
How are you affirmed? #1 - 20190907 
Hoe wordt jij bevestigd? #1 - 20190907 
 
Hallo allemaal,  
Mijn moeder hield van de Heer en ze was één van de eersten in haar kerk die opnieuw geboren werd 
en vervuld werd met de Geest tijdens de charismatische vernieuwing van het begin van de jaren 
zeventig. Maar het maakte niet uit wat de charismatische beweging en de vrijheid van de Geest ook 
voor haar betekenden, ze bleef van harte lid van de St. Andrews Episcopal Church of Kokomo, 
Indiana. 
 
Ze hield van de processie. Ze hield van het houtwerk, het glas in lood, de liturgie en de routine van de 
zondagochtenddienst. Ze hield van de oude liederen. Al die dingen 'bevestigden' haar als persoon en 
bevestigden haar in haar geloof.  
 
Definitie: Bevestigen 
Het woord 'bevestigen' betekent 'iets als waar te verklaren' of 'publiekelijk je steun betuigen aan een 
mening of idee'. Het kan ook worden gebruikt in juridische zin, waarbij een hogere rechtbank de 
uitspraak van een lagere rechtbank als juist bevestigt. In onze context betekent het dat de geestelijke 
dingen die je doet, bevestigen wie je bent en wat je gelooft dat waar is, waardoor we als individuen 
worden bevestigd. 
 
Mijn vraag is: hoe wordt jij, individueel en als christen, bevestigd? Hoe wordt jij bevestigd als het gaat 
om de 'kerk' of het lichaam van Christus?  
 
Wordt je bevestigd door de auditorium kerk en alle zintuiglijke attributen er omheen? Maakt een 
koffiehoek in de foyer daar deel van uit? Is dat het tapijt, het houtwerk, het geluidssysteem? Of 
misschien zijn het wel de mensen in het gebouw? Als de ‘aanbidding’ in jouw kerk  lijkt op een 
rockconcert, als er bij binnenkomst oordoppen worden uitgedeeld, als de aanbidding wordt 
gepresenteerd met laser- en andere lampen, rook en een uitvoeringsgerichte band, bevestigt dat dan 
jouw geloof en wat jij gelooft dat waar is? Of zingt jouw kerk traditionele gezangen en draagt dat bij 
aan jouw bevestiging als christen. 
 
Wordt jij bevestigd door een cel/kleine groep binnen de auditorium kerk? Is het de mannengroep, de 
vrouwengroep, de gebedsgroep die je bevestigt? Wordt jij bevestigd te weten dat jouw kinderen 
genieten van een goede jeugdgroep of een goede zondagsschool of crèche?  
 
Begrijp het niet verkeerd; Dit gaat niet over waarom je naar die kerk gaat, of waarom je niet naar een 
kerk gaat. Dit heeft te maken met wat jou in je geestelijk leven bevestigt als christen. Wat bevestigt 
alles wat je gelooft? Is het iets, of iemand(en)? 
 
Sommige christenen.... 
Als we iemand ontmoeten die nieuw voor ons is, is één van de eerste vragen die gesteld wordt, "Wat 
doe je dan voor de kost?". Dit is omdat wanneer we horen wat iemand doet voor de kost, we 
onmiddellijk een mening vormen over die persoon. Die mening is gebaseerd op eerdere indrukken en 
wat we begrepen hebben van  mensen in die branche.  
 
Als je in het verleden een oneerlijke advocaat hebt meegemaakt en een nieuw iemand vertelt jou dat 
hij of zij een advocaat is, dan denk je dat hij of zij corrupt is, of in ieder geval verdacht, totdat hij of zij 
zich bewijst. Eén van de snelste manieren om een gesprek te doden is als ik mensen vertel dat ik in 
de bediening ben. Of ze rennen weg om dekking te zoeken uit angst dat ik ze misschien probeer te 
bekeren, of ze maken hun afschuw ongedaan door me te vertellen dat ze ooit een aardige 
plattelandspredikant gekend hebben. 
 
Als iemand zich identificeert als een 'Messiasbelijdend Christen', vormt dat dan niet meteen een beeld 
in je geest? Maar dat bevestigt hen (althans op dit moment). Door zich te verdiepen in de Joodse 
wortels vinden ze vaak bevestiging in hun geloof en als persoon.  
 
Als iemand zich identificeert met bijvoorbeeld de Bethel kerk in Redding, Californië, geeft dat dan 
geen beeld? Of IHOP in Kansas City, of Brownsville of TACF voor degenen onder ons die al een tijdje 



meelopen. Waarom gaan mensen naar 'opwekkingscentra'? Ze bevestigen hen zowel in hun geloof 
als wel in hun individuele leven. 
 
Sommigen zijn gericht op bedieningen die samenkomen voor één doel - om uit te gaan en te 
'getuigen' aan vreemden. Ze vinden doel en bevestiging in het 'getuigen' voor de Heer, en de Heer 
doet enkele verbazingwekkende dingen. Er zijn maar weinig dingen zo bevestigend als naar een 
vreemdeling toe lopen die aan de koffie zit, vragen of ze ergens genezing voor nodig hebben en 
toekijken hoe ze onmiddellijk genezen worden.  
 
Andere christenen.... 
Anderen kunnen hun bevestiging vinden in een meer 'marginaal' geloof, zoals in een platte aarde of in 
het geloven dat tongen/genezing op hielden te bestaan toen de oorspronkelijke apostelen stierven, of 
ze zijn gericht op specifieke leringen zoals bevrijding, innerlijke genezing of fysieke genezing.  
 
Onderzoek je eigen hart, en de Schrift voor evenwicht. 
Toen Paulus tegen de Corinthiërs zei dat hij bang was dat zij de eenvoud van het geloof in Christus 
zouden verlaten voor 'een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie', zei hij dat als zij dat 
zouden doen, dat zou zijn omdat de satan hen verleid had - misleid - en hen bedrogen heeft - om een 
evenwichtig en eenvoudig geloof in Christus achter te laten, voor een gecompliceerder leven van 
geloof.  
 
Wat je ook vindt dat jouw geloof bevestigt en dat jou als christen bevestigt, stel je eens voor dat alles 
weg is, buiten jouw bereik, van jou afgenomen is. Zou je leven in de Heer op enigerlei wijze 
veranderen?  
 
Toen Jim en Tammy Bakker en Jimmy Swaggart in het begin van de jaren tachtig uit genade vielen, 
liepen duizenden en duizenden van de Heer weg - wat bewijst dat hun geloof in de mens was, 
daarmee afgoderij gepleegd hadden, en toen hun ‘man’ viel, deden zij dat ook.  
 
Als alles in je christelijke leven, behalve eenvoudigweg het kennen van de Vader en de Heer, zou 
worden weggenomen, zou je dan gewoon met hen blijven wandelen zonder daardoor aangedaan te 
zijn? 
 We gaan volgende week hier mee verder.  
 
Tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
How are you affirmed #2, All the eggs in 1 basket - 20190914 
Hoe ben jij bevestigd #2, Alle eieren in 1 mandje - 2019090914 
 
Hallo allemaal, 
Toen ik een kleine jongen was hadden we een buurvrouw die mevrouw McCoy heette. Haar 
landbouwgrond werd verhuurd aan andere boeren, met uitzondering van de kippen die ze hield, en ze 
verliet zelden haar huis omdat ze in dat late stadium van haar leven niet goed kon lopen. Maar ze 
hield van haar kippen. Dus stond ze ons toe om haar te 'helpen' met het verzamelen van de eieren als 
we bij haar op bezoek kwamen, en ze gaf ieder van ons drieën of vieren ons eigen persoonlijke mand 
om eieren in te leggen. Ze zei: "Ik wil niet dat je alle eieren in één mandje doet."  
 
Natuurlijk weten we allemaal dat jongens van 4 tot en met 8 jaar bijzonder voorzichtig en zachtaardig 
zijn met fragiele dingen en daarom perfecte eierverzamelaars zijn, lol. Mevrouw McCoy was 
verstandig om het risico te spreiden tussen verschillende manden! 
 
Alle eieren in 1 mandje? 
Ik heb gevraagd wat ons als christenen bevestigt? Wat bevestigt ons in ons geloof en als individuen in 
Christus? Ken jij christenen die al hun geestelijke 'eieren' in één mandje stoppen? Is hun geestelijk 
leven volledig in de mand van één kerk, onderwijs, persoon of bediening? Hebben zij hun geloof in 
Jezus rechtstreeks van Hem genomen om het in Hem onder te brengen in  een geloofsstroming? 
 



Heb je gezien dat die 'mand' weggenomen is, corrupt is geworden of uit genade is gevallen, waardoor 
die persoon in een enorme geloofscrisis is beland? Als men als gevolg daarvan een geloofscrisis 
heeft, is dat omdat zij al hun geestelijke eieren in één mandje hebben gelegd.  
 
Ze zeiden dat ze in de Heer geloofden, maar dat geloof werd gefilterd door die voorgangers en hun 
bedieningen. 
 
Zij werden niet door de Heer bevestigd, maar door die bedieningen. Zij kenden de Heer niet 
rechtstreeks, maar kenden Hem via die bedieningen. Zij waren gelovigen, maar geen kenners. Hun 
geloof werd bevestigd door een mens, niet door de Heer, in hun eigen wandel met Hem.   
 
Er is niets mis mee betrokken te zijn in verschillende geloofsstromingen, maar zij zijn niet onze 
redding. Wij zouden door de Vader Zelf en door de Heer Zelf bevestigd moeten worden. Niet door de 
'geloofsstroming' waarin wij betrokken zijn. Die kunnen bijdragen aan de bevestiging van ons als 
christenen en mensen, maar ze zijn niet onze geestelijke kern. 
 
Overweeg deze uitspraak van Jezus in Johannes 17: 3:  
"Dit is het eeuwige leven, opdat zij U, de enige ware God, en Jezus Christus, die U hebt gezonden, 
leren kennen”.  
 
Deze uitspraak doet de rest van de Schrift niet teniet, die zegt dat als wij in ons hart geloven dat Jezus 
uit de dood is opgewekt en dat Hij Heer is, wij gered zullen worden. Het wijst slechts op de diepere 
kennis van het eeuwige leven. De Vader echt te kennen, is diep Leven. In het Grieks is het woord 
'weten' het woord 'ginoskosin', wat 'tot kennis komen' betekent. Het diepe eeuwige leven is een weg 
waarin we de Vader en Zijn Zoon leren kennen die Hij heeft gezonden.  
 
Er is een verschil tussen geloven in Jezus en Jezus kennen. Er is een verschil tussen geloven in de 
Vader God en het kennen van de Vader God. Als we geloven, worden we wedergeboren en gered, 
maar diep geloof is kennen.  
 
Toen ieder van ons wedergeboren werd, waren we gelovigen, geen kenners. We geloofden in Jezus, 
zeiden een gebed, beleden ons geloof, vroegen Jezus ‘in ons hart', of iets dergelijks. We geloofden. 
We werden wedergeboren, sommigen zelfs gedoopt met de Heilige Geest. Wij waren en zijn 
gelovigen. We werden geïdentificeerd als christen.  
 
De weg naar het kennen 
We begonnen dingen te vinden die ons geloof bevestigden. Bedieningen en kerken, vrienden en 
media, kleine groepen en speciale sprekers, die allemaal ons geloof bevestigden en bevestigden wat 
wij geloofden dat waar was, waar is. Maar we kenden de Vader of de Heer niet onmiddellijk. Wij 
geloofden. We gebruikten de verschillende bedieningen en media om ons te helpen de Vader en de 
Heer te leren kennen, maar velen zijn nooit verder gekomen dan geloven, niet om de Vader 
daadwerkelijk te kennen. Jezus te kennen.  
 
Zelfs tientallen jaren later in het geloof, blijven ze gelovigen, geen kenners. Dat komt omdat ze altijd 
bevestiging hebben gezocht in bedieningen en bedienaren, leringen en opwekkingscentra in een 
misplaatsing van geloof, in plaats van de tijd en moeite te nemen om de Vader te leren kennen. 
 
C. S. Lewis merkte op: "Het is Christus zelf, niet de Bijbel, die het ware Woord van God is. De Bijbel, 
gelezen in de juiste geest en met de leiding van goede leraren, zal ons tot Hem brengen". 
 
Is jouw geloof in het geschreven Woord, of de Persoon die het Woord is? Is jouw geloof slechts in 
hoofdstuk en vers, of in Degene uit Wie die verzen vloeiden? Wanneer je op het Woord 'staat', sta je 
dan op hoofdstuk en vers of sta je op de Persoon van het Woord? Is jouw geloof alleen in de mand 
van Jezus, of de mand van Jezus met veel kleine mandjes eraan vast?  
 
We zullen daar volgende week op doorgaan, tot dan, zegen, 
John Fenn /wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 



How are you affirmed? #3, Aye, there's the rub  
Hoe word jij bevestigd? #3, Oei, daar zit hem de knoop  
 
Hallo allemaal, 
Op een dag las ik een nieuwsbericht van een leidinggevende die een groot internationaal bedrijf niet 
langer leidt vanwege een 'persoonlijke crisis'. In latere reportages vertelde de leidinggevende aan de 
interviewer dat hij een punt in zijn leven had bereikt waarop hij zich realiseerde dat hij om één 
belangrijke reden het bedrijfsleven was ingegaan - vanaf zijn twaalfde jaar probeerde hij zijn vader te 
behagen, op zoek naar iets wat hij nooit zou kunnen bereiken. Toen hij dat besefte, verdween de heel 
sterke drang om te slagen, en hij nam ontslag.   
 
Veel christenen en predikanten zijn als de leidinggevende, en proberen persoonlijk bevestigd, bemind 
en geaccepteerd te worden binnen en door die structuur die 'kerk' wordt genoemd. Zij jagen op wat zij 
denken dat God is of wat God wil, in plaats van Hem daadwerkelijk te kennen. Wij moeten Zijn stem 
volgen en daarop reageren, niet blindelings najagen wat wij denken dat Hem zou kunnen zijn en 
hopen dat Hij tevreden is.  
 
Sommige christenen worden nooit een 'kenner'. Ze worden bevestigd door bezig te blijven in plaats 
van te kennen. Ze worden bevestigd in het najagen, omdat ze de Vader en de Heer niet kennen. Zij 
stellen de drukte gelijk aan rechtvaardig zijn. Emotie heeft de zalving vervangen zodat veel christenen 
de Heilige Geest niet meer in hun geest kunnen waarnemen. Zij zijn achtervolgers in hun geloof, geen 
kenners.  
 
"Dit is het eeuwige leven: Opdat zij U kennen als de enige ware God en Jezus Christus die U hebt 
gezonden. Johannes 17:3 
 
En daar zit hem de knoop, zoals men zegt 
We moeten van geloven naar kennen gaan, wat ertoe leidt dat we bevestigd worden door de Vader 
Zelf en door de Heer Zelf, omdat we hen kennen. "Kenners' weten dat zij weten dat Jezus op een dag 
naast hen zal staan en tegen de Vader zal zeggen: 'Ik ken hen en zij kennen Mij'.  
 
Hamlet zei in zijn beroemde 'To be or not to be' alleenspraak: "Om te sterven, om te slapen, per 
ongeluk  te dromen; oei, daar zit ‘m de knoop." 
De ‘knoop’ was een verwijzing naar een spel dat we vandaag de dag 'gazon bowlen' zouden kunnen 
noemen, waarbij een oneffenheid in de grond de baan van de bal zou veranderen of verstoren. Die 
oneffenheid in de baan was de ‘knoop’. Vandaag de dag zien we 'de knoop’ als een irriterend middel, 
maar in de context betekende dit dat de baan van de bal verandert. 
 
In dit gebruik begint een gelovige op het pad om een kenner te worden, maar iets interfereert met dat 
pad dat hem in een iets andere richting leidt. Maar de actie is zo langzaam dat ze nooit merken dat ze 
een andere kant op gaan totdat de kloof tussen 'geloven' en 'weten' verrassend duidelijk is.  
 
Op een dag worden ze wakker, jaren later, en beseffen ze dat ze de Vader niet echt kennen. Ze 
kennen de Heer Jezus niet echt. En zij vragen zich af, waarom? Ze vragen zich af hoe ze daar zijn 
gekomen en zijn geschokt door die waarheid.  
 
Het kennen van de Vader 'en Jezus Christus die U hebt gezonden' is een individuele inspanning, niet 
een groepsgebeurtenis. Het gaat niet eens om een boek, opname, website, bediening of onderwijs. 
Het gaat niet om een voorganger, een leraar, een profeet of je beste vriend die je naar het geloof in de 
Heer heeft geleid. Het is een individuele inspanning, een individuele wandel. Alles wat je daarvan 
afleidt in plaats van daaraan bij te dragen, is 'de knoop’.   
 
Het goede, het slechte en het lelijke van het bevestigen van iemand... 
Er was een dienst op woensdagavond met ongeveer 1500 aanwezigen, en ik had een woord (van 
kennis) van de Heer voor een vrouw (ik wist niet wie) in de gemeente die er aan dacht om die avond 
zelfmoord te plegen. De Vader was heel specifiek, en ik deelde met de gemeente wat ik Hem door de 
Heilige Geest hoorde zeggen: 
 
"Toen je jong was, kreeg je van je moeder te horen dat je niet erg knap was, en dat je niet erg slim 
was, dus je moest je hele leven hard werken. Je nam die statement aan dat je lelijk was en dat 



beroofde je van je hoop. Je werd ontmoedigd en boos op jezelf en haatte jezelf. Ontmoediging leidde 
tot wanhoop - een volledig gebrek aan hoop. Dat leidde tot depressies en gedachten om jezelf pijn te 
doen. Dat heeft geleid tot verschillende zelfmoordpogingen. De Vader en de Heer Jezus willen dat je 
weet dat het een leugen was, en de Vader heeft een plan voor je...." en ga zo maar door, want ik 
herhaalde wat ik die avond van Hem hoorde.  
 
De volgende week, voor de dienst op woensdagavond, liep ik in de hal en een vrouw hield me tegen 
en vertelde me dat zij degene was waar de Heer het over had. Ze was die avond naar de dienst 
gegaan en zei: "Heer, als U vanavond geen woord voor mij hebt, ga ik naar huis en pleeg ik voor eens 
en voor altijd zelfmoord". Ze liet me de littekens op haar polsen zien van jaren van snij- en 
zelfmoordpogingen. Ze zei dat ze sinds ik gebeden had (nadat ik dat woord had gegeven) geen 
zelfmoordgedachten meer had, wist dat ze geliefd was door de Heer, dat ze Hem echt kende en dat 
ze voor het eerst sinds haar jeugd vrede had. Ongeveer 3 maanden later zag ik haar weer en het ging 
nog steeds goed met haar.  
 
Als kind werd ze negatief bevestigd. Bij elke blik in de spiegel, geloofde ze dat het bevestigde wat 
haar moeder haar vertelde. Ze geloofde daarom dat ze lelijk was. Bij elke onvoldoende op school werd 
ze bevestigd dat ze niet erg slim was. Met elk feestje waar ze niet werd uitgenodigd, met elke club 
waar ze niet werd gevraagd om lid van te worden, met alles wat ze wel of niet deed of niet deed, was 
voor haar allemaal een bevestigen dat ze niet mooi of slim was - ze werd bevestigd als een lelijk 
meisje zonder toekomst. Dus waarom zou je er niet een eind aan maken en ermee klaar zijn?  
 
Voor haar was 'tot Jezus komen' en elke lering, elke geloofsstroom, elke beweging die God werd 
genoemd, een poging om genezen te worden, en die avond maakte ze de overstap van een gelovig 
naar een kenner. ‘Kennen' genas haar.  
 
Hoe werd jij in je jeugd bevestigd? Heb je op dezelfde manier 'de knoop’ ervaren van het najagen van 
bewegingen van God of van leringen of geloofsstromingen, maar ben je nooit echt genezen van de 
pijn van die kindertijd? Het kennen van de Vader en de Heer ZULLEN die pijn genezen. Hoe doe je 
dat?  
 
Paulus bad dat we de liefde zouden kennen die boven het kennen uitstijgt, en ik zal de serie daar 
volgende week mee afsluiten.  
 
Tot dan, zegen, 
John Fenn / wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
How are you affirmed? #4, Knowing what is beyond knowing - 20190928 
Hoe word jij bevestigd? #4, Weten wat boven het kennen uit gaat - 20190928 
 
Hallo allemaal, 
Het lichaam van Christus in Efeze begon met een twaalftal mannen in Handelingen 19, maar 
sommigen schatten dat er binnen 10 jaar ongeveer 25.000 gelovigen waren, op een totale bevolking 
van 250.000 in de stad. Ongeveer 10% was gelovig geworden, geholpen door Paulus' dagelijkse 
onderricht gedurende 2 jaar in de school van Tyrannus, en de 'speciale wonderen' die de Heer deed. 
De beweging van God was zo sterk dat de economie erdoor werd beïnvloed, waardoor de 
afgodendienaren een daling van hun verkoop zagen.  
 
Veel nieuwe gelovigen hadden berouw en verbrandden hun boeken over het occulte, en de kennis 
van de Heer verspreidde zich door de staat Azië - een relatief klein gebied aan de kust van het huidige 
Turkije. Uit Efeze hadden al snel 6 andere grote steden in de staat Azië ook een sterke basis van 
gelovigen, zoals vermeld in de hoofdstukken 2 & 3 van Openbaring: Smyrna, Pergamos, Thyatira, 
Sardis, Philadelphia en Laodicea.  
 
Ze ontmoetten elkaar allemaal in huizen, ze volgden de praktijk van de oorspronkelijke synagoge 
beweging die zich rond 200-100 v.Chr. in huizen had ontwikkeld, en die vervolgens na Pinksteren 
door de discipelen van Jezus werd voortgezet. 25.000 mensen rouleren huizen, rouleren wie de 



leiding heeft en houden het eenvoudig in overeenstemming met Handelingen 2:42: Onderwijs, eten, 
fellowship / gemeenschap, gebed.  
 
Maar als je het boek Efeziërs leest, is het duidelijk dat er problemen van onvolwassenheid waren. 
Paulus vertelde hen in hoofdstuk 4 dat dieven moesten stoppen met stelen en een baan moesten 
krijgen, zodat ze geld zouden hebben om te geven aan mensen in nood. In hetzelfde hoofdstuk zei hij 
dat ze de zon niet onder moeten laten gaan over hun boosheid, maar dat ze elkaar moesten 
liefhebben en rekening moeten houden met elkaar. In 4:19 zei hij dat ze moesten ophouden met het 
plegen van seksuele zonde, zoals ze deden voordat ze gelovigen werden, en hij zei ook dat ze 
moesten ophouden met vloeken en roddelen.  
 
Doen versus weten 
Zij geloofden in de Heer, maar Paulus zei hun in 4:20 dat ze moesten ophouden met zondigen, omdat 
'je dit niet van Christus hebt geleerd'. Hij zei dat ze de oude mens moesten 'uit doen' en de nieuwe 
mens in v24 'aandoen', en verschillende andere 'doe dit en doe dat niet' geboden. Dat zij gelovigen 
waren is duidelijk. Dat zij morele en geestelijke problemen hadden is ook duidelijk.  
 
Maar het waren sterke 'doeners' van het geloof. In Openbaring 2:1-7 prijst de Heer hen voor hun 
'doorzettingsvermogen, volharding, goede werken', en hun afwijzing van boze en valse leermeesters, 
en het sterk blijven in het geloof onder levensbedreigende omstandigheden. Maar Hij zei in 2:4 dat zij 
hun eerste liefde hadden verlaten.  
 
Ik was op bezoek bij een zendeling die me vroeg om te bidden over een aantal dingen op een lijst en 
hem alles te vertellen wat de Vader of Heer mij vertelde. Ik zei hem dat hij moest bidden, niet ik. Zijn 
antwoord was: "Ik heb het te druk met het werk van de bediening om te bidden".  
 
Zo was de kerk in Efeze - veel 'doen' maar te weinig 'weten'. Ze hadden hun eerste liefde verlaten - 
het kennen van Jezus.  
 
Blijkbaar waren ze zo druk bezig, dat ze het 'weten' hadden verlaten.  
Paulus zei niet dat ze de duivel moesten berispen, noch dat ze geesten uit hun vroegere leven in het 
occulte en afgoderij moesten uitdrijven. Hij schreef hun problemen niet toe aan demonische geesten, 
die van generatie op generatie op generatie kwamen. In feite legde hij de schuld en 
verantwoordelijkheid volledig bij hen neer - u was vroeger zondaars, nu bent u nieuwe schepselen in 
Christus - gedraag u daarnaar! 
 
MAAR....voorafgaand aan zijn bevelen om 'dit wel en dat niet te doen' komt hij met een gebed dat zij 
de liefde zouden kennen die boven het weten uitstijgt. Het is van het weten dat we ons leven in en 
voor de Heer leven. Het is in het weten dat we 'goede dingen' doen en het is in het weten dat de 
verleidingen van deze wereld in het niets verdwijnen.  
 
"Ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus....opdat Hij, naar de rijkdom van zijn 
heerlijkheid, u zou sterken door zijn Geest in uw innerlijke mens, opdat Christus in uw harten zou 
wonen door het geloof, en opdat u zou grijpen (begrijpen) wat boven het weten ligt, geworteld en 
gegrondvest in onvoorwaardelijke liefde, kennende de lengte en de diepte en de hoogte en de breedte 
van de liefde van Christus, zodat u vervuld zult zijn met de volheid van de Vader God.". Efeziërs 3: 14-
19 
 
Weten wat er buiten het weten om is... 
De meeste gebeden zijn voor iets dat direct bekend en zichtbaar is. Maar Paulus bad hier dat zij 
zouden begrijpen wat boven de kennis uitgaat.  
 
Het Griekse woord dat hier vertaald wordt met 'begrijpen' is 'katalabesthai'. Het betekent vasthouden, 
grijpen. Maar het woord dat gebruikt wordt voor ‘boven het weten' is 'gnoseos', wat 'hoofdkennis' of 
redenering betekent. Wat Paulus bad was dat 'je datgene mag grijpen en ontvangen wat je met je 
verstand niet weet' – om de liefde van Christus te kennen.  
 
Paulus maakt duidelijk dat wat boven de hoofdkennis uitgaat, zijn gebed voor hen is - het lijkt heel erg 
op zijn gebed in 1:17-19, dat zij de Geest van wijsheid en openbaring krijgen in de kennis van Hem 
dat de ogen van hun verstand geopend zouden worden.  



 
Het draait allemaal om persoonlijke openbaring die komt door het kennen van Hem. Paulus moedigt in 
geen van zijn geschriften de discipelen aan om betrokken te raken bij een 'stroom' van het geloof. 
 
Hij legt de nadruk op het kennen van de Vader, het kennen van de Heer, het kennen en zien in 
onszelf van wat boven het weten uitgaat - dat is het punt van het geloof: "Dit is het eeuwige leven, om 
U te kennen als de enige ware God en Jezus Christus die U gezonden  hebt.  
 
DAT is het punt van ons geloof. DAT is ons doel - zoals Paulus tegen de Filippenzen zei: Hem te 
kennen en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap aan Zijn lijden. Dat is het punt. Alles 
wat verder gaat is lucht. Ken Hem! 
 
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn /  wk /ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 


