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In het Heden, Aanwezig & Aanwezigheid – Deel 1

Dag allemaal,
Eerder dit jaar heeft de Heer mij bezocht, iets verteld en deed daarna de suggestie dat ik dit verder
moest bestuderen om meer openbaring te krijgen. Dit was Zijn vriendelijke manier mij bij te sturen,
een berisping kun je zeggen, maar duidelijk genoeg om mijn focus om te buigen.

Wat Hij zei
“Ik BEN. Daarom ben ik altijd aanwezig. Dus, om in Mijn aanwezigheid te zijn, moet je in het heden
zijn.”
Toen ik om meer vroeg, zei Hij simpelweg: “Denk hierover na, bestudeer het, en je zult meer
openbaring ontvangen.”

Een groot deel van de hedendaagse kerkcultuur is gefixeerd op de toekomst – van profetie naar bloed
manen naar cycli van schuld en vrijzetting, tot het uitdenken wie de antichrist is – en we spenderen
maar al te graag onze tijd en ons geld om deze dingen uit te zoeken, terwijl we het heden negeren –
om familieleven, financiën, gedachten, emoties en gewoonten in orde te hebben en meer als Christus
te worden. Het is ZO veel leuker te speculeren over toekomstige zaken dan met het hier en nu om te
moeten gaan.

Een deel van het lichaam van Christus is gefixeerd op het verleden. Men kijkt over zijn schouders naar
gebeurtenissen die plaatsvonden toen men x jaar oud was, of men wil weten welke demonen hun
familielijn gevolgd hebben en hen nu ongelukkig maken, of men heeft die ene aanraking van de Heer
nodig om ‘innerlijke genezing’ te ontvangen. Moeten we in het verleden, heden of de toekomst leven?

De cultuur van het oude Egypte leek in veel dingen op die van ons
Het oude Egypte was geobsedeerd door zowel het verleden als de toekomst. Uit hun graftombes zien
we op de muren een getekende geschiedenis van iemands leven, terwijl men hen begroef met
voorwerpen die ze in het leven hierna nodig zouden hebben. Mozes en de toekomstige natie Israël
was omringd door een cultuur die het verleden aanbad, terwijl men offers bracht om de goden
tevreden te stellen, om hun toekomstige oogst te zegenen, hun vee, hun zakentransacties en het
leven na de dood.

En in die tijd, in de regio om hen heen, waren er verschillende goden en godinnen die de naties
gericht hielden op zowel het verleden als de toekomst en dat in een nooit eindigende cyclus van het
vereren en aanbidden van de doden. Geen enkele cultuur was erop gericht in het hier en nu te leven.

Deze cyclus van de goden weerhield mensen ervan voor hun leven verantwoordelijk te zijn, want hun
gedrag of emotioneel trauma kon altijd verweten worden aan geesten van dode familieleden of aan
hun falen, waardoor de goden hen niet konden zegenen.

Men kon de schuld aan de goden geven, als men iets verkeerds gedaan had – ‘Ik kan mijn belasting
niet betalen, want de goden stuurden een vuur, dat een groot deel van mijn oogst vernietigde’, in
plaats van toe te geven dat ze zelf die nacht lagen te slapen en het vuur niet opgemerkt hadden dat
de oogst verwoestte.

Vandaag zou een christen kunnen zeggen dat zij hun genezing niet kunnen pakken, of niet in hun
roeping en bestemming kunnen komen, omdat x geest van opa of oma naar pa en ma ging en toen
naar hen en dat heeft hun hele leven bemoeilijkt. Of men kan voortdurend in angst voor de toekomst
zijn, omdat men zich voedt met websites waar geesten van angst zich aan hechten, of met websites
die gewoonweg zonderling en extreem zijn.

God deed Israël in het heden leven
Toen God Mozes de 10 geboden gaf, was dat de eerste keer dat een god (God) absolute geboden
uitvaardigde. Andere culturen hadden elementen van de 10 geboden, maar geen god had hiervoor 10
absolute regels gegeven. En bedenk dit: Geen andere god had zijn onderdanen vertelt een dag vrij te
zijn van hun werk. Dit was geen onbarmhartige god, maar één met empathie, die liet zien dat Hij



medelevend was en in het hier en nu leefde, door een vrije dag te geven en dat in de absolute
geboden te zetten.

De 10 geboden en de wet van Mozes maakte het feit openbaar dat het verleden voorbij was en niet
veranderd kon worden, maar dat men berouw kon hebben en vergeven worden, en dat de toekomst in
Gods handen was. Daarom kan de mens het verleden niet veranderen en de toekomst niet beheersen
– maar de 10 geboden zeiden dat men zijn daden in het heden onder controle kan houden. Geen
enkele god had voordien zijn mensen op die manier behandeld.

De 10 geboden brachten de focus naar het hier en nu, het heden, dat waar God is, de IK BEN – altijd
aanwezig, zodat wij iets aan de problemen kunnen doen die voor ons liggen.

Als iemand een schaap gestolen had van zijn buurman, was er geen god die de schuld kon krijgen:
“Baäl eiste een offer, maar mijn kudde graast zo ver weg, dus moest ik wel een schaap van jou stelen
om te kunnen offeren.” God zei ‘Steel niet’- punt uit. Doe iets aan je karakter problemen, hier en nu!

Wat God in de 10 geboden deed, was dat iedereen op dit moment verantwoording verschuldigd is,
hier en nu, voor zijn eigen leven, wat iemand geen andere keus laat dan iets aan zijn hart te doen, zijn
ziel, zijn lichaam – in het NU.

Toen Hij gebood GEEN sexuele relatie met de buurvrouw te hebben, zorgde dat ervoor dat die
persoon op dat moment een keus moest maken ‘Ga ik naar haar toe, terwijl de buurman in het veld
aan het werk is, of niet?’ Hij zei de mensen op dat moment iets aan hun lust te doen – niet één of
andere god de schuld te geven, noch het excuus te hebben plezier te kunnen maken zolang dat kan,
omdat de toekomst onbekend is. Door de 10 geboden in te stellen, zorgde Hij ervoor dat iedere
Israëliet leerde te leven in het hier en nu.

Zijn geboden deed hen leven in het heden.
Is het niet verbazingwekkend hoever een groot deel van de kerkcultuur hiervan afgedwaald is?

Waarom zo vaag?
Terwijl er zo’n 613 wetten in de wet van Mozes waren, hadden de meeste daarvan te doen met regels
die betrekking hadden op de priesters en hoe men moest offeren, en op voedsel- en sanitaire wetten.
Als er in het Nieuwe Testament over ‘de wet’ gesproken werd, bedoelden de schrijvers meestal de
relatief weinig morele wetten, die verrassend weinig gedetailleerd waren.

Een voorbeeld: toen Hij zei in Exodus 20:8-11 om niet te werken op de sabbat, gaf Hij geen specifieke
instructies, maar noemde alleen dat hun zonen en dochters, dienstknechten en dienstmaagden, noch
hun vee, mochten werken op die ene dag in de week.

De Farizeeërs begonnen de traditie om op zaterdag bijeen te komen om te aanbidden, en men begon
daarmee in huisbijeenkomsten* in ongeveer 200 voor Christus. In de loop der jaren leidde deze
vaagheid tot talrijke religieuze wetten, en vandaag de dag is het zelfs zo in Israël dat liften op iedere
verdieping stoppen, omdat het indrukken van een knop voor de gewenste verdieping als werk
beschouwd wordt. *(Hebreeuws voor ‘bijeenkomst’ is synagoge)

In de tijd van Jezus hadden leiders besloten wat de afstand zou moeten zijn van een ‘sabbatsreis’,
o.a. genoemd in Handelingen 1:12 – een afstand van ongeveer 1.2 km – minder dan die afstand lopen
was ok, maar liep je meer, wel, dan was dat werk en dus verboden!

Waarom was God aan Israël zo vaag over deze belangrijke 10 geboden? Omdat door vaag te zijn, het
van iedereen vroeg met Hem in het dagelijks leven te wandelen, in het hier en nu, om de geest achter
de geboden te begrijpen. Door de relatie van de geboden weg te halen, blijven er alleen regels en
voorschriften over, resulterend in liften die op de sabbat op iedere verdieping stoppen, uit angst God
te beledigen.

Wat Jezus gebood
En dat is de reden dat Jezus zei in Johannes 15:12 “Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk ik
u heb liefgehad.”



Hij vertelde niet hoe we dat moeten doen – Hij zei gewoon: doe het. Waarom? Hij wordt gevonden in
de vaagheid van het gebod. Hij wordt gevonden in de intensiteit van het moment. Om dit te
verduidelijken: Als iemand leugens over jou vertelt en jij herinner je dat je elkaar moet liefhebben zoals
Hij ons liefheeft, doet het verleden noch de toekomst er iets toe. Hij moet gevonden worden op dat
moment in de tijd. Niet een ‘nu pak ik mijn relatie met jou weer op en ren naar je toe voor hulp,’ maar
als een continuering van de omgang die je met elkaar gehad hebt; als een vriend die nooit weggaat en
er altijd is om wijs advies te geven en zo het vage gebod elkaar lief te hebben, toe te passen.

Jezus zei tegen mij ‘om in Mijn aanwezigheid te zijn, moet je in het heden zijn’ op zo’n vage manier
om daarmee precies het punt te maken dat ik hier ook maak – Hij wilde dat ik de diepere betekenis
van MET HEM zou onderzoeken, openbaring zou ontvangen van Hem via de Heilige Geest – niet als
een gebod om ‘in het heden’ te zijn, maar Hij was expres vaag, zodat ik Hem zou zoeken en
vinden…en daar gaan we volgende week mee verder.
Tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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In het Heden & Aanwezigheid – Deel 2 (vriezer)

Dag allemaal,
Ik begrijp niet hoe Barb de vriezer organiseert, al bewonder ik haar organisatie talent. Maar ik ben een
man, dus is dit normaal. Op deze ochtend had ik zin in bacon, wat naar mijn idee onderdeel is van de
6 basis voedselgroepen: Fruit, groentes, vlees, melkproducten, granen, bacon. Misschien dat kaas
ook een categorie zou moeten zijn. Stel dat ik een dinosaurus zou zijn, dan was ik een vlees-o-saurus.
Barb echter zou een koolhydraat-o-saurus zijn. We balanceren elkaar.

Koolhydraten was bijna het enige dat ik die ochtend in de vriezer vond – broodjes, roggebrood,
plakken meergranen brood, ijs, bevroren snacks gemaakt van diverse meelproducten…maar geen
bacon, geen hamburgers, want we waren aan de lage kant van de toevoercyclus. Meestal is er een
kleine vlees sectie, maar op dit moment moesten we de vriezer nodig bijvullen.

Barb is heel goed in het bewaren van restjes eten. In de vriezer vond ik resten van afgelopen
Thanksgiving maaltijd, en van de kerst, en zelfs van afgelopen Pasen, allemaal wachtend op iemand
die ze zou bevrijden van de ijzige kou en waar, warm gemaakt, weer van genoten zou worden. Dat
vind ik zo geweldig aan haar, maaltijden van feestdagen eindigen nooit echt, ze worden gewoon
bevroren, om later weer van te kunnen genieten.

Bevroren in de tijd
Mijn gedachten dreven die ochtend weg naar hoe een vriezer vol eten op ons gebedsleven lijkt. We
hebben restjes herinneringen uit het verleden, sommige beter dan andere, sommigen zijn nog niet
helemaal geconsumeerd, bevroren in tijd pakjes, die niemand kan zien, al zouden we wat graag die
vriezer leeg willen hebben en er klaar mee zijn!

Zoals het gaat met een grote maaltijd, wanneer we eindelijk het bord aan de kant schuiven en zeggen
‘Ik heb genoeg gehad’ en de rest de vriezer inschuiven, zo zijn herinneringen ook waar we genoeg
van gehad hebben; sommige beter dan andere. Bij sommige hebben we alle elementen ervan nog
niet verwerkt – de onrechtvaardigheid, het verlies, de pijn die ons en anderen toegebracht is, de
‘waarom?’ van dit alles.

We hebben allemaal een geschiedenis
Sommige daarvan zijn mooier dan andere, maar de menselijke natuur wil het onmogelijke doen:
zorgen dat het verleden keurig netjes en ordelijk in elkaar past, ermee afgerekend hebben en alle
moeilijke dingen opgelost en ons geen pijn meer kunnen doen. Die verzoende herinneringen kunnen
we dan een label geven met ‘opgelost’ en het voor eeuwig opbergen.

Ik heb verteld hoe de Heer mij begin van dit jaar vertelde: “Ik BEN. Daarom ben Ik altijd aanwezig.
Dus, om in Mijn aanwezigheid te zijn, moet je in het heden zijn.”



Vorige week deelde ik hoe, toen de Heer uit de eeuwigheid kwam om Mozes de 10 geboden te geven,
dit tot gevolg had dat Israël in het heden moest gaan leven. Door geboden uit te vaardigen, geen
suggesties, gaf Hij iedereen de kracht om verantwoordelijk te zijn voor hun eigen beslissingen in het
leven, om verantwoording af te leggen voor elk moment in de tijd.

In het heden
Als er staat, als voorbeeld, ‘Lieg niet’ (geen vals getuigenis afleggen), dan is er geen speelruimte om
een leugen te rechtvaardigen, door een ervaring uit het verleden waarin men pijn aangedaan is, te
gebruiken zodat het oké is om in de huidige situatie te liegen. Noch kon men liegen om een betere
toekomst te verkrijgen – ‘Ja meneer, deze wagen heeft weinig kilometers gereden, de eigenares was
een omaatje die het alleen gebruikte om iedere morgen manna te verzamelen’, terwijl men wist dat het
een strijdwagen geweest was, die in oorlogen door het Egyptische leger gebruikt werd. Iedere Israëliet
moest met God in het heden leven en met Hem wandelen.

Persoonlijke bekrachtiging
De 10 geboden waren bewust vaag, en bevatten weinig details en in sommige gevallen slechts basis
richtlijnen. Het was niet zo dat Hij een gebod gaf voor ieder denkbare situatie in het leven. Door vaag
te zijn moest iedereen wel met Hem wandelen, Hem kennen, zodat men verse openbaring voor iedere
specifieke situatie zou kunnen ontvangen over hoe Zijn geboden toegepast konden worden. Als je de
relatie wegneemt van de geboden, eindig je met religieuze oefeningen, waarvan je nooit zeker weet
welke God behaagt en welke niet.

Wat de Oegandezen zeiden
Toen ik een Bijbelschool directeur was, had ik een echtpaar uit Oeganda te spreken gevraagd voor de
studenten. Als ik mij goed herinner, was de man kind nummer 29 van 34 kinderen, omdat zijn vader 4
vrouwen had. Zijn vrouw kwam uit een gezin met 3 vrouwen en zij was iets van kind nummer 13 van
de 19 kinderen.

Het Oegandeze echtpaar vertelde de studenten dat in de jaren 1800 Europese zendelingen veel
kwaad berokkend hadden aan de stammen en de sociale structuur van Oeganda, waarvan men tot in
het heden de nadelige gevolgen ondervond. De Europeanen bekeerden sommige echtgenoten en
vrouwen tot het christendom, om daarna van deze nieuwe gelovigen te eisen dat zij van hun niet-
gelovige man of vrouw zouden moeten scheiden, wat hele families uit elkaar scheurde, hele stammen,
en zelfs het hele land.

Wat we de studenten die ochtend vertelden, is dat het onze taak is God te gehoorzamen en discipelen
te maken, doordat zij in ons observeren wat Jezus ons vertelde te doen – en het is aan de Heilige
Geest in hen om met Hem door het leven te wandelen en met Hem uit te zoeken hoe zij Gods wegen
in hun eigen cultuur kunnen toepassen. In liefde wandelen houdt in dat we in het heden met Hem
wandelen, om zo Zijn wijsheid te ontdekken voor iedere situatie die we tegenkomen.

Ditzelfde geldt voor ons vandaag
Toen we het gebod van Jezus lazen “Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad”, denken we
automatisch aan het kruis, maar dat is NIET wat Hij zei.

In Johannes 15 begrepen de discipelen nog steeds niet dat Jezus naar het kruis zou gaan. Dat was
nog in de toekomst. Jezus zei ‘zoals Ik jullie heb liefgehad,’ dus de 3 ½ jaar hiervoor die ze samen
waren – vanaf het begin van Zijn bediening, toen Johannes de Doper nog leefde, tot aan het moment
dat Hij deze uitspraak deed;

Jezus had het over de 3 ½ jaar die ze samen doorgebracht hadden: waar ze samen gekampeerd
hadden, in huizen waren, hoe Hij het publiek onderwezen had en hen daarna privé, maaltijden die
gedeeld waren, lange wandelingen samen, en hoe zij Hem in ieder aspect van het leven
geobserveerd hadden. Dus: elkaar liefhebben zoals Hij hen liefgehad had in die 3 ½ jaar samen.

In dit geval vroeg Jezus WEL om het verleden te herinneren. Deze herinneringen hielden ook dingen
in die voor de discipelen nog niet opgelost waren. Onderwijs dat ze niet begrepen hadden, daden en
uitspraken, kritiek op de religieuze leiders en de cultuur waarin ze opgegroeid waren, wonderen die ze
nog niet volkomen ‘verteerd’ hadden.



Toen Jezus hen vroeg het verleden te herinneren, was dat niet om stil te blijven staan bij wat zij niet
begrepen, of wat hen in de war gebracht had, maar meer de liefde zie ze zagen in herinnering te
brengen, de goede tijden die ze samen gehad hadden, het voorbeeld van Zijn leven dat zij in hun
eigen leven konden toepassen. Hij vroeg niet van hen het verleden netjes op orde te hebben om
daarna alles als ‘opgelost’ weg te kunnen leggen, maar om in plaats daarvan het voorbeeld van liefde
te herinneren, en wat zij wel begrepen hadden, om zo liefde te vinden te midden van onopgeloste
zaken.

DAT kunnen wij dus ook doen, leven in het hier en nu en op dit moment, ervoor kiezen in liefde te
wandelen, om door de ogen van liefde dingen in herinnering te brengen, met de zekerheid dat in de
toekomstige eeuwen de Vader ons de rijkdom van Zijn liefde zal laten zien in Christus Jezus. (Efeziërs
2:7)

Volgende week meer…zegen!
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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In het Heden & Aanwezigheid – deel 3 (Titanic)

Dag allemaal,
Op 10 april 1912 verliet de Titanic, het grootste en meest luxe oceaanschip op dat moment, de haven
voor zijn eerste reis. Het schip was gedecoreerd met het nieuwste van alles; het had draadloze
telegrafie, hetgeen de passagiers de ongehoorde mogelijkheid gaf met mensen te communiceren die
duizenden kilometer van hen vandaan waren. Het had rijk versierde passagiershutten in de eerste
klas, en voor de veiligheid, geavanceerde waterdichte compartimenten.

Eén van de meest luxueuze, zo niet HET meest luxueuze plek op het schip was de ‘Grand Staircase’,
gereserveerd voor eerste klas passagiers. Bovenaan de trap was een grote glazen koepel die
natuurlijk licht binnen liet, en de trap en het omringende houtwerk was sierlijk bewerkt.

De vloerbedekking rondom de Grand Staircase was ook het modernste en meest luxe van die tijd; met
behulp van een nieuw proces werd lijnolie die gestold was gemengd met grenen hars en zaagsel en in
diverse kleuren in tegelvorm gemaakt als vloerbedekking. Ja, de vloerbedekking rondom die Grand
Staircase, de meest luxe inrichting op het meest luxe oceaanschip ooit, was…linoleum.

In die tijd was linoleum ‘in’, het kostbaarst wat er te koop was, maar in onze tijd is het één van de
minst dure en veel voorkomende soort vloerbedekking.

Wat nu ‘in’ is, zal op een dag ‘oud’ zijn. In de wereld hebben mensen het over wat men in Parijs
draagt, of men zegt ‘dit is wat de sterren dragen’ maar volgend jaar dragen de sterren iets heel anders
en de modellen van Parijs tonen nieuwe stijlen tijdens de modeshows.

Doet God iets nieuws?
In kerkkringen is het zo dat het nieuwste en beste de label krijgt ‘dit is het nieuwe wat de Heer doet’.
Maar in het boek Handelingen, dat meer dan 30 jaar bestrijkt, en de rest van het Nieuwe Testament
dat totaal zo’n 70 jaar bestrijkt, zien we niet dat de schrijvers zeggen dat God iets nieuws doet, anders
dan het werk van Jezus en het werk van de Heilige Geest in de mens. Het Nieuwe Testament IS het
nieuwe.
Denk daar eens over na – Mattheüs, Markus, Lucas, Johannes, Paulus, Petrus, Jacobus – schrijvers
van het Nieuwe testament, pilaren van het geloof, gekozen door de Heer om in die tijd te leven en te
sterven, over een tijdspanne van 70 jaar van hun geloof, schreven nergens dat de Heer iets nieuws
aan het doen was, anders dan Jezus en de Heilige Geest.

Natuurlijk zal iemand die net de Heer kent, terecht zeggen dat het een nieuw leven voor hem is, maar
in termen van wat de hemel doet, hun redding en doop met de heilige Geest, dat is wat Hij steeds



gedaan heeft in de afgelopen 2000 jaar. Het is alleen nieuw voor ons, terwijl Hij dezelfde blijft,
gisteren, vandaag en voor altijd.

Hetzelfde voor mij om aan te werken
Ik kan niet voor jou spreken, maar voor mij werkt Hij nog steeds aan dingen in mij waar Hij een begin
mee maakte toen ik tot bekering kwam, op 16 jarige leeftijd. Hij is nooit opgehouden aan mij te
werken, dingen in mij te veranderen, mij gevoeliger te maken. Ik heb niet iets ‘nieuws’ nodig totdat en
indien ik eerst in de oude dingen volwassen ben geworden.

Het gezin in Colorado Springs – de wereld liefhebben?
Ik gaf les in Colorado Springs en na de lessen gingen wij met z’n vieren uit eten. Toen we naar onze
tafel liepen, merkte ik een groot gezin op in het midden van de ruimte, die een aantal tafels aan elkaar
geschoven hadden – ze waren met ongeveer 10 tot 14 mensen, de kinderen zaten aan de ene kant
en de volwassenen aan de andere kant van de tafel.

Ook zal ik direct engelen achter sommige mensen staan, en het was duidelijk dat één engel de leiding
had. Het is niet ongewoon dat de Heer mijn ogen opent om Zijn gebied te zien, terwijl ik ook de
natuurlijke wereld zie, maar wel vroeg ik mij af waarom dat nu zo was, in dat restaurant.

Terwijl wij vieren ons eten bestelden, hield ik een conversatie gaande met mijn vrienden, terwijl ik ook
naar links draaide om met de engel te praten die een paar meter van mij vandaan stond. In het
natuurlijke leek het dat ik mij naar links draaide om naar die grote groep te kijken, maar in de Geest
sprak ik met de engel. Het eerste dat ik vroeg was ‘Zijn deze mensen gelovigen?’ waarop hij
antwoordde dat dit zo was.

Hij voegde er aan toe: ‘maar ze hebben de wereld lief met zijn speeltjes en afleidingen. Ze gaan naar
de kerk, maar alleen als het past binnen hun plannen, en zelden lezen ze de Bijbel en spreken ze
thuis over de Heer.’ Ik vroeg hem hoe het was hen te beschermen en verrassend genoeg zei hij: “Het
is veel leuker om mensen als jou te bewaken.” Ik zei dat ik dacht dat ze drukker zijn met vleselijke
christenen, maar hij reageerde:

“Nee. Vanwege hun liefde voor de wereld en de dingen daarin, hebben ze de Heer in veel gebieden
van hun leven buitengesloten. Als iemand met Hem wandelt, zijn ze gevoeliger voor Zijn leiding, maar
als men zijn eigen ding doet is men niet op Hem afgesteld en ongevoelig voor de dingen van de Geest
en verhinderen ze ons daarom hen te beschermen of zelfs te waarschuwen voor dingen die staan te
gebeuren.”

Ik nam dit als een hint, dus gaf ik mijn aandacht aan een jongen van ongeveer 12, die aan het verste
eind zat, helemaal alleen, en waar een engel achter stond. De engel leek nogal gematigd in zijn
gemoedstoestand – stil, somber, kijkend naar de jongen. Er was een zwaarte over het hele gezin, en
ik vroeg mij nog steeds af waarom ik hen zag.

Dus vroeg ik de engel naar de jongen, en toen kwam ik er achter waarom mijn ogen geopend waren
om hen te zien: “Zoals het nu is, zal deze jongen in een ATV (terreinwagen) ongeluk sterven als hij
ongeveer 15 is.”
Daarmee verscheen er opeens een groot scherm, als een TV, in de lucht naast de engel, boven de
jongen. Ik zag zijn familie in de bossen en op een of andere manier wist ik dat het een zondag was en
zij in de kerk hadden moeten zijn, maar ervoor gekozen hadden hun terreinwagens die dag mee de
bergen in te nemen.

Ze hadden een helling van zand gemaakt en sprongen met hun voertuigen hierover heen, over een
flinke afstand, en toen zag ik deze jongen, ouder nu, met zijn voertuig springen en het kantelde terug
alsof hij een achterwaartse sprong wilde maken, wat mis ging. Het beeld bevroor toen zijn voertuig,
nu ondersteboven met hem in de stoel, de grond zou raken, en het hele ding boven op hem zou vallen
– en toen verdween het beeld.

Op dat moment onderbrak ik het gesprek met mijn 3 vrienden en vertelde hen wat ik jou nu net verteld
heb. Ik wist nu dat mijn ogen geopend waren om met de engelen te praten, zodat we voorbede
konden doen en dat verschrikkelijk ongeluk zouden kunnen stoppen, wat het leven van die jongen zou
nemen, 3 jaar verder in de toekomst en dat dit gezin terug zou keren naar hun eerste liefde. We



baden daar en toen ik opnieuw naar de engelen keel glimlachte de leider, evenals degene die achter
de jongen stond, en daarna verdwenen ze.

Mijn gastheer merkte toen op: “Dit verklaart iets dat ik van tijd tot tijd de afgelopen jaren meegemaakt
heb. Ik ben ergens en zie iemand en voel me bedroefd en verdrietig in mijn geest, bijna zover dat ik
mezelf laat gaan en ik op dat moment zou kunnen gaan huilen. Dit is mij overkomen in luchthavens,
maar ook gewoon tijdens een normale dag – dan zie ik iemand tussen de menigte en voel dat diepe
verdriet – en dat voelde ik ook toen we binnenliepen en dit gezin zagen, maar ik wist niet waarom. Nu
weet ik dat ik het verdriet van de Heilige Geest voel over iemands wandel met de Heer, dat zij niet met
Hem wandelen zoals ze zouden moeten, misschien dat ze de wereld meer lief hebben in plaats van
dat al hun liefde naar Hem gaat.”

We kunnen niet in Hem in het heden leven, als we ook ons hart aan de wereld en de dingen daarin
geven. Zijn tegenwoordigheid vereist in het heden te zijn – om alle liefde voor de wereld, alle mensen,
het hele verleden en het toekomst bij de deur te laten – om volledig en compleet aan Hem toegewijd
te zijn.
Verbazend, maar Hij is niet onwetend over onze noden of verlangens, en zoals Salomo om wijsheid
vroeg, in plaats van rijkdom of overwinning over zijn vijanden*, omdat hij (op dat moment in zijn leven)
volkomen in het heden was toen hij om wijsheid vroeg en de Heer hem de dingen gaf waar hij niet om
vroeg. *1 Koningen 3:5-14

Mogen wij voor Hem komen met dankzegging en lofprijs, gericht op het heden, gericht op Wie we
aanbidden, Wie we grootmaken, helemaal en volledig gericht zijn op Hem. Als we dat doen, zal in de
rest voorzien worden en zal alles in ons leven op zijn plek vallen.
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