

Dit was het voor deze week, volgende week de punten 3 & 4 en meer inzichten, tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Profetische update – Deel 2

Dag allemaal,
Een familielid van mij ging samen met andere familieleden en vrienden een tocht per paard maken. Hij
is een lange man, gepensioneerd, en niet gewend met paarden om te gaan. De paarden liepen dicht
achter elkaar, neus tegen staart, op het rotsachtig pad in de bergen, met vaak diepe dalen aan zowel
de ene als de andere kant van het pad. Op een bepaald moment liep het pad schuin omhoog en de
paarden ploeterden voort, toen het pad bovenaan ineens weg leek te vallen.

Toen het paard van mijn familielid over het hoogste punt van de berg stapte, viel het op zijn knieën
omdat het pad ineens steil naar beneden liep. Mijn familielid viel bijna over het hoofd van het paard
heen, maar herwon zichzelf op het nippertje, en het paard kreeg weer houvast en hervatte zijn weg
naar beneden.

Niet al te lang daarna kwamen ze bij een andere steile klim, gevolgd door een diepe daling, en
opnieuw struikelde het paard van mijn familielid, maar herstelde zich al snel. Toen het paard voor de
2

e
keer struikelde, schreeuwde de man naar de gids, die vooraan de rij op zijn paard zat: “Hé, wat

mankeert er aan dit paard?! Hij blijft struikelen!” De gids antwoordde: “O, het is OK, hij is blind en kan
het pad niet zien, hij volgt gewoon de andere paarden. U had een groot paard nodig, dus gaf ik deze
aan u. Het komt wel goed!”

Natuurlijk was mijn familielid ontzet en bang nu hij wist dat het paard, waar zijn leven vanaf hing,
volkomen blind was en slechts de andere paarden volgde.

Mijn reden voor het delen van deze profetische update, wat gaat over de geesten achter vervolging, is
dat veel christenen op een blind paard zitten, net als dat familielied van mij. Ze denken dat het
geestelijke paard dat ze berijden geloof is, omdat het de menigte volgt, wat comfort geeft, maar in
werkelijkheid bevinden zij zich op een geestelijk blind geloof, dat zal gaan struikelen zodra het pad zijn
hoogtepunt bereikt heeft, om daarna aan een steile afdaling te beginnen.

Ik heb het 3 keer gehad en Barb één keer, dat de Vader of de Heer tegen ons zei: “Er komen tijden
dat velen die denken te weten wat geloof is, tot de ontdekking komen dat ze helemaal niet weten wat
geloof is.”

Vorige week…
Heb ik gedeeld hoe Jezus van 1# hoogverraad en #2 belastingontduiking werd beschuldigd, en
hebben we in de geschiedenis voorbeelden van dezelfde geest aan het werk in vervolging gevonden.
Nu naar mijn andere punten:

#3 – Jezus werd ervan beschuldigd een potentieel gewelddadige bedreiging voor de
samenleving te zijn



(Valse getuige aangehaald) “Deze heeft gezegd: Ik kan de tempel Gods afbreken en binnen drie
dagen opbouwen.” Mattheüs 26:61, Marcus 14:58

Merk op dat de woorden van Jezus uit de context gehaald en verdraait werden, om te suggereren dat
Hij het meest heilige gebouw in het land zou gaan vernietigen. Hij was een bedreiging voor Rome en
de regerende ambtenaren in Israel.

De geest die valse beschuldigen maakt dat christenen gewelddadig zouden kunnen worden, zoals
andere rechtse groeperingen, is niet alleen een leugengeest, maar een leugengeest die werkt met en
gekoppeld is aan een geest van angst. Deze twee geesten veroorzaken verwarring en laten mensen
een waanidee over christenen geloven.

Merk ook op dat deze valse getuige zei dat Jezus deze (stenen) tempel in drie dagen kon opbouwen –
dus men vreesde voor ongeoorloofde acties; iemand die niet met de autoriteiten wil samenwerken (om
de tempel te herbouwen) maar het vermoedelijk Zelf wil doen, met Zijn groep volgelingen.

Deze geest tracht zich in te laten in de levens van doodgewone mensen, om hen onder controle te
houden, opgesloten, uit angst dat zij iets doen dat in strijd is met het fiscaal recht, met
bouwvoorschriften, bestemmingsplannen en dergelijke op locaal nivo. Dus angst en leugengeesten.

Deze beschuldigingen en verkeerde informatie zorgen ervoor dat christenen als anders beschouwd
worden van de rest van de bevolking. Dit was zo bij Jezus, dit zagen we bij de vervolging in
Handelingen, en zelfs Hitler haatte de joden niet zo zeer vanwege hun economische kracht, maar
omdat zij anders waren dan de andere Duitsers.

De strategie voor vervolging is om mensen te scheiden van de rest van de maatschappij en zo de
burgers tegen hen op te zetten – en zoals het gebeurde bij Jezus, kan het ook nu in een handomdraai
gebeuren. Nero stak Rome in brand en gaf christenen daar de schuld van, zo ook hebben anderen
hen die anders zijn of die opvallen, de schuld van de problemen in de maatschappij gegeven.

Kijk hoe dezelfde leugengeest overheidsfunctionarissen laat suggereren dat conservatieven en
christenen een potentieel gevaar zijn voor de overheid en de maatschappij – daar zit een geest
achter, zoals het geval was in de tijd van Jezus; niet slechts mensen die het oneens zijn met elkaar –
zij beschouwden Jezus als potentieel gewelddadig en dat zal men ons ook doen.

#4 – Tegengesteld aan de populaire cultuur leven en onderwijzen, wat gezien werd als
ondermijnend en een hinderen van de doelstellingen van de overheid

“Wij hebben bevonden dat deze ons volk verleidt…”Lucas 23:2 (Grieks: diastrepho; te vervormen,
verdraaien)

Deze beschuldiging laat zien dat het doel was Jezus een nationale bedreiging te maken, niet slechts
locaal een bedreiging voor de tempel in Jeruzalem, maar een geest die christenen beschuldigt een
nationale bedreiging te zijn. Rome begreep christenen verkeerd, men dacht dat zij kannibalen waren
omdat ze het lichaam en bloed van deze man Jezus tot zich namen. Ze dachten dat christenen
pervers waren, omdat ze deze ‘liefdesfeesten’ hadden, waarvan werd gezegd dat het dronken orgieën
waren. Men veronderstelde dat christenen een soort atheïsten waren, omdat ze geen altaren hadden,
geen beelden of afgoden in hun huis.

Al die misverstanden, propaganda en culturele stereotypen leidden ertoe dat de Romeinse cultuur
christenen wantrouwde, wat bijdroeg tot de elementen van mijn eerste 3 punten hierboven en van
vorige week.
Beschuldigingen dat christenen ondermijnend zijn of leven en onderwijzen wat ingaat tegen de
maatschappij, zien we door de hele geschiedenis heen.

Op een gegeven moment word de afkeer in een cultuur openbaar, en christenen (en vaak ook Joden)
krijgen de schuld van de economische problemen van een land; en zal er gezegd worden dat de
regering niet verder kan gaan met zijn plannen. De plannen zullen werken ALLEEN ALS deze
christenen ons niet in de weg staan…zij zijn geen patriotten, ze willen geen aandeel in de
maatschappij hebben, ze zijn een gevaar voor onze cultuur en onze manier van leven, en ze



misleiden het land. Klinkt dat bekend in je oren? Van ISIS tot sommigen in liberaal links in de VS, tot
dictators in de voorbije geschiedenis; dit zijn dezelfde thema’s – zoals ze met onze Heer deden, zullen
ze ook met ons doen.

Een paar dingen die de Vader mij gezegd heeft
Vier keer sinds 1991: “Let op Turkije. Het zal door Europa afgewezen worden en zichzelf verbinden
met Rusland om opnieuw een grootmacht in het Midden Oosten te worden.”

2003: “…maar kijk uit wanneer Hillary in functie treedt.”
In die tijd was zij een Senator in de VS, daarna werd ze staatssecretaris. Tijdens haar ambtstermijn
was het zeker nodig om op te letten, en we blijven oplettend. Het valt nog te bezien of Hij sprak over
het Presidentschap.

2003 na de invasie in Irak: Ik vroeg de Vader wat er met Irak zou gaan gebeuren en Hij zei: “Het zal
allemaal ongedaan gemaakt worden.” De enige manier waarop het ongedaan gemaakt zal worden,
zal zijn als Iran een marionet Sjiitische regering zal opzetten of het land zal innemen. Het oude Perzië
was wat nu Iran en Irak is.

2003 nadat de patriot Act was aangenomen en ik Hem vroeg wat Hij daarvan dacht: “Wetten die
werden aangenomen om mijn volk te beschermen, zullen op een dag tegen hen gebruikt gaan
worden.” en “De belastingdienst zal tegen mijn mensen gebruikt worden.”

2005, toen ik terugkeek naar alles wat in de VS was gebeurd in de 10 jaar tussen 1995 en 2005, en ik
de opmerking maakte naar de Vader dat ik het land niet meer herkende van wat het was. Hij
reageerde: “Ik zeg de waarheid als Ik zeg dat je het over 10 jaar opnieuw niet zal herkennen.” (2015)

2006 toen ik erover klaagde bij de Vader dat wij geen spaarrekening hadden en ook al wist ik dat Hij
voor ons zou zorgen, toch…en Hij reageerde: “Waarom zou jij je geld daar in willen leggen?” Opeens
verscheen er een groot scherm van een bank voor mijn ogen, en ik wist gewoon dat het donderdag of
vrijdag was en de bank werd gesloten. De scene verplaatste zich naar zaterdagmorgen en mensen
bonkten op de deur van de bank om binnen te kunnen komen, maar het was gesloten. Op maandag
opende het voor zaken en de dollar was 50% in waarde gedaald ten opzichte van de week daarvoor.
Toen verdween het visioen.

2004 in de lente, onder andere: “2017 zal een slecht jaar voor de wereld zijn.”

Dat is genoeg voor nu – ik wil mensen geen angst aanjagen, hoewel de Vader meer dan een jaar
geleden aan Barb liet zien, die een sterk voorbidster is, dat een economische crisis zal gaan
plaatsvinden in september/oktober 2015, maar misschien kan het door gebed uitgesteld worden. Ik
heb de Vader daar niet over gehoord, dus ik hoop dat het uitgesteld is.

Ik wil dat het lichaam van Christus wakker wordt, niet meer houdt van de wereld en diens speeltjes en
afleidingen, en zal beginnen elkaar lief te hebben in echte relaties, echte gemeenschappen, in huizen,
in kleine groepen…en ik herinner je aan wat Jezus in november 2001 tegen mij zei toen Hij aan mij
verscheen en me de handen oplegde en mij zalfde als apostel om huiskerken te beginnen en een
netwerk van huiskerken.
Toen ik Hem vroeg waarom, zei Hij: “Het is een hulpbron tegen een tijd die gaat komen. Wees een
hulpbron, want het is voor een tijd die gaat komen.”

Volgende week een ander onderwerp, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


