
Elijah and the journey to the whirlwind, 1 of 3 – 31 december 2022. 
Elia en de reis naar de wervelwind, 1 van 3 - 31 december 2022. 
 
Hallo allemaal, 
Vandaag praten we over het proces van onze wandel met de Vader God en met de Heer Jezus.  
 
Paulus stelt in 1Corintiërs 10:11 dat de dingen die Israël overkomen zijn, als voorbeeld voor ons 
dienen. Vandaag kijken we dus naar de gebeurtenissen in het echte leven van Elia en Elisa tijdens 
hun tocht naar Elia's afspraak met het lot.  
 
Het verhaal speelt zich af in 2Koningen 2.  
Vers 11 zegt eenvoudig:"...terwijl zij samen wandelden en spraken, scheidde een wagen van vuur, 
geleid door paarden van vuur, hen. Alzo voer Elia in een storm ten hemel." De King James Versie 
gebruikt het woord 'wervelwind', maar het is eigenlijk het woord 'storm' of 'onweer', hier gezien als een 
vurige storm die even snel verdween als hij opkwam.  
 
Tenminste één commentator maakt de opmerking dat het Hebreeuws vertaald zou kunnen worden dat 
Elia 'verteerd' werd door het vuur dat, zoals een vuur doet, opstijgt naar de hemel. Het zou een 
afspiegeling zijn van zijn overwinning op de berg in 1Koningen 18:38, toen vuur uit de hemel 
neerdaalde en het offer verteerde; in dit geval Elia die zichzelf aan de Heer offerde.  
 
Met andere woorden, niets wijst erop dat Elia's ziel naar Gods hemel ging, maar eerder dat hij zich bij 
de rest van de doden in het paradijs voegde toen zijn lichaam werd verteerd in de vuurstorm die in de 
hemel verdween. 
 
Dat is gewoon iets om over na te denken, maar dit is onze focus...  
Waar we echter in geïnteresseerd zijn, is de plaatsen waar ze heen gingen, voor die vermaarde dag.  
 
Waar zij heen gingen voordat Elia werd weggevoerd, dient als voorbeeld voor ons eigen leven, voor 
de processen die God in ons bewerkt als wij volwassen worden. Sommigen herinneren zich misschien 
dat ik heb verteld hoe de Vader mij eens zei, toen ik Hem vertelde dat Zijn leven saai moest zijn omdat 
Hij alles weet: "Ik geniet van het proces."  
 
Christus in ons hebben betekent dat Hij niet "daarbuiten" is als een licht geïnteresseerde derde partij 
die toekijkt hoe wij dingen meemaken; nee, Christus is in ons, in onze geest, dus wandelt Hij MET ons 
en IN ons terwijl wij samen door het leven gaan.  
 
Hun wandel wordt getoond in 2Koningen 2:1-11 als Elia Elisa vertelt dat hij mag vertrekken, er zelfs op 
aandringt dat hij gaat, maar Elisa weigert. Ze beginnen in Gilgal, lopen dan naar Bethel en vervolgens 
naar Jericho, dan 'naar de Jordaan'. In 1Koningen 17:1 wordt ons verteld dat Elia daar geboren is, dus 
was hij op weg naar huis om te sterven of om meegenomen te worden.  
 
Elke stop onderweg is een voorbeeld voor onze eigen 'stops' op weg naar geestelijke volwassenheid. 
Elisa krijgt 3 keer de kans om Elia te verlaten, en elke keer weigert hij. Hebben wij ook niet allemaal 
de kans gehad om onze wandel met de Heer te verlaten, en lees jij dit vandaag omdat je weigerde? 
Ook al ben je een tijd weggegaan om van het pad van de Heer af te raken, het was maar voor een tijd 
en in het verleden. Daar moet het blijven. 
 
Gilgal betekent 'wiel' of 'rollen' zoals een wiel rolt: het einde van een seizoen en het begin van 
een ander. 
Toen Mozes stierf en de hele generatie die uit Egypte kwam ook in de woestijn was gestorven, trokken 
hun kinderen onder leiding van Jozua het Beloofde Land binnen. (Vanwege hun gehoorzaamheid 
waren Jozua en Kaleb de enige 2 van de generatie die uit Egypte kwam, die het Beloofde Land 
mochten binnengaan).  
 
Gilgal is waar ze stopten, aan de grens van de wildernis net ten oosten van Jericho, nog niet in het 
Beloofde Land maar niet meer volledig in de wildernis. Daar werden de jonge mannen die in de 
woestijn geboren waren, besneden, wat betekent dat zij nu een verbond met de Heer aangingen.  
 



Romeinen 2:29 en Colossenzen 2:11 zeggen dat de besnijdenis een type, een voorbeeld voor ons is 
van de 'besnijdenis van het hart' die plaatsvindt als we opnieuw geboren worden - ons bewijs van 
verbond met de Heer, die ons dan ook verzegelt met de Heilige Geest. (Efeziërs 1:13)  
 
Jozua 5:8-10 vermeldt de gebeurtenis, en de Heer doet een interessante uitspraak aan Jozua: "Nu is 
de smaad van Egypte van u af."    
 
Waarom? De besnijdenis voor een mannelijke Hebreeër is een daad van verbond met God, dus het is 
het begin van een nieuwe wandel met God en het verlaten van het verleden. Maar zij bevonden zich 
fysiek op de grens tussen hun verleden en hun toekomst. Op de grens gebeurde het volgende: Niet 
alleen veranderde hun hart om volledig met de Heer mee te gaan, maar ook fysiek namen zij 
beslissingen en handelden ernaar om hun toekomst met de Heer tegemoet te gaan.  
 
Dit is belangrijk. We verlaten eerst de wildernis in ons hart voordat we fysiek onze situatie 
verlaten. 
 
In de woestijn hadden deze jongeren het verlies geleden van hun ouders en van die hele generatie. 
Alle vrienden van hun ouders waren dood. Al hun familieleden van die generatie stierven één voor één 
in de wildernis. Neven en nichten, grootouders, tantes en ooms - allemaal dood. Alleen hun generatie 
was nog in leven.  
 
In onze eigen ervaringen in de wildernis ervaren ook wij de dood; de dood van dingen, gewoonten, 
vriendschappen die we ooit als hecht beschouwden. We laten ze allemaal achter om naar ons 
Beloofde Land te lopen. In die tijd hadden deze kinderen die in de wildernis waren geboren, nu 
jongvolwassenen, alleen maar over dit Beloofde Land gehoord. Ze hadden erover gedroomd, erover 
gesproken, maar alleen Jozua en Kaleb hadden het daadwerkelijk gezien. Deze 2 mannen waren 
voorbeelden voor deze 'kinderen' van hoe het leven te leven - misschien heb jij ook zo één of twee 
personen in je leven - leer van hen! 
 
Dit is de plaats, Gilgal, waar Elia volgens 2Koningen 2:2 voor het eerst aan Elisa voorstelt om 
daar te blijven. 
Elisa weigert. Hij is niet tevreden om alleen maar in die grensstad te zijn. Ze zijn in Gilgal, "wiel" of 
"rollend", en Elisa wil blijven rollen op het pad van zijn bestemming.  
 
Hij wil niet leven met één voet in het verleden en één voet in de toekomst, want hij weet dat als hij 
daar blijft, hij de Belofte nooit zal zien. Dus loopt hij verder met Elia, de grenstijd achter zich latend en 
niet achterom kijkend.  
 
Zo ook de jonge Israëlieten, want nadat zij genezen waren van hun besnijdenis, lag de machtige stad 
Jericho voor hen - eerste stap in het wandelen met God en zij hebben een gevecht! Misschien 
dachten ze dat wandelen met God gemakkelijker zou zijn, maar nee, de eerste stap op hun weg met 
Hem is de machtige ommuurde stad die moet vallen. In plaats van in angst en onzekerheid terug te 
deinzen, zochten zij God en Hij liet hen zien hoe zij hun eerste overwinning konden behalen.  
 
Daar gaan we volgende week mee verder, tot dan,  
zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 
 

Elijah and the whirlwind 2 of 3, The spiritual border lands – 7 januari 2023 
Elia en de wervelwind 2 van 3, De geestelijke grensgebieden - 7 januari 2023 
 
Hallo allemaal,  
We verlieten Elia en Elisa, die wegliepen van het grensgebied, Gilgal. Ik heb verteld hoe we niet 
kunnen leven met één voet in het verleden en één in de toekomst. Maar er is meer in de geschiedenis 
van Gilgal, en het is belangrijk voor ons in onze wandel. 
 
Lang voordat Elia en Elisa door dit gebied liepen... 
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Het boek Richteren, hoofdstuk 1, vertelt ons dat toen de stammen van Israël het Beloofde Land 
binnentrokken, zij in ongehoorzaamheid aan de Heer de mensen die er woonden niet veroverden. Ze 
sloten een compromis met de heidenen, omdat ze dachten dat ze sterk genoeg waren om hun goden 
en wereldse manieren te weerstaan.  
 
Dat compromis begon al toen zij het grensgebied van Gilgal verlieten. Zij sloten een compromis met 
de mensen van het land, sloten verdragen met hen en vonden het goed dat hun goden gediend 
werden. De Heer vertelde Israël dat zij doornen in hun vlees zouden zijn en valstrikken voor hun 
wandel met Hem.  
 
Dit is de weg van de zonde. Bekering betekent een volledige breuk met het verleden, maar vaak 
komen er compromissen voordat we echt verder gaan met ons nieuwe leven in Christus. De 
Israëlieten waren moe van het vechten, dus sloten ze een compromis, en dat is een voorbeeld dat we 
vandaag de dag zien in het leven van christenen. "Ik kan dit niet overwinnen, dus ik zal dit gewoon in 
mijn leven houden tot ik sterf". Soms denkt de verslaafde dat 'een beetje' geen kwaad kan. Het 
Nieuwe Testament zegt: "Een beetje zuurdesem (gist) zuurt het hele deeg)". 1Corintiërs 5:6 en 
Galaten 5:9. 
 
Het verlaten van ons eigen "grensgebied" met het verleden en de zonde, naar ons eigen 
"Beloofde Land" is een proces.  
Elia en Elisa moesten weglopen uit het gebied. Zij woonden niet in het grensgebied, zoals wij niet in 
ons geestelijke grensgebied moeten wonen - zij liepen verder. Gilgal betekent 'wiel' of 'rollen'. Dus 
vooruit blijven gaan. Het refrein in het prachtige lied 'Clay and Water' van Margaret Becker zegt: "I am 
clay and I am water, falling forward in this order, while the world spins 'round so fast, slowly I'm 
becoming who I am."  
 
Langzaam word ik wie ik ben. Je komt met God in beweging in Gilgal - een plaats van berouw en het 
oude verlaten voor het nieuwe. Maar toen Israël een compromis sloot met de heidenen in het land, 
toen ze eenmaal een compromis hadden gesloten en zich in dat compromis hadden gevestigd, 
confronteerde de Heer hen en kregen ze berouw.  
 
En dit voegt een ander element toe - zij hadden berouw, maar hun vroegere compromissen stonden al 
zo lang vast, dat zij de dingen niet konden veranderen. De tijd om met de inwoners van het land af te 
rekenen was voorbij, en nu zaten ze vast aan de gevolgen van hun beslissing - ook al hadden ze 
berouw - God maakte hun ongehoorzaamheid niet op magische wijze goed - zij moesten het 
uitwandelen.  
 
Ze zaten opgescheept met de gevolgen van hun gecompromitteerde leven, ook al hadden zij 
berouw.  
De plaats waar de Heer hen nabij Gilgal confronteerde wordt 'Bokim' genoemd, oftewel 'wenen'.  
 
Richteren 2:1-3 vertelt ons dat de Heer vanuit Gilgal naar hen toeging en zei: "Ik zal mijn verbond met 
jullie nooit verbreken." Hij vertelde hen dat zij Zijn gebod om GEEN verdragen te sluiten met de 
inwoners van het land in directe ongehoorzaamheid hadden gebroken en vroeg hen rechtstreeks: 
"Waarom hebben jullie dit gedaan?" Zij huilden zeer in dat grensgebied en noemden het Treuren 
(Bokim).  
 
Dus toen Elisa weigerde Elia te verlaten, gaf hij daarmee te kennen dat hij weigerde een compromis te 
sluiten; hij zou met Elia meegaan tot het einde. Hij zou niet terugkeren naar zijn vroegere 
boerenleven*. Hij zou vooruit gaan naar de roeping van God in zijn leven. *(Toen Elia hem riep, was 
Elisa een veld aan het ploegen:1Koningen 19:19). 
 
Meer over de geschiedenis van Gilgal: Het is ook de plaats waar Saul koning werd gemaakt: 
1Samuel 11:14.  
Als Saul koning is gemaakt, zegt Samuel: "Laten we naar Gilgal gaan om daar het koninkrijk te 
vernieuwen". Dit is het begin van een nieuwe dag voor Israël - van Richteren tot het hebben van een 
Koning - en zij "vernieuwden" het koninkrijk daar, opnieuw een plaats van toewijding en een 
doelbewust verlaten van het oude voor het nieuwe.  
 



Het is in het grensgebied dat we daadwerkelijk de verandering doorvoeren. Het woord "bekeren" 
betekent van gedachten veranderen. Deze verandering vindt plaats terwijl we nog in onze zonde zijn, 
in ons compromis, in ons geestelijk grensgebied. Het is in ons hart, een eenvoudige verandering, dat 
we vaststellen Wie Koning is in ons leven. Zoals Saul in het grensgebied en bij de plaats van wenen 
tot koning werd gekroond, zo bepalen ook wij Wie Koning zal zijn in ons leven terwijl we ons in dat 
tussenland bevinden. Nu hoeven we het alleen nog maar uit te lopen.  
 
Het was in Gilgal:1Samuel 13:11-13...dat 
...waar Saul een offer bracht aan de Heer, terwijl Samuel hem uitdrukkelijk had gezegd op hem te 
wachten. Hij eigende zich Samuels gezag toe vanwege zijn vrees voor mensen, zoals het volk 
bevreesd was. In plaats van een nieuw seizoen van zijn leven te beginnen door zijn oude angsten 
achter zich te laten, 'viel' hij in de oude zonde. Door dit te doen, door te weigeren op te groeien in de 
Heer en zijn verleden te overwinnen, verloor hij het koninkrijk uit zijn familielijn. Hij was nog steeds 
koning en kon zijn leven leiden met dat niveau van geestelijke en persoonlijke groei, maar het 
koningschap zou niet bij zijn familie blijven.  
 
Tot op dat moment zou God de koningen van Israël hebben genomen uit Sauls lijn van Benjamin, 
maar omdat hij zichzelf compromitteerde om een offer te brengen in zonde, verloor hij terrein. Veel 
christenen voelen zich zo, vroeg in hun leven waren ze door God  geroepen en toen, zoals het 
gezegde luidt, gebeurde het leven. Nu zijn ze oud en die tijd dat ze veranderingen in hun leven 
konden aanbrengen is voorbij, en ze zijn ontmoedigd dat ze God in de steek hebben gelaten.  
 
Het goede nieuws is dat wij ons in nieuwtestamentische tijd bevinden, die Christus in ons openbaart 
en dat er 'komende eeuwen' zijn volgens Efeziërs 2:7 en anderen. Dat betekent dat als je het in dit 
leven gemist hebt, Gods woord voor jou wel zal uitkomen, maar dat het nog 200 jaar, 500 jaar of meer 
kan duren - maar je zult wandelen in waar Hij je ook voor geroepen heeft. We zijn al in de eeuwigheid, 
dus onze beste dagen liggen voor ons.  
 
Een laatste deel over Gilgal:1Samuel 15:11-13, Saul deed het opnieuw- Hij had het bevel 
gekregen om geen compromissen te sluiten met het volk, maar hij was ongehoorzaam omdat hij de 
vrees voor mensen nooit had overwonnen. Hij spaarde de dieren die aan de Heer in Gilgal geofferd 
moesten worden. Hij dacht dat hij de gehoorzaamheid kon omzeilen door een offer aan God te 
brengen en dat God daar blij mee zou zijn.  
 
Het was hier dat Samuel hem in vers 22-23 vertelde: "Gehoorzamen is beter dan slachtoffers... want 
opstandigheid is als toverij (toverij manipuleert Gods Woord en feiten om in diens eigen agenda te 
laten passen), en ongezeggelijkheid als afgoderij en ongerechtigheid."  
 
Dat hield het allemaal in, toen  Elia en Elisa wegliepen van Gilgal. Weg van de grensgebieden. Weg 
van het verleden. Elisa wist niet precies wat hem te wachten stond, maar hij wist dat hij nooit meer zou 
terugkeren naar het grensgebied, met één voet in het verleden en één voet in de toekomst. Het was 
tijd om naar zijn toekomst  te gaan, en hij zou Elia's zijde niet verlaten totdat zijn toekomst aan hem 
was geopenbaard! Daar gaan we volgende week mee verder, tot dan,  
Zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 
 

 
Elijah & Elisha, 3 of 3– 14 januari 2023 
Elia & Elisa, 3 van 3- 14 januari 2023 
 
Hallo allemaal, 
Elia en Elisa hebben nu Gilgal verlaten, in 2Koningen 2, en komen aan in Bethel. Bethel betekent 'huis 
van God'.  
 
Bethel is waar Jacob een visioen zag van engelen die opstegen en afdaalden. (Gen 28) 
Later in Jakobs leven, in Genesis 35:1, zou de Heer aan hem verschijnen en hem zeggen terug te 
keren naar Bethel, en Jakob eraan herinneren dat hij daarheen was gegaan toen hij de woede van zijn 
broer Ezau ontvluchtte (voordat zij zich verzoenden) - en God ontmoette toen hij dat het minst 
verwachtte.  

http://www.cwowi.org/
mailto:cwowi@aol.com


 
Is dat niet hoe de Heer is? Net als Jakob vinden we soms onze bestemming als we ervoor op de 
vlucht zijn. We vinden "het huis van God" te midden van angst en conflicten, te midden van het 
weglopen van iets of iemand; en we lopen recht op God af.  
 
Elia vraagt Elisa of hij wil blijven, maar die weigert. Verfrissing in Bethel is leuk, maar Elisa moest in 
beweging blijven om zijn bestemming te vinden. Zelfs God kan een geparkeerde auto niet sturen.  
 
Ze komen aan in Jericho - de plaats van overwinning.  
Je zult je herinneren dat Jozua jaren eerder Israël naar het Beloofde Land had geleid, maar daar de 
ommuurde stad Jericho aantrof. We zien de progressie voor Elisa: Van Gilgal, het grensgebied in het 
noorden, ging hij naar het zuiden, naar een plaats waar geweend wordt, vandaar naar het huis van 
God en verfrissing. Nu naar Jericho, het eerste grensgebied dat Israël meemaakte, de eerste slag die 
God voor hen won, een type van de eerste slag die Hij voor ons won nadat wij wedergeboren waren. 
De muren leken onoverkomelijk, maar God deed het voor je, Hij haalde die muren neer! Wat een 
vreugde! 
 
Elia vraagt hem daar te blijven. Nee. Echt niet. Elia vertelt hem dat de Heer hem naar de Jordaan 
stuurt, en Elisa zegt dat hij ook zal gaan. 2Koningen 2:6 
 
Jaren eerder, toen Jozua de jonge natie uit de woestijn leidde, stapten de priesters met de Ark van het 
Verbond in de Jordaan. De wateren scheidden zich en zij gingen op het droge het Beloofde Land 
binnen, tussen de wateren (Jozua 3:15-17).  
 
Hier vinden we dus de laatste halte voor Elia en Elisa, en opnieuw scheiden de wateren zich als Elia 
zijn mantel pakt en op het water slaat. Als zij de overkant bereiken worden ze gescheiden door een 
wervelwind van vuur en Elia wordt niet meer gezien. Zijn jas valt op de grond, en Elisa raapt hem op 
om hem tot de zijne te maken. 2Koningen 2:8 
 
Elia vertegenwoordigt alle profeten en profetische woorden van het Oude Testament. Op de 
berg der transfiguratie waren het Mozes (de wet) en Elia (de profeten) die uit de wet en de profeten tot 
Jezus spraken over zijn dood. (Lucas 9:30-31) 
 
Elia is rechtstreeks verbonden met Johannes de Doper, die, zo zei Jezus, een type was van Elia. 
(Mattheüs 11:14) Dit betekent dat Elia er alles aan deed om Israël tot inkeer te brengen. Als Elia nu 
staat voor bekering, dan staat Elisa voor redding en leven in Christus, 'de volgende stap' na bekering, 
namelijk 'geloof in God'. (Hebreeën 6:1-2) 
 
Elisa deed 2x de wonderen van Elia, en de meeste daarvan waren 'sociale' wonderen.  
De meeste wonderen die Elisa deed waren geen persoonlijke genezingen die niemand anders dan de 
genezen persoon betroffen. De meeste van zijn wonderen waren wat wij 'sociale' wonderen zouden 
noemen, wat een type is van Jezus en waar onze eigen aandacht voor 'wonderen' op gericht moet 
zijn. 
 
2Koningen 4 begint met de weduwe met 2 zonen, die zwaar in de schulden zat door de onverwachte 
dood van haar man. Elisa liet haar elk vat gebruiken dat ze bezat en kon lenen, en op wonderbaarlijke 
wijze werd de olie vermenigvuldigd om elk vat te vullen. Daarna verkocht ze de olie om haar schulden 
af te betalen. Een rouwende familie kon schuldenvrij leven, een 'sociaal' wonder. 
 
Een grote groep had een pot soep gemaakt, maar ontdekte dat die giftig was en hen bijna doodziek 
maakte. Elisa neutraliseerde op bovennatuurlijke wijze het gif, zodat ze de soep konden eten. 
In 2Koningen 5 wordt de melaatse Naäman, generaal van het hele Syrische leger, genezen, waardoor 
het hele volk Israël in veiligheid wordt gebracht en Syrië ontzag krijgt voor de God van Israël.  
 
In 2Koningen 6 hakt een groep hout om huizen te bouwen, en de bijl vliegt van de steel in het water. 
Elisa liet de bijl drijven zodat hij kon worden opgepakt, wat iedereen ten goede kwam, zodat ze hun 
bouwprojecten konden voortzetten.  
 
Het grootste deel van de gemeente wil een 'persoonlijk' of op zichzelf gericht wonder in plaats 
van een wonder dat hele groepen mensen zegent.  



 
Zeker, wonderen zijn persoonlijk, en individueel. In de bediening van Elisa, die een type is van Jezus 
en het lichaam van Christus, zien we wonderen die rechtstreeks ten goede komen aan groepen 
mensen en aan het volk.  
 
Denk aan Jezus die duizenden voedde door voedsel te vermenigvuldigen, niet één, maar twee keer. 
Hij veranderde water in wijn, niet voor één individu, maar voor tientallen die bijeen waren voor het 
bruiloftsfeest. De man met de verschrompelde arm, eenmaal genezen, kon weer aan het werk om 
zichzelf en zijn gezin te onderhouden. De enige zoon van de weduwe van Nain was gestorven, wat 
haar berooid zou hebben achtergelaten, dus wekte Jezus hem op uit de dood.  
 
De man met legioenen van demonen terroriseerde de hele stad omdat hij niet vastgebonden kon 
worden, zelfs niet met kettingen - Jezus bevrijdde hem en bracht hem vrede en verlossing, en vrede 
voor de hele regio. De genezing van de hoofdknecht van de Centurion bracht weer orde in het huis 
van deze belangrijke officier, en zo gaat het verder.  
 
In Handelingen 9 werd de naaister Dorcas uit de dood opgewekt nadat rouwenden aan Petrus hadden 
laten zien wat zij allemaal had gemaakt voor het lokale lichaam van Christus en hoe belangrijk zij voor 
hen was. In Handelingen 20:8-12 wekte Paulus een jongeman op uit de dood die in slaap was 
gevallen omdat Paulus bleef praten - natuurlijk zou de Heer hem opwekken uit de dood! Zo kon 
niemand Paulus of de Heer de schuld geven van zijn dood, en zag het hele lichaam de kracht van 
God. 
 
Wonderen zijn in de eerste plaats een bevestiging dat Jezus is Wie Hij beweert te zijn. 
Wonderen zijn een bevestiging van de hemel van de boodschap van het evangelie. (Marcus 16:20) 
Ten tweede zijn wonderen voor familie, vrienden, medewerkers en vrienden in het geloof. Ten slotte 
zijn wonderen strikt enkelvoudig, alleen voor het individu.   
 
Wat ik hier in dit laatste deel heb gedeeld is iets van wat de Heer met mij deelde tijdens een visitatie 
een paar jaar geleden, toen Hij zei dat huiskerken de belangrijkste plaats zouden zijn waar wonderen 
zouden worden gevonden. Een deel van Zijn redenering is dat wanneer je een kleine groep mensen 
hebt die samen door het leven gaan, wanneer er één gezegend is, allen gezegend zijn, wanneer er 
één pijn heeft, allen pijn hebben. Zijn prioriteit is dus wat we zien in de Schrift, zoals hierboven 
opgesomd.  
 
In het lichaam van Christus breekt nu het seizoen aan dat de wonderen die wij in ons midden zien, 
individuele wonderen zullen zijn, maar in veel gevallen ook 'sociale wonderen', voor het hele lichaam 
en de meest getroffenen. Er komen tijden waarin voedsel voor gezinnen en grotere "kerk"-
bijeenkomsten in huizen zal worden vermenigvuldigd. Wonderen als banen en voorzieningen zullen 
vaker gezien worden. Als we onze prioriteiten veranderen in die van de Heer, zullen we Hem op 
andere plaatsen gaan zoeken dan in het verleden, en zullen we wonderen zien op manieren die we in 
het verleden niet hebben gezien. 
 
Ik hoop dat dit interessant en tot nadenken stemmend is geweest  
zegen!  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan,  
John Fenn/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
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