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Geestelijke droom – Deel 1

Dag allemaal,
Niet lang gelden had ik een geestelijke droom met de Heer, wat zeer ongebruikelijk is, maar waard het
te delen. Ik had de Vader gevraagd wat het volgende is dat komt, maar had niet de droom verwacht,
die zowel heden als toekomst is.

Ik was een monteur, zoals een automonteur. Een andere groep monteurs stond bij elkaar in een
verharde parkeerplaats, vlakbij een drukke straat.

De muur
Toen ik naar de straat keek, merkte ik een muur op langs het trottoir, maar voor ons was de muur
doorzichtig. Voor mensen op de straat zou het ook doorzichtig kunnen zijn, maar het leek mensen te
intimideren. Voor sommigen was de muur wazig, voor anderen solide en voor anderen was de muur
helder. Ook interessant was dat het voor sommigen op straat leek alsof het een houten privé hek was,
voor anderen als kettingschakels, voor sommigen glas en weer anderen zagen de muur als lucht.

Ik begreep dat er christenen waren die het hek op verschillende manieren zagen en ongelovigen
zagen het als solide en ondoorzichtig, al was de opening om erdoor te gaan wijd en makkelijk
toegankelijk.

Sommigen stopten en keken door de muur naar ons en gingen dan verder met hun drukke levens,
met boodschappen en dergelijke. Bij één iemand kon ik zien dat hij erover dacht naar binnen te gaan,
maar op de één of andere manier kende ik zijn gedachten en wist ik dat hij bij zichzelf zei ‘later.’

De monteurs
Al kende ik mijn mede monteurs niet, ik wist wel dat wij in hetzelfde team zaten. Sommigen waren
blind voor mij, toegespitst op hun project, terwijl ze anderen negeerden, zelfs toen ik oprechte
interesse toonde in wat ze aan het doen waren.

Sommigen wilden contact, maar slechts heel oppervlakkig en anderen kwamen naar mij toe om advies
te vragen hoe ze iets moesten repareren, maar ze wilden mij nooit beter leren kennen of in mijn
project betrokken zijn. Anderen liepen wat rond en pakten kleine onderdelen weg bij andere monteurs,
zoals een ronddolende winkeldief dat doet. En één keer keek een monteur, toen hij net iets van zijn
stapel onderdelen gepakt had, met een glimlach naar mij toen de dief, die wij beiden zagen, wegliep.

Zoals bij de meeste geestelijke dromen (in ieder geval die van mij) had ik niet door dat het een droom
was, totdat onze baas aan kwam lopen en ik me realiseerde dat het Jezus was en dat dit een droom
was. Hij was de Meester Monteur en wist wat er overal gaande was, en samen keken we naar de
auto’s en naar de mensen die voorbij kwamen. Een karig aantal kwam naar binnen om te praten en
om hulp van mijn mede monteurs te ontvangen. Het viel me op dat de Meester Monteur dezelfde
blauwe overall droeg die de rest van ons aan had, wat op één of andere manier geruststellend en
nederig tegelijk was.

De auto
Toen kwam er langzaam een auto aangereden, reed naar mij toe en stopte. De vrouw die achter het
stuur zat, vroeg de weg naar haar nieuwe huis, een vlakbij gelegen kampeerterrein. De camping was
een tijdelijk huis, totdat ze naar haar permanent huis ging, zei ze en op één of andere manier wist ik
dat de camping CWOWI was, en ook mijn huis en dat de hemel ons permanent huis was.

Op dat moment keek ik op en naar links en zag een met bomen bedekte heuvel, niet ver van waar wij
ons bevonden. Het was zelfs zo dat de heuvel begon, net buiten het hek/muur, maar om daar te
komen moest men via het hek om het gebied heen waar wij stonden.

De camping
De bomen waren groot en stevig en gezond en voorzagen in heerlijke schaduw, en er was gras en
toen ik die kant op keek, was er een gevoel van vrede. Het verbaasde me dat het zichtbaar was vanaf



de straat, maar vanwege de gebouwen in de stad viel het niet op, evenals het pad daarnaar toe, tenzij
je er naar op zoek was.

De auto was glimmend rood en van buiten in goede staat, 2-deurs, zonder airco of iets extra’s. Dit was
een oude auto, zonder airbags en het had ook niet zo’n dun, hardstalen stuur uit de jaren 70; wel een
versnellingspook, vinyl stoelen en binnenin was het vies. Het contrast tussen de buitenkant en de
werkelijkheid binnenin trof me diep, maar ik had geen tijd hier lang over na te denken.

De vrouw en de meisjes
De bestuurder was een vrouw met vies blond haar, mager en ze zag er moe uit. Ze deed me denken
aan een verslaafde, vanwege haar diepliggende ogen en uitgemergeld gezicht. Achterin zaten 2
meisjes, een tweeling van ongeveer 9 jaar oud, die in alle opzichten precies op hun moeder leken,
beiden erg mager en moe uitziend. Toen zij de weg vroeg naar haar nieuw huis, kwam de Meester
aangelopen en zij stopte midden in de zin, de scene bevroor, en Hij zei:

“De meisjes zijn Wijsheid en Kennis, en ze zijn ondervoed. Hun moeder vertegenwoordigt een groot
deel van de kerk. Zij (de kerk) kan Wijsheid en Kennis niet voeden, omdat ze zelf ondervoed is en
rondgezworven heeft, van de één naar de andere plek en zij voedde zichzelf met een beetje meer dan
junkfood. Daardoor is ze ondervoed geraakt, uitgeput, moe van het zwerven en aan het eind van
zichzelf gekomen. De drie zijn eigenlijk één; daarom zijn ze identiek aan elkaar.”

Hij ging verder: “Nu, en pas nu, is ze bereid om alles aan de kant te leggen dat aan de buitenkant
goed leek, maar van binnen verrot is, om een huis te zoeken waarin ze zich kan vestigen. In het
verleden is ze hier vaak langs gekomen toen ze het spectaculaire najaagde, denkend dat dit het
bovennatuurlijke was, maar langzaamaan raakte ze ondervoed. Nu, en pas nu, is ze bereid om zich te
settelen en te gaan consumeren wat ze al die tijd al had moeten doen.”

Instructies
“Ik wil dat jij met ze meegaat om hen te begeleiden naar het kampeerterrein, al is het op loopafstand,
zoals je weet.” En terwijl Hij Zijn zin beëindigde, ging de scene verder en de vrouw ging naadloos met
haar zin verder, niet bewust van de plannen die de hemel voor haar gemaakt had, toen zij sprak en de
richting vroeg. Ik dacht bij mijzelf hoe ironische het was: de Meester stond daar naast mij, maar ze zag
Hem niet.

Ik zei tegen haar dat ik met haar mee zou gaan om haar naar de camping te brengen, en ze schoof
aan de kant om mij te laten rijden. De auto was te klein voor mij, mijn knieën en mijn hoofd hadden te
weinig ruimte en symbolisch gesproken pas ik niet in de traditionele auditorium kerk, noch in de
verschillende bevliegingen van het christendom, maar werd belast haar te helpen de overgang te
maken hieruit te komen.

We reden weg, draaiden naar links en na een paar honderd meter reden we het straatje tussen 2
gebouwen in – de gebouwen vertegenwoordigen structuren door de mens gemaakt en religie die
mensen weerhoudt God te ervaren.

Bij de camping
De camping lag op een heuvel en het autootje kon de heuvel opkomen. We konden naar beneden
kijken naar waar we vandaan gekomen waren, en de Meester Monteur keek naar ons en glimlachte. Ik
herinner mij dat de vrouw en kinderen ook naar Hem keken en glimlachten, daarmee aangevend dat
ze thuis waren gekomen en vrede hadden en popelden gezond te worden.

Het terrein was gevuld met volwassen bomen, gras en het was daar koel en verfrissend. De meisjes
zagen een stromende rivier zo puur en schoon aan de achterkant van de heuvel, wat vanaf de straat
onmogelijk gezien kon worden, omdat de heuvel en de bomen het zicht blokkeerden. Ze werden
enthousiast en wilden direct in de rivier springen om schoon en verfrist te worden en ze verlieten direct
de auto om naar de rivier te rennen.

De vrouw wilde zich ook verfrissen in de rivier, maar zei eerst tegen mij: “Hartelijk bedankt dat je mij
hiernaartoe gebracht heeft. Ik heb niets om je mee te bedanken, alleen mijzelf, en je kunt mij hebben
als je wilt.” Ik was geschokt en stapte snel uit de auto, en vertelde haar dat wat ik heb, ik gratis deel;
dat ik gewoon deel wat de Meester Monteur mij geleerd heeft.



Zij leek zich te schamen voor haar voorstel, stapte uit en wandelde langzaam naar de rivier, keek nog
één maal schaapachtig naar mij om terwijl ze liep. Toen ze dat deed, realiseerde ik mij dat dit nog een
deel van de wereld was dat om haar heen hing, en dat zij niet beter wist. En omdat we nog in de auto
zaten toen ze dat zei, was het op de één of andere manier een type van de kerk (en gelukkig stapte
ze uit). Toen draaide ik mij om en keek naar beneden, de heuvel af, naar de Meester Monteur die alles
gezien en gehoord had, en Hij keek met een glimlach op naar ons.

Hij keek naar mij en zei: “De kerk heeft zich lange tijd door de eeuwen heen op verschillende
manieren geprostitueerd, maar er zijn ook altijd mensen geweest die geweigerd hebben dat te doen.
Zij zijn nooit ondervoed geraakt, ze hebben zichzelf altijd gevoed met de dingen van de Geest en
zochten wijsheid en kennis in Mij…”

Het spijt me Hem midden in de zin te onderbreken – geen ruimte meer.
Volgende week gaat de droom verder, inclusief het profetische deel…tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Geestelijke Droom – Deel 2

Dag allemaal,
De droom gaat verder…
Hij zei dit, toen we vorige week eindigden…

Hij keen mij aan en zei: “De kerk heeft zichzelf door de eeuwen heen lange tijd op verschillende
manieren geprostitueerd, maar er zijn altijd mensen geweest die dat geweigerd hebben. Die zijn nooit
ondervoed geweest, maar hebben zichzelf altijd gevoed met de dingen van de Geest en ze zochten
wijsheid en kennis in Mij. Als je de wegen van de Vader onderwijst spreekt ondervoeding voor zich
voor hen die ondervoed zijn, en voor hen die dat niet zijn, zij zullen de wegen van de Vader
herkennen…”

Opeens stond de Heer in een oogwenk naast mij, te midden van de bomen, en nu was Hij gekleed
zoals ik Hem in mijn meeste visitaties gezien heb – gekleed met een rode sjerp over zijn linker
schouder die naar beneden over zijn rechter heup liep, met ‘Het Woord van God” erop geschreven in
een taal die op het eerste gezicht vreemd is, maar wanneer je naar de letters kijkt, herschikken zij zich
voor jouw ogen en wordt het de taal die jij gewend bent – en zelfs ongeletterde mensen kunnen het
lezen, omdat die openbaring aan het hart gecommuniceerd wordt, en niet aan het verstand.

We begonnen samen onder de bomen te wandelen terwijl we naar de vrouw en haar dochters,
Wijsheid en Kennis, keken, die zichzelf in de rivier wasten, volledig gekleed. Zij wasten zich zoals
iemand doet die heel lang geen schoon water gezien heeft; ze stonden er bijna tot hun heupen in,
pakten handenvol water op en goten het langzaam over hun armen, dompelden zich onder, spatten
hun gezicht nat en genoten van elke wasbeurt. Terwijl ze dat zo deden, werden hun kleren ‘geheeld’
bij gebrek aan een betere term. Overal waar het water iets raakte, de gebieden die vervuild en
haveloos waren, werden in een nieuw materiaal ondoorzichtig en toch enigszins transparant wit – het
was geweldig om naar te kijken, omdat dit alleen gebeurde in de gebieden die door het water beroerd
werden. Het leek dat zij vastbesloten was ieder gebied te wassen totdat al haar kleren
getransformeerd waren in dat prachtig wit kledingstuk.

Ik merkte ook op dat op de één of andere manier het water, of misschien het Leven in het water, in
staat was in hen opgezogen te worden en het emotionele lasten en pijn weg nam; en met iedere plons
op hun lichaam werd een andere last soepel weggenomen, terwijl er nieuwe, gebalanceerde
waarheden verleend werden, en herhaalde wassingen in hetzelfde gebied namen telkens meer lasten
en pijn weg, totdat er geen last meer over was. Dan begon de vrouw een ander gebied van haar
lichaam te wassen, bijvoorbeeld haar linkerarm, opnieuw en opnieuw, dat naar het leek in
verschillende lagen een bepaalde last of herinnering of pijn schoon waste.



Dan haar rechterarm, afspoelen, herhalen…en dan naar haar schouder, enzovoorts, alsof ze wist dat
het water op ieder speciaal gebied een specifieke last of pijn zou aanpakken of een verkeerde leer die
ze had geloofd. Terwijl de vrouw zich aan het wassen was, kwamen de meisjes, Wijsheid en Kennis,
dichter naar haar toe, en ineens leek het of ze zich in haar versmolten, zodat Wijsheid en Kennis nu
deel van de vrouw waren geworden, de kerk als één.

En dit is vreemd, maar de mensen die naar de rivier kwamen, waren op de één of andere manier ook
een deel van haar, alsof zij hun moeder was en ze met elkaar verbonden waren, maar voor sommigen
leek het alsof zij elkaar opnieuw moesten leren kennen – en haar wassingen waren niet slechts enkel
voor haar, maar voor allen die deel van haar waren – de kerk. Ergens begreep ik dat deze vrouw ook
een toekomstige bruid was, en zich aan het voorbereiden was. Ik zag haar nooit de rivier verlaten, zij
bleef zich wassen.

De bomen vertegenwoordigen een balans in wijsheid en kennis aan iedere persoon, en de rivier
is het Woord, terwijl het briesje de Heilige Geest is. Mensen kwamen uit het water en droogden op,
maar de openbaring en vrede verschaft door het water bleef diep in hen, en iedereen was reflectief en
stil als ze uit het water kwamen. Bijna iedereen vond een plek onder een boom om te zitten, alhoewel
sommigen treuzelden, staan bleven, absorbeerden – maar eenmaal bij ‘hun’ boom, gingen ze tegen
de stam van de boom zitten, diepe persoonlijke dingen overdenkend.

Het leek wanneer ze uit het water kwamen, dat het water niet verdampte, maar eerder hun binnenste
doorweekte, bijna alsof hun lichamen het water uit hun kleding trok, naar hun huid en dan in hun huid
en hun wezen…ze namen het allemaal in zich op, alsof ze zelf sponzen waren, eens droog maar nu
zogen ze alles van de Heer en alle openbaring in zich op, totdat ze voor dat moment verzadigd waren.
En terwijl dat plaats vond, was het ook tevens een soort teamwerk en droogden ze natuurlijk door het
zachte briesje dat de Heilige Geest is, die een frisheid bracht, in contrast tot de warmte van het water.
Dit zorgde ervoor dat ze weer tot leven kwamen, alert, helder van geest alsof ze daarvoor in een
mentale en geestelijke waas geweest waren.

Terwijl de Heer en ik tussen de bomen liepen wist ik dat, terwijl Hij tegen me sprak, de Heer ook de
regie voerde over de herinneringen en openbaring van ieder persoon die uit het water kwam als zij
naar een boom toeliepen, in een soort van herschrijven van hun geschiedenis om dingen vanuit Zijn
gezichtspunt te zien. Dit werd op een persoonlijke manier en privé gedaan – ieder punt in hun leven
waar zij van Zijn pad afgeweken waren of waar ze een verkeerde leer geloofd hadden. Wat de
communicatie met Hem door de Geest ook was, mij werd nooit details verteld, want ieders leven was
van hen en ging mij niets aan. maar ik kon zien dat de Heer aan het ‘multi-tasken’ was; en toch kon Hij
iedereen volledige aandacht geven.

Hij zei dat iedereen een boom had, en iedere boom representeerde hun leven, getransformeerd door
Hem, en ik vroeg naar hoofdstuk en verse daarvoor. Hij zei “Je hebt Psalm 1 gelezen, want toen je Mij
net kende las je dat en je zei tegen Mij dat je ook zo wilde zijn, dat je het proces in die Psalm wilde
accepteren – Dat je een sterke boom wilde zijn, geplant aan waterstromen en vrucht zou voortbrengen
waar massa’s mensen door gevoed konden worden. Ik gaf zelfs (Janny) een profetie en visioen voor
jou, over hoe jouw leven en huwelijk als een boom geplant aan waterstromen zou zijn, weet je nog?
Ieder individu die dit verlangt en de prijs wil betalen, is als die boom.”

Iedere boom was individueel, echter ook deel van het grotere geheel dat dit gebied zo verfrissend en
vredig maakte. Terwijl we aan het lopen waren, keek ik naar beneden naar de gebouwen en naar de
straat: dit was zo’n contrast met de overweldigende vrede waar ik mij met de broeders en zusters
bevond. Daar was een drukte, mensen die rondrenden in hun eigen kracht, die alleen gericht waren
op hun leven in de straat…beneden op straat waren mensen aan het zweten en ze werkten zo hard…

Hij zag dat ik naar beneden, naar de straat keek, en Hij stopte met lopen, dus deed ik dat ook, en
Hij keerde zich om en keek ook naar de straat en zei: “Let op.” Opeens wenden velen van de
ondervoede mensen zich tot waar ze al die tijd al hadden moeten zijn, en ineens konden ze door de
muur heenkijken en het gebied binnengaan waar de monteurs hen begroetten, en sommigen zagen
het kleine pad tussen de gebouwen en gingen daar direct naartoe en kwamen naar ons toe. Het was
alsof het licht bij hen aanging en ze in een waas geleefd hadden en plotseling wakker werden voor
wat echt is en voor waar ze naar op zoek waren – het was verbazingwekkend te zien, want wat
belangrijk was, werd ineens duidelijk voor hen en ze namen levensveranderende beslissingen.



En ineens voegden de mensen en de monteurs zich bij ons, leegden het gebied langs de straat waar
ze geweest waren en begonnen de heuvel op te lopen om door de Heer verwelkomt te worden om
daarna direct naar de rivier te gaan.

“Zie je hoe velen er naar de rivier gaan – het is de rivier die van de Vaders troon komt, in de hechte
gemeenschap en relatie met anderen. Dat zul je meer en meer gaan zien, zoals Ik je eerder al verteld
heb. Deel van jouw roeping is hen die ondervoed zijn te bedienen, om hen goed voedsel in een
gebalanceerd dieet te geven, alsmede hen die alreeds goed gevoed zijn, maar meer geschikt in Mij
willen worden.”

Terwijl we verder liepen, werd Hij vrij ernstig. Hij zei: “Heb je erover nagedacht wat de meeste van
deze mensen zal motiveren om hier naar toe te komen om gereinigd te worden en balans en vrede te
vinden, om daarna onder hun boom in heelheid te kunnen zitten? Wat denk je dat hen geholpen heeft
om tot dit moment van helderheid te komen, waarin ze ineens begrijpen wat belangrijk is en ze ook
gewillig zijn daar gevolg aan te geven? Openbaring? Natuurlijk; maar wat heeft ervoor gezorgd dat
velen de Vader beginnen te zoeken voor antwoorden?”

“Weet je nog toen de Vader jou in 2005 vertelde dat over 10 jaar, dit jaar, je het land niet meer zou
herkennen vergeleken bij wat het toen was? Ik zeg je de waarheid dat over 2 jaar je het land weer
niet zult herkennen. Wat 10 jaar geduurd heeft om dit land te veranderen, zal opnieuw, en meer nog,
in 2 jaar tijd geschieden, en dit keer is de hele wereld erin betrokken en zal niet meer herkend worden.
Dus wat denk je dat de reden is dat al deze mensen ineens duidelijkheid hebben over wat voor hen
belangrijk is, en waardoor ze bereid zijn serieus in hun wandel met Mij te gaan worden?”

En opnieuw ontbreekt mij voor deze week de ruimte…de volgende week het slot van de droom…tot
dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
Mail naar cwowi@aol.com

2015-08-08

Geestelijke Droom – Deel 3

Dag allemaal,
De droom vervolgde…we eindigden vorige week met:

“…Dus wat denk jij dat de reden is dat al deze mensen ineens duidelijkheid hebben over wat voor
hen belangrijk is, en waardoor ze bereid zijn serieus te gaan worden in hun wandel met Mij?”

“Zoals zo vaak gebeurt is het een combinatie van dingen in het natuurlijke en geestelijke, die samen
vallen en iemands hart naar Mij uit laten gaan. De ineenstorting zal komen als de conservatieven de
baas zijn, en zij zullen de schuld krijgen voor de problemen in het land, alhoewel dat in werkelijkheid
het gevolg is van slechte besluiten die gemaakt zijn door velen voor hen. Conservatieven, christenen
en Joden zullen verweten worden in de weg te staan van de vooruitgang; dan zullen de woorden
uitkomen die Ik jou in 2003 vertelde:

‘Wetten die ontworpen zijn om Mijn mensen te beschermen, zullen op een dag tegen hen gebruikt
worden.’ De cultuur van de VS staat op het punt te veranderen, op een manier die velen nooit voor
mogelijk gehouden hadden. Weet je nog wat Ik jou in 2005 vertelde, dat je over 10 jaar jouw land, in
wat het geworden is, niet meer zou herkennen, en dat is waarlijk geschied. En weet je nog die andere
dingen die Ik jou verteld heb, die in een stroomversnelling zullen gaan.” (De Vader vertelde mij
toentertijd de veranderingen die van 2005 tot 2015 zouden plaatsvinden; de Heer voegde toen
informatie toe over de morele en geestelijke staat van ons land, wat ik niet gedeeld heb, maar
sommige zijn duidelijk als je het nieuws ziet).

“Weet je nog dat Ik jou vertelde dat het land met rampen te maken zou krijgen, natuurlijke,
politieke, economische en andere, lijkend op een samenzwering van gebeurtenissen en
omstandigheden, de ene na de andere, wat het land zal overweldigen. Die dagen komen binnenkort,



maar dat zijn dagen waarin velen die Mij kennen en wandelen in wat Ik hen gezegd heb, zoals Ik
genoemd heb, voorspoedig zullen zijn en lichten in een donkere wereld zijn. Zij zijn degenen die niet
zullen wankelen, maar als reuzen in het land zijn, want velen zullen in deze tijd opstaan en in veel
gebieden gezegend zijn en zij worden leiders voor mensen om hen heen. Huiskerk zal in de VS en in
een groot deel van de wereld DE manier van kerk zijn worden en één van de grote verschillen in
christenen die je zult gaan bemerken, zijn degenen die gevangen zitten in angst en anderen die
behoedzaam in vrede wandelen.”

“Je kent de geschiedenis, dat historisch gezien het vervolging en economische ontberingen waren
die de ware discipelen hebben afgescheiden van hen die doen alsof en zo zal het ook zijn in de dagen
die snel naderen, bijna overal in de wereld, maar met plekken van vrede en veilige havens, niet
geografisch gedefinieerd, maar geestelijk, en die Mijn gunst en bescherming ontvangen, want zij die
met de Geest meegaan zullen in veiligheid voortgaan, al zullen er overal om hen heen mensen zijn die
geen controle hebben over wat er met hen gebeurt. De tijden zullen zodanig zijn dat mensen wijsheid
en openbaring van de Vader moeten hebben om door het leven te kunnen gaan, om obstakels te
ontwijken en Zijn voorziening te ontvangen.”

“De prioriteiten van velen zullen verschuiven van dingen ‘daar buiten’ naar wat werkelijk belangrijk
is, en velen zullen veel dingen kwijtraken die ze uit deze wereld vergaderd hebben. Velen zullen zich
van hun afgoderij met de wereld bekeren en naar Mij terugkeren, hun eerste liefde, maar het zal grote
ontberingen met zich meebrengen als hun geestelijke naaktheid* wordt blootgelegd.”

(*Zie Openbaring 3:17-18, voor de naakte en lauwe kerk in Laodicea; zij dachten rechtvaardig te zijn
in hun lauwheid, omdat ze rijk waren en aan niets gebrek hadden; maar Hij vertelde hen dat ze zo
blind waren dat ze geen idee hadden dat ze arm, blind en naakt waren.)

“De grote fout die velen nu maken is dat zij uitkijken naar een enkele gebeurtenis die het moment
zal bepalen, niet beseffend dat het een proces is dat in de loop der tijd plaatsvindt, met een paar
waarneembare gebeurtenissen als deel van het proces, en in feite zijn deze processen al aan het
werk. Omdat zij uitkijken naar een enkele gebeurtenis, missen velen het grotere proces dat bezig is.
Alle dingen zijn met elkaar verbonden, en zelfs grote gebeurtenissen zijn verbonden met een groter
geheel. Wordt niet als hen die van het één naar het ander gaan, en roepen om een enkele
gebeurtenis dat de wereld moet veranderen, want het transformatieproces is al aan de gang.”

“Er is een beweging onder mijn volk om terug te keren naar de eenvoud van het geloof, maar je weet
dit goed, en spoedig zullen degenen die ‘op een hek’ zitten, die aan de ene kant verdwaasd zijn door
het uiterlijk vertoon van de kerkcultuur en de wereld, terwijl ze aan de andere kant met hen willen zijn
die het oprechte geloof willen, een beslissing moeten nemen.”

Vergeet niet dat Ik anders kijk naar succes en voorspoed; anders dan de wereld en een groot deel
van de kerkcultuur. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en zij die willen, zullen komen en van Mij
leren en als Mij worden. Zij zullen de afgoden van hun hart vervangen met echt geloof, hen dienen in
hun midden die in nood zijn, en in liefde groeien ten opzichte van anderen. Wat zij ‘gezegend’ vinden
en wat Ik ‘gezegend’ vind, zijn twee verschillende dingen. Zelfs nu is er een grote kloof tussen hen die
Mijn prioriteiten in hun hart hebben en zij die dat niet hebben, en de kloof tussen die twee zal groter
worden. Mijn prioriteiten komen vanzelf voor hen die met Mij wandelen, en vloeien uit het hart voort
naar anderen toe.”

“Veel van de kerken die men als ‘het scherpst van de snede’ beschouwen gaan al de kant van
de wereld op, ze zijn hun eerste liefde kwijtgeraakt, en zullen daarom blijven vervagen in irrelevantie.
Er is een ander punt dat je de komende maanden snel zult zien gebeuren – Mijn mensen die uit veel
kerken gaan omdat ze honger naar Mij hebben, en merk het verschil op tussen gewone gelovigen en
ware discipelen. Dit zijn de dagen dat het voor de ware discipelen duidelijk gaat worden wie lauwwarm
is, en er zal een grote scheiding plaatsvinden, en dit vindt inderdaad bijna overal in de wereld al
plaats.”

(Dit zeg ik nu) Als je een profetie hoort, of dromen waarin de Heer spreekt over een glorieuze,
overwinnende kerk, heeft Hij het niet over bankrekeningen en een oppervlakkig leven dat geleid wordt.
Voor Hem hebben volwassenheid en overwinning te maken met mensen die nederig en zachtmoedig
van hart worden, die elkaar in liefde dienen. Voor Hem is de overwinnende en getrouwe kerk een



gemeente die dingen en mensen waardeert zoals Hij doet, en die deze waarden in het leven
uitwandelt.

Jezus zei in Mattheüs 25:33-4- dat bij Zijn wederkomst, de mensen die Hij Zijn schapen noemt, de
naakten gekleed hebben, de hongerige gevoed, hen die dorstig waren te drinken hebben gegeven, de
zieken en gevangenen opgezocht hebben en zij waren zo druk anderen te dienen dat ze niet in de
gaten hadden dat zij Hem dienden.

Deze daden van liefde die Jezus noemde zijn bedoeld als voorbeeld en niet een lijst. Doe jij
vriendelijke dingen voor anderen, help je anderen met hun huis of tuin, zoek je naar manieren om
goed te doen? Handelingen 10:38 zegt dat Jezus ‘rondging, weldoende, en genezende allen die door
de duivel overweldigd waren.’ Het eerste dat genoemd wordt is de Hij rond ging en goed deed – lijkt
dat op hoe het lichaam van Christus nu is, of lijken velen op de wereld?

Op dit punt stonden wij boven op een heuvel, tussen de bomen en keken naar de rivier
beneden ons, waar duizenden zich nu aan het baden waren. Ik keek naar Hem en Hij tuurde naar het
hele tafereel, en Hij glimlachte. Op dat moment besefte ik dat ik de herrie van de stad achter en onder
ons niet gehoord had gedurende de tijd dat ik gericht was op de bomen, de rivier, de mensen en wat
Hij aan het zeggen was. Maar toen ik die aandacht verbrak, werd het geluid van de stad luider en
leek te wedijveren om mijn aandacht.

Ineens werd het allemaal duidelijk – wat er ook in de wereld gebeurt, is een bijkomstigheid bij wat Hij
in de harten en levens van mensen aan het doen is – en Hij wilde dat ik net zo opga in wat Hij doet als
Hij dat is.

Hij draaide zich om en zei “Wees niet van streek door wat Ik je verteld heb, want jij bent toebereid voor
deze dagen, zoals Ik je gezegd heb toen je net tot Mij kwam. Velen, heel velen die Mij kennen hebben
diezelfde openbaring, dat zij gereserveerd zijn voor deze tijd, en ze kijken vol verwachting uit naar wat
komen gaat; ze weten van binnen dat zij een rol zullen spelen en ze wachten tot de dingen zich
ontvouwen. Velen hebben Mij gevraagd ‘Wanneer is het mijn beurt?’ wetend dat hun tijd eraan komt.
En Ik zeg je, deze tijd komt snel dichterbij, dus wees blij en verheug je, en dat geldt ook voor allen
wiens liefde en prioriteiten met Mij zijn, want er komen geweldige tijden aan voor Mijn discipelen.”

Hij zei nog wat persoonlijke dingen tegen mij en toen werd ik wakker.

Volgende week een ander onderwerp….maar wat hiermee verband houdt…zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


