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Gedoe rond mijn gezondheid – Deel 1, Het begint

Dag allemaal,
De Heer is zo genadig, maar hoe meer ik Hem ken, hoe meer ik er achter kom dat ik Hem niet ken. Ik
wil graag wat dingen met jullie delen betreffende mijn gezondheid, en waar ik de afgelopen 2
maanden druk mee ben geweest. Sommige vragen blijven nog onbeantwoord en ik hoop dat het
proces dat ik moest meemaken, troost zal geven voor sommigen en antwoorden voor anderen; verder
wat humor en genade voor ons allen.

Waar zal ik beginnen?
Afgelopen herfst was ik aan het nadenken over ons reisschema voor de eerste 3 maanden van 2016,
omdat ik meestal in februari en maart één of twee reizen in de VS maak, alvorens naar de Europese
conferenties in april te gaan.

Terwijl ik aan het nadenken was over die reizen, en de Vader vroeg of Hij een voorkeur had, zei Hij:
“Plan voor de eerste 3 maanden van het jaar geen reizen; je hebt wat gezondheidsproblemen waar je
iets aan moet gaan doen”.

Dat klonk onheilspellend en nadenkend over wat dat kon betekenen, wist ik in mijn geest dat het met
mijn hart te maken had.

Wat zou het zijn?
Hij zei verder niets en Barb en ik hebben niet lang geleden ons testament vernieuwd, dus je kunt je
wel voorstellen dat mijn gedachten gingen van ‘Wat kost een begraafplaats?’ naar ‘Maar U vertelde
mij meer dan een jaar geleden hoe oud ik kon worden als ik dat zou willen’, en ‘Moet ik een
openhartoperatie ondergaan?’ en alles daar tussenin.

Ik was bezig een afvoerkanaal aan te leggen rond een deel van ons huis en huurde 3 mannen in om
mij te helpen die 5 ton stenen in de geulen te krijgen. De baas begon te vertellen hoe de Heer hem
door een viervoudige bypass operatie geholpen had, en ik dacht bij mezelf: “Vader, bedoelt U dat ik
hier doorheen moet gaan? Hoe zal Barb daar mee omgaan en wat moeten we met Chris doen tijdens
het herstel daarvan? Is dat wat U voor mij heeft, Vader?”

Toen, op 22 november, minder dan een week nadat de Vader dit tegen mij gezegd had, terwijl ik over
deze dingen aan het nadenken was en wij al onze 3 zonen en onze fantastische schoondochters en 7
kleinkinderen voor Thanksgiving hier zouden hebben, vroeg ik mij af of dit de laatste keer zou zijn dat
ik de kinderen die in een andere staat wonen, zou zien. Toen ontving ik een email van een goede
vriend, Lou P in Florida; hij had vast geen idee wat de impact van dit mailtje zou zijn. Hij schreef dit:

Goedemorgen John, moest vanmorgen aan jou denken.
Daniël 12:13 de Message Bijbel.
Zegen! Lou

Dit staat er in de Message Bijbel: “En jij? Ga verder met je werk zonder te piekeren en je zorgen te
maken. Relax. Als het allemaal voorbij is, kun je verder om jouw beloning te ontvangen”.

Onmiddellijk verdwenen alle vragen die ik had met dit bemoedigend Woord, en ik zei tegen de Vader:
“U bent zo goed voor mij! Dat hij mij juist nu mailt, net voordat de kinderen hier zijn om mij te laten
weten dat alles oké zal zijn…dank U vader…U bent zo, zo goed voor mij…”

Les: De vader zal altijd bevestigen wat Hij jou verteld heeft, want in de mond van 2 of 3 getuigen staat
een woord vast. Als Hij niet snel iets bevestigt via een onafhankelijke bron, doe niets totdat Hij het
bevestigt. Met andere woorden, als iemand over jou profeteert dat Hij wil dat jij naar de andere kant
van de wereld moet gaan, doe dat niet, tenzij dat iets is dat Hij jou al genoemd heeft. Persoonlijke
profetie in het NT is geen nieuwe informatie voor de ontvanger; het is iets dat Hij al aan jou persoonlijk
gecommuniceerd heeft en allereerst in jouw hart gelegd heeft. (Zie het leven van Paulus: Handelingen
9:16, 20:22-23, 21:4,11)



Vraag: Waarom zegt Hij dit tegen mij, in plaats van mij te genezen van het probleem?
Sinds mijn 18

e
is het één keer voorgekomen dat ik iets in mijn lichaam had dat niet wilde genezen

nadat ik het geboden had te genezen. Dat was in 2007, toen ik een harde knobbel in de achterkant
van mijn nek had. Het gehoorzaamde niet toen ik het vertelde te verschrompelen en te sterven. Met
onze kinderen hadden we het beleid dat we hen, als ze ziek waren, direct de handen oplegden, maar
als ze binnen 24 uur niet beter waren, gingen we naar de dokter.

Maar als volwassene, gebruik ik mijn eigen oordeel. Dus nadat ik die knobbel 60 dagen de tijd had
gegeven te verdwijnen, en het niet gebeurde, ging ik naar de dermatoloog, die mij liet weten dat het
een basaalcel carcinoom was. De dermatoloog zei dat dit de minst gevaarlijke soort is, en dat het zich
normaal gesproken niet verder verspreid, tenzij het jarenlang genegeerd wordt.

In die tijd woog ik 138 kilo en toen ze mijn bloeddruk moesten meten, was het veel te hoog en kon de
knobbel op dat moment niet verwijderd worden. De arts wilde mij aan de medicijnen hebben, maar ik
vroeg hem 30 dagen te wachten, omdat de Heer al met mij bezig was over mijn gewicht. Die knobbel
was voor mij de wake up call, zodat ik naar de dokter zou gaan – want als die carcinoom het Woord
gehoorzaamd zou hebben en verdwenen zou zijn, had ik mijn gewicht waarschijnlijk niet zo serieus
genomen. Dit kreeg nu dus mijn aandacht.

Het Woord en de Geest werken altijd amen, zijn het altijd eens. De naam van Jezus is niet iets
magisch, want in Mattheüs 12:28 zei Hij dat Hij demonen uitwerpt door de Heilige Geest – die het
werk van genezing en bevrijding doet. Dus als je de naam van Jezus herhaaldelijk over iets uitspreekt,
maar er niets gebeurt, komt dat omdat de Heilige Geest er niet in betrokken is en dan kun je beter
stoppen en uitzoeken waarom niet.

Dus verloor ik 13 kilo in 30 dagen
Mijn gewicht zakte van 138 kilo naar 125 kilo, en toen ik naar de arts ging om de knobbel te laten
verwijderen, was mijn bloeddruk genormaliseerd. Hoe? Ik liep tenminste 10 kilometer per dag en ik
beperkte mijn voedselinname.

Les: Het is onze verantwoordelijkheid in het natuurlijke te doen wat wij kunnen, in plaats van
het te negeren omdat we bang zijn wat er naar voren kan komen en we hopen dat God er iets
aan zal doen, zodat wij dat niet meer hoeven. Dat is de zonde van aanmatiging – de zonde iets
wat onze verantwoordelijkheid is, Gods verantwoordelijkheid te maken. Hij zal niet toegeven,
dus zie die angst onder ogen en doe er iets aan.

En toen was het 12 januari…
Zoals ik al zei, was dit in 2007. De afgelopen jaren heeft onze jongste zoon, Brian, er herhaaldelijk op
aangedrongen mij lichamelijk te laten onderzoeken. Zijn broer Jason was het daar mee eens en
bemoedigde mij met woorden als “Pa, je wordt ouder, je moet een lichamelijk onderzoek hebben…”,
zijn aandringen was altijd respectvol en vriendelijk, maar voor mij klonken die woorden als “Pa, je bent
een oude man, je moet echt naar de dokter en jezelf van top tot teen laten onderzoeken, omdat je dat
nog nooit gedaan hebt en je wilt niet onaangenaam verrast worden door iets, oude man.”

Na dat beloofd te hebben, stelde ik het uit en mijn gewicht bleef schommelen rond de 125 kilo, wat ik
ook deed en hoeveel calorieën ik ook probeerde uit mijn eten te werpen (wou dat het zo makkelijk
was), en uiteindelijk maakte ik een afspraak voor 12 januari 2016. Alles wat de Vader mij gezegd had
en de email van Lou bleven in mijn hoofd rondspoken, zonder een idee te hebben wat het betekende.

Ook vroeg ik mij af ‘Waarom vertelt U mij over een komend gezondheidsprobleem, en geneest U mij
niet gewoon?’ En verder ‘Welke conditie in mijn lichaam moet aandacht krijgen, zodat ik er wat aan
kan gaan doen?’

Dus…
De praktijk waar ons gezin al sinds 1993 naartoe gaat, is een christelijk bedrijf en bijna alle artsen daar
nemen deel aan medische missies, dus er is altijd gebed met de arts aan het eind van de afspraak.
Dat gezegd hebbende, mijn dokter keek naar mij en zei dat ik te zwaar was en dat mijn bloeddruk te
hoog was. Hij zei dat ik 9-18 kilo zou moeten kwijtraken…en toen luisterde hij naar mijn hart…hij
luisterde lang. Hij bleef boven mijn borst hangen, zodat ik mij ging afvragen wat hij zolang deed…



“Hmmmm” zei de dokter…”We moeten een ECG doen. Nu meteen”. En voor dat ik het wist, was er
één of andere vrouw die mijn borsthaar begon te scheren, alsof ze voorbereidingen ging maken voor
het schaapscheren in de lente, terwijl ik plat op mijn rug lag. Vervolgens werden er allerlei draden aan
mij vastgemaakt, alsof dit één of ander wetenschappelijk experiment was van de hoogste basisschool
klas. “Je hebt Atrial Fibrillation, of AFib (Boezem fibrilleren) en ik wil dat je volgende week een
cardioloog bezoekt.”

Ik kreeg een lage dosis aspirine mee naar huis om ’s avonds in te nemen (81 mg) en een schema om
mijn bloeddruk bij te houden en hij liet mij een week later terugkomen om het resultaat te bespreken.
Hij zei dat met AFib het bloed trager kan gaan lopen en in de kamers van het hart kan achterblijven,
en aspirine helpt het bloed te verdunnen, zodat het in beweging blijft.

Wat is AFib?
De cardioloog legde uit dat het hart 4 kwadranten heeft, de boezems zijn bovenaan en het fibrilleren
wordt veroorzaakt door wilde elektrische signalen die afgevuurd worden in mijn (bovenste) linker
kwadrant. Mijn hartslag in ruste is 53-39, dus de algehele elektrische gezondheid is heel goed, maar in
dat bovenste linker kwadrant leek het op een kamer vol kleuters die rondrenden nadat ze cake en ijs
hadden gehad, met koekjes als toetje.

Mijn ruimte voor vandaag zit erop – volgende week ga ik verder.
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com

2016-03-19

Mijn gezondheid – Deel 2, Maar wacht…

Dag allemaal,
Ik heb vorige week gedeeld dat ik in Januari hoorde dat ik boezemfibrilleren heb, oftewel AFib, en
hoge bloeddruk.

Natuurlijk moest mijn bloed onderzocht worden. Mijn oma had een speldenkussen, een klein rood
kussentje waar ze ongeveer 50 spelden en naalden op had geprikt en die ze voor de veiligheid in haar
naaidoos had opgeborgen. Dat was niets vergeleken bij mij. Allereerst moest er een nulmeting uit het
bloed gemeten worden, de week daarop meer bloed om het te kunnen vergelijken met de keer
daarvoor. Dan opnieuw moest er bloed geprikt worden voor een andere test, en weer een prik om die
te testen. De laborante en ik noemden elkaar al bij onze voornaam en tegen de tijd dat ik bijna klaar
was, werden er familiefoto’s, geboortedata en verjaardagen met elkaar gedeeld.

Mijn cholesterol was goed, had hetzelfde nivo als in 1989 en 1990 toen ik bloed doneerde.
Bloedsuiker was goed, testosteron goed, lever goed, nieren goed en ieder ander systeem had
normale waarden – en geen gebrek aan energie. De cardioloog vond mijn conditie aardig goed, maar
merkte wel op dat hij graag zou zien dat mijn bloeddruk minder zou worden en dat ik tenminste 20
pond zou moeten afvallen. Ook maakte hij een afspraak voor een hartecho, om in mijn hart te kunnen
kijken.

Dit gebeurde er allemaal
Soms moest ik 2 keer per week naar het ziekenhuis voor een check van het één of ander. Ik vertel nu
gewoon de leuke dingen van de afgelopen 2 maanden. Het zij verre van het Systeem om alle dokters
onder één dak te hebben en elke arts was zo’n twee uur rijden van ons vandaan. Dus voelde ik mij
een aantal malen als een muis die haastig dribbelend van de ene afspraak naar de andere gaat,
proberend niet gezien te worden, het verkeer ontwijkend om ergens op tijd te zijn, hopend er snel
weer weg te zijn, en mag het alsjeblieft gedaan zijn nu?

Mijn zuster belde mij toen ik op weg was naar één van de vele afspraken en vertelde dat onze oma
aan vaders kant, oma Jo, ook haar hele leven AFib had…ik was geschokt bij het horen van dit nieuws.
Had ik nu te maken met een ‘generatievloek’?! Of was het gewoon het leven, in een gevallen wereld?



Mijn lengte heb ik van mijn opa aan vaders kant en mijn witte haar (grijs misschien?) van oma Jo die
op haar 40

e
al wit was, maar bedankt oma voor die AFib – dat had ik echt nodig!

Hartecho
Ik besefte toen de Vader mij liet weten dat ik gezondheidsproblemen heb en daar iets aan moet doen,
in plaats van mij daarvan te genezen, dat Hij inderdaad van mij verwachtte er iets aan te doen –
anders zou Hij mij wel genezen hebben. Die problemen lijken dus AFib en hoge bloeddruk te zijn. Al
heb ik mijzelf de handen opgelegd en de AFib geboden genezen te zijn en de hoge bloeddruk te dalen
– er gebeurde niets – de Geest was niet betrokken in mijn gebruik van de naam, omdat de Vader
ervoor gekozen had het mij te laten weten, in plaats van mij te genezen – dus doe er wat aan, John,
was de ingezette koers.

Ik concentreerde mij op het feit dat Hij met mij wandelt en in mij is, toen ik de verschillende
onderzoeken moest ondergaan – het prikken, porren, meten en soms voelde ik mij als een
laboratorium rat.

Het probleem is, toen men mij vertelde dat ik overgewicht had, dit geen nieuws voor mij was, behalve
dat de Vader duidelijk maakte dat dit mijn aandacht nodig had; de bloeddruk is gerelateerd aan mijn
gewicht. En met de ontdekking van AFib, hield dat serieuze discipline in. Blijkbaar had Hij gepland dat
ik tot en met maart de tijd zou hebben dat overgewicht kwijt te raken en om alle systemen
gecontroleerd te hebben, dus zette ik mezelf ertoe de discipline te ondergaan.

Die hartecho was fascinerend. De technicus drukte een soort van stokje tegen mijn borst, op
verschillende plaatsen rond mijn nart, en ineens was mij hart op de TV – en kon er in mijn hart
gekeken worden – bloed dat in en uit ging, kleppen die open en dicht gingen…ongelooflijk allemaal.
Tijdens het consult zei de cardioloog dat mijn hart ‘in goede conditie’ was, de wanden en slagaders
waren schoon. Ze keek ook mijn halsslagader na en de aorta slagaders – zo schoon als maar zijn kan!

Observatie:
Duidelijk iets genetisch. Het witte haar en mijn lengte, ook genetisch, had ik zonder problemen
geaccepteerd, zonder maar te overwegen dat het een generatievloek zou kunnen zijn, maar de AFib
liet mij nadenken hoe er vaak selectief gedacht wordt iets een zegen te noemen en iets anders een
vloek, wat via onze familie doorgegeven wordt. Ik moest mijzelf onderzoeken voor mijn selectieve
theologie.

Vraag: Dus ik heb AFib van mijn oma Jo geërfd, is dat dan een vloek? Kan dat een reden zijn
dat de Vader mij vertelde dat ik gezondheidsproblemen heb en daar iets aan moest doen – dat
Hij mij niet ging genezen, ongeacht wat ik deed om genezing te ontvangen, omdat het in mijn
DNA zit?
Tot dusver is de Vader stil hierover.

Zowel mijn huisarts als mijn cardioloog zeiden dat AFib niet vanzelf overgaat – maar de cardioloog
bood aan mijn hart te ‘resetten’ – een leuke manier om te zeggen
‘we gaan je elektrocuteren, zodat die elektrische kleutertjes in dat linker kwadrant niet meer heen en
weer rennen, en we hopen dat dit het probleem oplost, en dan wordt je weer wakker. Je zult je daar
niets van kunnen herinneren. Het kan wel of niet werken.’

Dus eind januari ben ik met afvallen begonnen, omdat dit in mijn macht is – ik was gestopt met mijn
dagelijkse 3,5 km wandeling – tot mijn hartecho, omdat beide artsen zeiden dat ze eerst wilden weten
of ik ergens bloedproppen zou hebben, of bloed rond het hart, of verstopte aders, en ze wilden weten
of de kleppen wel goed werkten. Ik wist dat ik moest afvallen, dat is iets dat de Vader niet voor mij
gaat doen, dat is mijn taak.

Dus niet alleen werd ik door mijn huisarts obese genoemd – dik was beter geweest – maar hij zei ook
dat ik moest afvallen tot het gewicht dat ik had toen ik op de hogeschool zat. Ik zei hem “Dat zal niet
gebeuren. Maar ik kan het wel naar beneden krijgen tot het gewicht dat ik op mijn 35

e
had, ongeveer

107 kilo”.

Ik ben ZO blij dat de Vader dit van te voren tegen mij sprak en dat Hij Lou dat woord gaf om mij
zekerheid te geven, hoewel het allemaal eng leek. Weet dat mijn ogen 20/20 zijn, of beter; ik heb nooit



een gaatje in mijn tanden gehad, en sinds ik een tiener was heb ik mijn lichaam geboden mij te
gehoorzamen en het Woord, en dat deed het. Dit is dus iets heel nieuws voor mij.

Hoe ik 20 pond ben afgevallen, met nog 20 te gaan
Ik moet toegeven dat ik mijn lichaam in één gebied zijn gang laat gaan, en dat is voedsel. We eten
gezond, organisch en zo, maar controle over de porties is altijd het probleem bij mij. Waarom één
hamburger nemen, als 2 zoveel beter smaakt? Meer van dat gezonde beestje eten is toch oke?
Omdat ik 1.98 meter lang ben, kan ik veel wegen zonder al te dik te lijken…dat wil ik mijzelf maar al te
graag wijs maken…
De spiegel denkt er anders over, maar daar wilde ik niet naar luisteren.

Dus ’s ochtends drink ik sap en als ik echt iets stevigs wil eten, lol, doe ik 2 bananen in een grote
plastic kop en een lepel amandelpuree en pindakaas erbij met 250 ml. melk en dan maak ik daar een
soort smoothie van. De lunch, vaak zo rond 1400 uur, is de hoofdmaaltijd. Ik eet dan wat ik wil, alleen
minder. ’s Avonds eet ik misschien wat noten, thee of niets…of een paar hapjes van iets. Ik ben nu 20
pond afgevallen en eind maart hoop ik nog eens 15-20 pond kwijt te zijn. Ik ben weer begonnen met
lopen, en omdat het lente is, is er ook in de tuin genoeg te doen.

Barb stond er versteld van dat mijn hartecho schone aders liet zien, als die van een 17 jarige, omdat ik
een vleeseter ben. Ik houd van eiwitten en donkere groentes, en mijn favoriete donkere groente is
pure chocolade van tenminste 72% cacao. Koolhydraten interesseren mij nauwelijks.

EN DAN, alsof het niet erger kon…
viel mijn dokter bijna van zijn stoel toen ik zei dat ik nog nooit een colonoscopie gehad had. “Wat?! Je
bent bijna 58 en je hebt er nog nooit één gehad? Wij raden iedereen boven de 50 aan elke 5 jaar dit te
laten doen. Ik wil dat je volgende week Dr. …ziet om een afspraak daarvoor te maken.”

Zo schoon als maar kan, is goed te horen van je arts, na een hartecho. Om de volgende ‘schoon als
maar kan’ te krijgen, zou wel wat meer inhouden. Maar voor vandaag heb ik geen ruimte meer over,
dus volgende week de rest, meer vragen en observaties en lessen die geleerd zijn.
Tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
Mail mij cwowi@aol.com

2016-03-26

Mijn gezondheid – Deel 3, Waar geen camera…

Dag allemaal,
Men vertelde mij dat de voorbereiding voor een colonoscopie het ergst zou zijn. Ze logen.

De afspraak was een paar vrijdagen geleden, en de laatste vaste maaltijd was die woensdag ervoor.
Om 1400 uur die woensdag pakte ik een doos macaroni met kaas, die we voor Chris kopen omdat hij
dat zo lekker vindt, uit de kast en at ik mijn laatste maaltijd. Die avond nam ik een onschuldig lijkend
oranje pilletje in, als deel van de voorbereiding – het was een laxeermiddel. Onschuldig, dacht ik. Mild,
zei men. Geen probleem, zeiden ze.

Die nacht leken mijn maag en ingewanden op een Nazi pantserdivisie die van de ene kant naderde,
en welk voedsel ik ook in mijn systeem had, het verzette zich met hand en tand daartegen. Wat de
strijd binnenin mij ook was, het was zo luid dat ik bang was Barb wakker te maken als ik naar bed zou
gaan. Het was ongeveer kwart voor 3 in de nacht toen het wat rustiger werd en ik niet meer vreesde
haar te wekken met die gevechtsgeluiden.

Donderdagmiddag had de pantserdivisie gewonnen en zat er niets meer in mijn systeem, maar toch
moest ik om 1600 uur een fles met één of andere vloeistof in een grote beker doen, dat met water
mixen en het vervolgens opdrinken. Bovendien daarna nog 2 even grote hoeveelheden water, in totaal
1.4 liter. In één keer.



Dat moest ik 4 uur later herhalen. Dit was geen gevecht met een pantserdivisie – er zat niets meer in
mij om tegen te vechten, geen troepen meer die zich tegen die vloeistof verzetten. Ik sliep op de bank,
omdat ik telkens op moest staan om naar het toilet te lopen en daar bracht ik zoveel tijd door, dat ik
overwoog limericks op de muur te schrijven. Grappig waar je midden in de nacht aan moet denken.

Vergeleken bij het ziekenhuis, was dit nog helemaal zo erg niet. Ik wist dat het echt was, en geen nare
droom, toen de verpleegkundige het gordijn rond het bed dicht deed en tegen me zei “Doe al uw
kleding uit en uw sieraden af en trek het ziekenhuis hemd aan, met de opening op de rug. Het is het
beste met blote billen op het bed te gaan zitten.

Ik weet nog dat ik dacht “Vrouwen moeten dit zo vaak meemaken, nietwaar?” en juist op dat moment
kwam Barb door de deur gelopen en begon direct te lachen om mijn nieuwe kledij en zei vriendelijk
“Weet je, je hoeft dit niet te doen, je doet het jezelf aan”. Ik waardeer haar gevoel voor humor, en
zelfs de sarcasme.

Door de warme deken die ze over mij heen deden toen ze een infuus in mijn rechterhand aanlegden
en een bloeddrukmeter om mijn linkerarm, voelde ik mij wat prettiger, maar ik denk dat het eigenlijk
het ontspannend medicijn was dat ze in het infuus deden om mij te helpen ontspannen. Toen
begonnen alle verpleegkundigen te praten over waar ze zouden gaan lunchen. Ik had mijn laatste
maaltijd meer dan 48 uur daarvoor gehad. Ik lag daar, luisterend naar de uitgebreide details over de
gerechten van dat restaurant en dat nieuwe restaurant dat iemand geprobeerd had, dat was echt
fantastisch…één van de verpleegkundigen verontschuldigde zich voor hun gesprek, maar deed
daarna weer even hard mee – beulen, verkleed als verpleegsters.

Toen ze mij naar de onderzoekskamer rolden, introduceerden ze mij aan de dokter, die ik een paar
weken daarvoor ontmoet had en die mij ingelicht had over de procedure. Daarna aan de 2 mannelijke
verpleegkundigen, en aan de 2 vrouwelijke verpleegkundigen. Ik wist dat het eraan ging komen, toen
ze mij vroegen op mijn linkerzijde te draaien, waardoor ik mijn achterwerk blootstelde aan volkomen
vreemden. Ik was enigszins getroost bij het idee dat ik de laatste van die ochtend was en dat iedereen
wilde gaan lunchen, dus we wilden daar allemaal zo snel mogelijk weg!

Ik weet nog dat ik zei “Dames en heren, jullie gaan nu een camera plaatsen waar nog nooit een
camera geweest is” en iedereen begon te lachen en ze bleven lachen, terwijl de mannelijke verpleger
aan mijn kant iets injecteerde in het infuus…en voor ik het wist was ik weer wakker, had
braakneigingen, maar niets om over te geven en de verpleegkundigen zeiden iets als “Kom op, mr.
Fenn, we hebben honger en willen gaan lunchen”- misschien zeiden ze dat wel niet – maar ik wist dat
ze dat dachten.

Ondertussen had de arts Barb in de wachtkamer opgezocht, en presenteerde haar 4 kiekjes in kleur
van de binnenkant van mijn dikke darm. Hij zei dat ik van binnen helemaal schoon ben en dat hij mij
pas weer over 5 jaar wil zien. Dat detail ontging haar bijna; zelfs met handschoenen aan wilde ze nog
geen foto van de darm van haar echtgenoot aanraken. Wel, zoals ik al zei, aan beide kanten helemaal
schoon, 9 kilo kwijt, met nog eens 9 te gaan en misschien over 6 maanden een hart schok – zo staat
het er nu voor.

Ik kom terug op het vers dat Lou mij stuurde, uit Daniël 12:13, op 22 november “En jij? Ga verder met
je werk, zonder te piekeren en je zorgen te maken. Relax. Als het allemaal voorbij is, kun je verder om
jouw beloning te ontvangen”.

Het proces kan iemand helpen
Nadat de Vader mij verteld had de eerste 3 maanden van het jaar geen reizen te plannen, vroeg ik mij
af waarom Hij die informatie gaf en mij niet gewoon genas. Maar Zijn wegen kennende, begreep ik dat
het óf genezen kon worden door iets dat binnen mijn verantwoordelijkheidsgebied lag, of dat het
medisch te genezen was, of dat ik er mee zou moeten leven.

Vorige week heb ik verteld dat ik na de diagnose van AFib en hoge bloeddruk, thuis mijn rechterhand
op mijn hart gelegd heb en iets zei als “Hart en elektrisch systeem, ik gebied je genezen te zijn in de
naam van Jezus. Ik gebied mijn lichaam het Woord te gehoorzamen en te doen wat nodig is, zodat de
Afib weg is, en bloeddruk: keer terug naar een normaal nivo, in Jezus naam.” De week daarop
luisterde de arts opnieuw naar mijn hart en de AFib was er nog, en tevens de hoge bloeddruk.



Als ik de naam van Jezus uitspreek, maar de Heilige Geest is niet door de vader gezonden om het
werk te doen dat ik in Jezus naam gebied, en er dus geen verandering is, weet ik dat het betekent dat
ik iets in het natuurlijke moet doen – je weet dat dit het geval was bij dat basaal carcinoom, in 2007.

Ik wil het resetten van mijn hart niet doen, tenzij dit het proces van de Vader is en het middel waardoor
ik genezen wordt van AFib. Ik heb gedaan wat ik wist te doen in de Geest, en niets gebeurde, en ik zie
dat mijn bloeddruk naar beneden gaat nu ik gewicht verlies, dus kan ik alleen maar tot de conclusie
komen dat ik in het natuurlijk moet doen wat nodig is aan de AFib.

Het proces gaat verder – het bezoek in februari
Het merkwaardige is, dat de Heer mij bezocht na mijn eerste diagnose, maar voor de hart echoscopie
en de colonoscopie. Een deel daarvan heb ik hier gedeeld in februari. Het enige wat Hij over mijn
gezondheid zei, was “Ik ben blij dat je dit serieus neemt en jezelf disciplineert (eten/gewicht). Relatief
weinigen doen dat in dit soort situaties, in zake het lichaam. Ik ben erg tevreden. Ga door met wat je
doet.” Met andere woorden: Je bent 9 kilo afgevallen, je bent op de juiste weg, ga door.

Daarna sprak hij over wat er volgend jaar in de VS zal plaatsvinden, Hij noemde een aantal dingen
waar de EU doorheen zal gaan (wat ik op de Nederlandse conferentie zal delen). Dat was het – geen
handen op mij leggen voor genezing – slechts een opmerking over mijn gezondheid en direct door
naar de reden dat Hij mij bezocht.

Als je in de Geest bent, komen de schijnbaar belangrijke vragen die je hebt als je in het vlees bent, je
niet voor de geest. Het is zo natuurlijk, in de Geest zijn, zo normaal, je beseft het bijna niet (denk aan
Petrus die tenten wilde opzetten op de berg der verheerlijking)…dus het was niet eens een
teleurstelling. Hij heeft mij niet de handen opgelegd, de vragen kwamen pas nadat Hij weg was en ik
mijzelf afvroeg “Waarom heb je Hem niet gevraagd jou de handen op te leggen?”

Dat bevestigt dus de bovenstaande conclusies.

Laatste gedachte
Ik ga door met aanbidding en dankzegging voor de Vaders genade, en ik heb het idee dat ik
duidelijkheid heb over Zijn keus mij niet direct te genezen, maar om mij door de medische processen
heen te laten gaan. Ik neem verantwoordelijkheid voor wat in mijn macht is. Door mijn gewicht en
bloeddruk te laten toenemen, samen met een genetische aanleg voor AFib, heb ik het zelf
veroorzaakt, al was ik deels in onwetendheid.

Ik heb het mijzelf aangedaan, door te veel te eten, dus de enige uitweg is om minder te eten en kilo’s
kwijt te raken. Terwijl ik dit schrijf, ben ik 20 pond kwijt, met nog eens 20 te gaan, en mijn bloeddruk is
verlaagd, maar zit nog niet op 120/80.

Dat helpt niet als je ziek wordt door iets waar je geen schuld aan hebt. Maar als Hij mij deze genade
liet zien voor iets dat ik gedeeltelijk mijzelf aangedaan heb, dan geloof ik dat diezelfde genade er ook
is voor hen die in onschuld ziek worden met een conditie of een aandoening. Zoek Hem allereerst,
niet een remedie, want de remedie is in Hem. Al hebben we allemaal vragen, vertrouwen hoort bij
geloof en het is zoals Paulus noemde, in 2 Timotheüs 1:12 “Want ik weet op wie ik mijn vertrouwen
heb gevestigd, en ik ben ervan overtuigd, dat Hij bij machte is, hetgeen Hij mij toevertrouwd heeft, te
bewaren tot die dag”.

Volgende week aan ander onderwerp, tot dan, zegen!
John Fenn
www.cwowi.org
Mail naar cwowi@aol.com


