
The Word of Life - what we have, 1 of 3 – 15 okt.2022. 
Het Woord des Levens - wat we hebben, 1 van 3 - 15 okt.2022. 
 
Hallo allemaal, 
Waarom ben je gered? Is de reden waarom je gered bent dezelfde reden waarom je nu met Hem 
wandelt? Deze serie gaat daarover, en we gaan kijken naar wat we hebben, met de gevolgen en 
voordelen daarvan.  
 
Mijn moeder werd gered toen haar man, mijn vader, het gezin verliet toen wij vier kinderen 11, 9, 7 en 
5 jaar oud waren. Zij moest ons vieren opvoeden, het huis onderhouden en de kost verdienen - 
midden in een tragedie wendde zij zich tot God.  
Ik werd een paar jaar later gered omdat ik op zoek was naar een vader - en ik vond mijn Vader! 
Ik leidde mijn vriendin en toekomstige vrouw tot de Heer, zij werd deels gered om te kunnen omgaan 
met haar disfunctionele familie.  
  
Wat was er met jou aan de hand dat je op dat moment in je leven gered werd? 
 
In Johannes 1:41-42 bracht Andreas zijn broer Petrus naar Jezus.  
"We hebben de Messias gevonden!" Daarom stelde hij zijn broer Petrus voor aan Jezus. Voor de 
Joodse man uit de eerste eeuw, was de Messias degene Die de Romeinen zou verjagen en Israël in 
haar oude glorie zou herstellen. Daarom werden zij 'gered'. 
 
Misschien had Petrus bewijs nodig dat Jezus de Messias was, misschien moest hij iets zien, terwijl hij 
nadacht over de beweringen van zijn broer over Jezus. Hij liet toen niet alles achter om Jezus te 
volgen.  
 
Wijsheid 
Maar later vertelt Lucas 5:10 ons dat Petrus, Jacobus en Johannes partners waren in een visbedrijf. 
We weten uit de gebeurtenissen van Lucas 5 dat ze minstens 2 vissersboten bezaten (v2). Jezus zei 
hen de diepte in te gaan en hun netten uit te gooien - meervoud - en er was 1 net per boot. Jezus' 
bevel was dus om 2 boten te water te laten.  
 
Petrus was niet gelovig, dus liet hij 1 boot en 1 net te water, en uiteindelijk scheurde het net en zonk 
de boot bijna. Een goede les voor ons, dat voordat de Heer wonderen doet in ons leven, Hij meestal 
vereist dat we in het natuurlijke doen wat juist is om te kunnen bevatten wat Hij gaat doen. Het is 
dezelfde reden waarom Hij bij het voeden van de 5.000 hen eerst liet zitten in groepen van 50 en 100, 
zodat ze het wonder aankonden dat ging gebeuren.  
 
Terug naar het verhaal 
Toen Petrus de wonderbaarlijke visvangst zag, viel hij op zijn knieën voor de Heer in vers 8, en zei 
tegen Jezus dat hij hem onmiddellijk moest verlaten omdat hij een zondaar was. Petrus werd gered 
toen hij bewijs zag dat Jezus was wie zijn broer Andreas beweerde dat Hij was - en jij? Had jij ook 
bewijs nodig? (Ik wel. Ik zag 7 gebeden verhoord worden door het meisje en haar vriend die mij naar 
de Heer leidden, en toen gaf ik mijn leven aan Hem). 
 
In plaats van weg te gaan, nodigde Jezus Petrus uit om een visser van mensen te worden. Waarom 
denk je dat Petrus Hem volgde? Wat zocht hij door zijn bedrijf op te geven om deze rondtrekkende 
leraar te volgen? Hetzelfde geldt voor Jacobus en Johannes - arme Zebedeüs, hun vader, die 
achterbleef met 2 boten, een heleboel vis, en geen werkkrachten! Waarom zouden zijn jongens hun 
zaak en hun vader verlaten om Jezus te volgen? 
 
De tiener en toekomstig apostel Johannes 
De apostel Johannes zou de jongste van de discipelen zijn geweest, ongeveer 17 jaar oud toen hij en 
zijn oudere broer Jakobus met de Heer begonnen te wandelen. We weten niet veel over hem, behalve 
dat hij en zijn broer partners waren in een visbedrijf met Petrus. We weten dat zijn moeder heel 
openhartig was en Jezus vroeg of haar zonen met Hem in zijn koninkrijk op ereplaatsen mochten 
zitten, één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. (Mattheüs 20:21). We weten dat hij de 
enige apostel was die overbleef aan de voet van het kruis. En de enige die van ouderdom stierf, 
ergens rond het jaar 100-110 na Christus, na het schrijven van het evangelie dat zijn naam heeft, en 
het schrijven van De Openbaring.  



 
We weten niet precies waarom de apostel Johannes in het begin 'gered werd' en besloot de visvangst 
te verlaten voor een leven met Jezus. Misschien was het die claim dat hij de Messias zou zijn, en dat 
zou een carrièremove betekenen, zoals zijn moeder wilde – Jacobus, zittend aan de ene kant van 
Jezus in zijn koninkrijk en Johannes aan de andere kant. 
 
Als we gered worden, is dat vaak om egoïstische redenen.  
Soms hebben we hulp nodig, bijvoorbeeld omdat we op het punt staan zelfmoord te plegen of omdat 
we sterven aan een destructieve gewoonte of relatie. Maar zelfs als we gered worden om onszelf uit 
de hel te houden of met meer verheven motieven, zoals het weten dat God het grootste avontuur is, is 
het nog steeds om egoïstische redenen. Dus misschien zag de apostel Johannes het volgen van zijn 
grote broer en Petrus, zijn zakenpartners, naar een leven met Jezus als een ontsnapping aan een 
carrière die zijn vader voor hem had uitgezocht. We weten het niet.  
 
Maar later in zijn leven, zo'n 60 jaar na de gebeurtenissen van de evangeliën, schrijft hij het evangelie 
van Johannes. Zijn motieven zijn veranderd. Zijn reden om met de Heer te wandelen is in de loop der 
tijd veranderd. Hij opent zijn evangelie van Johannes met deze woorden: 
 
"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dezelfde was in 
den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en er is niets gemaakt dat niet door Hem 
gemaakt is. In Hem was leven, en dat leven was het licht der mensen." (1:1-5) 
 
De 60 jaar tussen het moment dat hij als ijverige 17-jarige zijn grote broer en zijn vriend volgde om 
met Jezus te wandelen, hadden hem veranderd. Aan het begin van zijn evangelie ontdeed hij zich van 
elke andere reden om met de Vader en Heer te wandelen, om dit feit te erkennen: "In Hem was het 
leven." 
 
Ongeveer 10 jaar nadat hij het evangelie schreef dat zijn naam draagt, schreef hij de eerste van 3 
brieven, die wij kennen als I Johannes. Hij maakt opnieuw duidelijk dat Jezus het leven is:  
 
"Dat wat van den beginne was, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien hebben, wat 
wij met eigen handen gehanteerd hebben, het Woord des Levens. Want het Leven is 
geopenbaard, en wij hebben het gezien en getuigen ervan, dat het eeuwige leven, dat bij de Vader 
was, ons is geopenbaard." 1Johannes 1:1-2 
 
We weten niet op welk punt Johannes' relatie met Jezus veranderde, van de verwachting dat Hij de 
Romeinen uit Israël zou schoppen, naar de erkenning van de kern van de waarheid: Hij is het Leven.  
 
Wij zijn uniek. Er zijn twee soorten mensen op aarde. Zij die Gods leven in hun geest hebben, en zij 
die dat niet hebben. Er zijn er die dichtbij zijn, zoals in Marcus 12:28-34 bij de schriftgeleerde, toen 
Jezus tegen hem zei: "U bent niet ver van het eeuwige leven."  
 
Laten we niet langer gered worden uit angst voor de hel, of omdat we midden in een moeilijke situatie 
zitten, maar begrijpen wat we hebben - Gods leven in onze geest. Hoe bijzonder, hoe uniek - dat Hij 
ons Zijn leven heeft gegeven. 
 
 Meer daarover volgende week en wat dat betekent in het dagelijks leven... tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 

 

 
The Word of Life, what we have. All have eternal life, 2 of 3 – 22 okt.2022. 
Het Woord des Levens, wat we hebben. Allen hebben het eeuwige leven, 2 van 3 - 22 okt.2022. 
 
Hallo allemaal,  
Vorige week stelde ik de vraag: Waarom ben je gered? En ten tweede, is de reden waarom je nu met 
God wandelt veranderd sinds je voor het eerst geloofde? 
 
Wanneer kwam voor jou de erkenning dat je leven hebt?  



Voor Petrus kwam het vrij snel, want in Johannes 6:68, nadat Jezus enkele zeer moeilijke 
gelijkenissen had gesproken en vele discipelen Hem niet meer wilden volgen, vroeg Hij of de 12 Hem 
ook zouden verlaten. Petrus' antwoord was een openbaring van de kern waarom hij Jezus volgde:  
 
"Heer, naar wie zullen wij gaan? U hebt woorden van eeuwig leven." 
 
Petrus en Johannes beseften de waarheid die Jezus stelde in Johannes 5:26: "De Vader heeft leven 
in Zichzelf, en Hij heeft zijn zoon leven in Zichzelf gegeven."  
 
Wat christenen uniek maakt is dit feit: wij hebben leven.  
Christen zijn is niet het aanhangen van een filosofie, zoals de meeste ongelovigen ons zien. Zij zien 
ons vaak als mensen met een uitgesproken mening over Jezus, terwijl wij ons verstand opgeven om 
fabels te geloven. Helaas lijken velen hun gezond verstand en logica opzij te zetten in naam van 
"geloof". 
  
Wedergeboren zijn in onze geest betekent dat we leven hebben. In het Nieuwe Testament wordt het 
leven van God vaak gekoppeld aan het woord 'eeuwig' of 'eeuwigdurend'. Ik denk dat we zo vaak 
'eeuwig leven' hebben gehoord dat we afgestompt zijn geraakt van wat dat precies betekent.  
 
Alle mensen hebben eeuwig leven, wat betekent dat we eeuwig zullen leven, omdat we geesten zijn. 
Hetzelfde geldt voor de engelen en de voormalige engelen. Wanneer iemand sterft, gaat hij naar het 
koninkrijk waarvan hij burger is - ofwel het koninkrijk van de duisternis, dat geregeerd wordt door een 
gevallen cherub* die niets met God of Zijn leven te maken wil hebben. Of zij gaan naar het koninkrijk 
van leven en licht om bij de Vader en de Heer te zijn, omdat zij leven en licht en de dingen van God 
liefhebben. *Ezechiël 28:16 
 
Maar voor zover wij weten heeft iedereen het eeuwige leven. God de Vader is een (Heilige) Geest en 
leeft eeuwig, dus alle geestelijke wezens die Hij schept leven eeuwig. Zij blijven bestaan nadat dit 
aardse lichaam sterft. Satan en zijn volgelingen bleven bestaan, hoewel zij het leven verwierpen en er 
voor hen een plaats zonder leven moest worden bereid. (Openbaring 12:8, Mattheüs 25:41).  
 
Als ik naar oude foto's en naar oude films kijk, denk ik vaak: 'Al die mensen leven nog, ik vraag me af 
waar ze nu zijn?' In Mattheüs 22:31-32 zei Jezus: "...God heeft gezegd: 'Ik ben de God van Abraham, 
Izaäk en Jakob', dus God is de God van de levenden, niet van de doden."  
 
Woorden van dit leven 
In Handelingen 5:17-20 liet de hogepriester alle apostelen arresteren en in de gevangenis gooien. Een 
engel laat hen vrij met in v20 de opdracht: "Ga heen, ga in de tempel staan en spreek tot het volk al 
deze woorden van dit leven."  
 
Dit leven - welk leven? - dit leven. Hoe is ons leven anders?  
  
Je hebt waarschijnlijk mensen horen zeggen dat iemand geestelijk dood is voordat hij tot de 
Heer komt.  
Maar dat is niet bijbels. Sommigen geloven dat voordat we tot de Heer komen, onze geest inactief is, 
of 'de aard van Satan heeft', of op een andere manier inactief is. Maar ook dat is niet Schriftuurlijk.  
 
Efeziërs 5:8: "Vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Leef dus als kinderen 
van het licht."  
 
We waren duisternis - we waren niet slapend, we waren niet sloom, we waren niet geestelijk dood, we 
waren niet geestelijk in slaap. We leefden geestelijk, maar dat leven was duisternis. We waren in 
geestelijke duisternis. Onze geestelijke mens leefde in die duisternis. Als we zonder Jezus waren 
gestorven, waren we blijven leven in dat koninkrijk dat Hem verwierp. Maar wij veranderden van 
koninkrijk door ons leven aan Jezus te geven.  
 
Colossenzen 1:12-13 zegt dat de daad van de herschepping van onze geestelijke mens door de 
Heilige Geest dit bewerkt heeft: "Wij danken de Vader die ons in staat heeft gesteld deel te krijgen aan 
de erfenis der heiligen in het licht, die ons uit het gezag der duisternis heeft overgebracht naar het 
koninkrijk van zijn geliefde Zoon." 



 
Gered worden is niet iets wat we zelf gedaan hebben. Jezus zei in Johannes 6:44 dat niemand tot 
Hem komt, tenzij de Vader hem trekt. Geen enkele persoon in het Oude Testament of in de 
evangeliën vóór de opstanding was opnieuw geboren - toch hoorden zij de Heer en de Vader, en 
hadden zij verbazingwekkende geestelijke ervaringen en wonderen. Zij konden functioneren in het 
geestenrijk en het rijk van de Geest van God. Maar zij waren niet wedergeboren.  
 
Hoevelen van ons, voordat we wedergeboren waren, gehoorzaamden of waren zich bewust van een 
voorgevoel, onderbuikgevoel, of wisten iets voordat het gebeurde? Hoe gebeurde dat anders dan 
doordat de Vader je genadig was in het proces om je tot Zich te trekken. De Vader stopte informatie in 
je ongeboren geest over iets dat ging gebeuren, of iets dat niet zou lukken, wat je 'in je buik' wist of 
waar je 'een voorgevoel' over had. 
 
Als Hij niet met ons bezig was over Jezus voordat we gered waren, zou niemand van ons gered 
kunnen worden -.  
Terwijl we in zonde zijn, reikt Hij   naar ons uit, om ons aan te raken, om in onze geest over de Heer 
Jezus te communiceren. Onze geest sluimert niet, want degenen die vroeger in het occulte zaten, 
weten heel goed dat hun geest in dat rijk functioneerde.  
 
Een arts was een student van mij toen ik directeur was van een bijbelschool, en hij vertelde me dat hij 
deel had uitgemaakt van alle grote religies, en ook van New Age. Hij zei dat hij op zoek was naar 
leven in die religies. Op een dag besefte hij dat elke godsdienst een stukje waarheid onderwees dat 
gevonden kon worden in de persoon van Jezus Christus. Door het proces van eliminatie realiseerde 
hij zich dat alle wijsheid in Jezus woont en hij geloofde in Hem, en was onmiddellijk in zijn hart vervuld. 
 
Maar wat zocht hij toen hij elke religie uitprobeerde? Het leven. 
In 1981 ging een groep van onze kerk regelmatig op "getuigenis"-reis naar de rosse buurt van Denver, 
Colorado. We liepen door de straten en spraken met verslaafden, prostituees en mensen die naar de 
clubs en bars in dat deel van de stad kwamen en weer gingen. Op een dag luisterde een prostituee 
naar ons en geloofde in Jezus, en haar leven veranderde. Ze noemde dat al die relaties en de manier 
waarop ze haar brood verdiende, allemaal een zoektocht naar iets was, en ze vond het antwoord in 
Jezus. Wat zocht ze in seksuele relaties? Het leven. 
 
Een vriend van mij vertelde dat zijn leven vóór Christus bestond uit 4 pakjes sigaretten per dag, en 
een snelle carrière in het bedrijfsleven. Hij zei dat hij dacht dat als hij maar genoeg geld had, genoeg 
dingen had, dat op een dag de leegte en het gebrek aan doelgerichtheid die hij in zijn hart voelde wel 
zouden worden opgevuld. Zijn vrouw, die besefte dat hun leven en huwelijk leeg waren, kwam tot de 
Heer en leidde hem naar de Heer. Op dat moment stopte hij met roken, verliet het bedrijfsleven om 
werk te zoeken in de kerk - om maar bij de dingen en mensen van de Heer te zijn.  
 
Wat had hij gezocht toen hij in het bedrijfsleven streefde naar de beste, de rijkste, degene met de 
meeste 'speeltjes'? Het leven. 
 
Ze zochten, in één woord: Leven 
Als we de evangeliën lezen, zien we dat wat Jezus voor de discipelen betekende toen ze Hem voor 
het eerst ontmoetten, in de loop der tijd veranderde. Voor sommigen zou Hij de Messias zijn die de 
Romeinen uit Israël zou verdrijven. Voor Petrus en Andreas was Hij de Messias waarover Johannes 
de Doper had gesproken en zij wilden meer weten. Voor Mattheüs was Hij degene die hem riep, uit 
het door iedereen gehate beroep van tollenaar.  
 
Wij ervaren een soortgelijke transformatie in onze wandel met Hem. Toen ik 16 was en tot de Heer 
kwam, was dat deels omdat ik een vader nodig had omdat mijn eigen vader ons gezin had verlaten, 
en ik was op zoek naar een doel. Maar nu, niet ver van 50 jaar wandelen met de Vader en de Heer, 
ben ik gericht op dat Leven dat ik in mij heb.  
 
Misschien ben ook jij tot de Heer gekomen door een tragedie die je hart op iets vasts en zekers heeft 
gericht. Misschien was je een waarheidszoeker zoals de dokter die ik hierboven noemde, en leidde de 
Vader je uiteindelijk tot Hem. Misschien had jij je overgegeven aan een of andere gewoonte om de 
pijn van het leven te verdoven - of het nu drugs, alcohol, seks of geld was. Maar na verloop van tijd is 
de reden waarom je gered werd veranderd.  



 
Wij hebben leven. Maar wat is het? Dat is voor volgende week, tot dan, 
Zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail me op cwowi@aol.com 

 
 
The Word of life which we have, 3 of 3, Honoring life – 29 okt.2022. 
Het woord des levens dat wij hebben, 3 van 3, Het leven eren - 29 okt.2022. 
 
Hallo allemaal,  
Er zijn verschillende Griekse woorden die als 'leven' vertaald worden in het Nieuwe Testament. Een 
daarvan is bijvoorbeeld 'bios', dat verwijst naar fysiek leven. Het is de wortel van de woorden 'biologie', 
en biografie, wat het geschreven (grafisch) leven (bio) van iemand is. Een ander woord voor leven is 
'anastrophe', wat een kwaliteit van leven betekent, een houding van leven.  
 
Maar als we het hebben over Gods kwaliteit van leven, zien we het woord 'Zoe' gebruikt worden, vaak 
gecombineerd met 'aionios', wat 'leeftijdslang' of 'eeuwig' betekent.   
 
Zoë is het leven dat van God komt en daarom zelf bestaand en zelfvoorzienend is.  
Voor de wereld zien wij eruit als een gewoon mens en lijkt ons leven op 'bios', natuurlijk leven. Maar in 
onze geestelijke mens woont het 'zoe aionois', het eeuwige leven - Gods leven. Dat leven in onze 
geest, dat zelfvoorzienend en zelf bestaand is, stroomt uit naar en verandert onze ziel - ons verstand, 
intellect, emoties - in een levenslang proces, en gaat vandaar naar de wereld en de mensen om ons 
heen.  
 
Omdat ons ware leven eeuwig zelf bestaand en zelfonderhoudend is, moeten we koesteren wat we 
diep in onze ziel hebben. Het is een mysterie voor degenen aan de buitenkant die denken dat we 
louter door filosofie leven of bijgeloof geloven.  
 
Het mysterie van godsvrucht 
In I Timotheüs 3:9 en 3:16 heeft Paulus het over het 'met een zuiver geweten bewaren van het 
geheimenis des geloofs' en 'groot is het geheimenis der godsvrucht'. Dat mysterie van godsvrucht 
houdt in dat het eeuwige leven, Zoe, onze geestelijke mens heeft herschapen. Het is een mysterie 
voor de buitenstaanders, voor hen die niet in het lichaam van Christus zijn. 
 
Voor anderen zijn we dwaas, maar voor hen die geloven is het kruis de kracht van God. Het woord 
"mysterie" of in het Grieks "musterion" betekent niet iets dat niet gekend kan worden. Het betekent iets 
dat door openbaring is geopenbaard.  
 
Het woord betekent iets dat gekend wordt na ingewijd te zijn in het mysterie. Met andere woorden, het 
kan alleen gekend worden door openbaring. Bijvoorbeeld, voordat je wedergeboren was, had het 
Woord van God geen betekenis voor je. Maar eenmaal wedergeboren, wat jouw inwijding in het 
koninkrijk was, werden en worden de geheimenissen van het koninkrijk Gods aan jou geopenbaard. 
Openbaringskennis wordt door God gegeven aan hen die geboren zijn in de familie, geadopteerd in 
de familie van God. (Efeziërs 1:3--5...) 
 
Paulus gebruikte ditzelfde woord om te beschrijven hoe hij leefde. In Filippenzen 4:10-13 dankt hij hen 
voor hun financiële steun toen hij daar vertrok om naar Tessalonica te gaan (Het einde van 
Handelingen 16 en het begin van Handelingen 17). Hij vertelt hen dat hij de gift niet begeerde, maar er 
dankbaar voor was. Hij deed een uitspraak, die niet met dezelfde dramatische toon overkomt als in het 
Grieks, dus sta me toe een Griekse vertaling van v11-13 te schrijven: 
 
"...Ik heb deze waarheid geleerd; ik weet hoe ik zelfvoorzienend kan zijn, onafhankelijk van de 
omstandigheden. Ik weet hoe ik laag gebracht kan worden, ik weet ook hoe ik overvloedig kan zijn. In 
alles en in alle dingen ben ik ingewijd in het mysterie van hoe overvloedig te zijn terwijl ik vol of 
hongerig ben. Dat wil zeggen: In alles heb ik kracht in Degene die mij versterkt."  
 
De meeste mensen kennen de King James versie die zegt;  
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Ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft, en denken dat dit betekent dat als ze het 
maar volhouden, als ze sterk blijven, als ze maar een beetje harder proberen, God voor hen zal 
zorgen.  
 
Maar dat is niet wat er staat. Paulus deelt zijn hart en levenservaring met de Filippenzen, en zijn brief 
aan hen is inderdaad zijn meest intieme en onthullende van al zijn brieven. Hij deelt hoe hij is ingewijd 
door een mysterie, ontdekt in tijden van gebrek en tijden van overvloed. Dat mysterie is dat het 
eeuwige leven in Christus hem zelfvoorzienend maakt, onafhankelijk van de omstandigheden, want hij 
kan alle dingen doen door degene die hem versterkt.  
 
Het is door de inwijding in het mysterie van het eeuwige leven dat we leren dat ons leven in Christus in 
feite onafhankelijk is van alle omstandigheden die om ons heen wervelen. Ons leven in Hem is niet 
afhankelijk van en wordt niet beïnvloed door omstandigheden. Het is eeuwig leven, Zoë leven, het 
eeuwige leven van God dat zichzelf in stand houdt. Dat is leven. 
 
Daarom koos de apostel Johannes ervoor, aan het eind van zijn leven, toen hij zijn evangelie 
en zijn eerste brief schreef, van alle dingen die hij over Jezus had kunnen zeggen, de nadruk te 
leggen op: "In Hem was het leven, en dat leven is het licht der mensen" en "want het leven is 
geopenbaard".  
 
Nogmaals, we moeten beseffen dat ieder van ons tot een speciale "club" behoort, als mensen die zijn 
ingewijd in de geheimen van het eeuwige leven, de geheimen van de godsvrucht. Toen ik voor het 
eerst gered werd, hoorde ik de term dat het leger van de Heer het enige leger is dat zijn gewonden 
doodschiet. Dat is zo triest.  
 
Als ik in één van onze huiskerkbijeenkomsten tegenover iemand in de woonkamer zit, kijk ik hem of 
haar aan en zie de genade van God - een mede-ingewijde in het eeuwige leven van God en Zijn 
geheimenissen. Ik waardeer hen om het leven dat zij in Hem hebben en wat Hij in hun leven heeft 
gedaan. Jezus houdt evenveel van hen als van mij. Wij zijn gelijken.  
 
In Galaten 2:9 zegt Paulus dat Petrus, Jacobus en Johannes de hand reikten aan Paulus en Barnabas 
toen zij "de genade in ons bemerkten". Deze mannen hadden zeer verschillende bedieningen, want de 
3 waren naar de Joden gezonden, terwijl Paulus en Barnabas naar heidenen waren gezonden. Die 
verschillen hadden hen kunnen verdelen, maar in plaats daarvan waardeerden zij elkaar omdat zij de 
genade in elkaars leven waarnamen.  
 
Wij moeten beseffen wat we hebben als we zeggen "eeuwig leven" en zo leven op een manier die dat 
leven waardeert, respecteert en koestert. We moeten er alles aan doen om dat leven te beschermen, 
om de Heilige Geest niet te bedroeven. Om daadwerkelijk lankmoedig te zijn en elkaar tegemoet te 
komen. Liefde vervult Gods wet, en het is gemakkelijker om in liefde te wandelen als je beseft dat 
medegelovigen hetzelfde eeuwige leven hebben als jij - zij zijn ingewijd in de geheimen van God.  
 
Van alles waar de Vader jou doorheen heeft gebracht, vanaf het begin toen je alleen maar gered wilde 
worden om niet naar de hel te gaan of gered moest worden uit een of andere omstandigheid in jouw 
leven, tot nu, nu je beseft dat jij het leven van God in jouw geest hebt, laten we ons dan concentreren 
op dat speciale feit. Laten we ons richten op die unieke waarheid onder ons, dat in Jezus Christus 
leven is, overvloedig leven, het leven dat van Zijn Vader kwam, en Hij heeft het ons gegeven. Wow, 
wat een geweldige genade!  
 
Volgende week een nieuw onderwerp volgende week, tot dan, zegen, 
John Fenn/ak 
www.cwowi.org en mail me op cwowi@aol.com 
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