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Jezus en wat kwantumfysica dingen – deel 1

Dag allemaal,
Ik had een goede vriend die een lijst opstelde met 3 vragen voor de Heer; Hij vroeg mij om de Heer,
de volgende keer dat Hij aan mij zou verschijnen, die dingen te vragen. Ik probeerde hem uit te leggen
dat het zo niet werkt, dat Hij de agenda bepaalt en dat niemand Hem kan doen verschijnen, noch
kunnen wij vanuit onszelf Hem zien. (Mijn vriend is nu in de hemel en ik weet zeker dat Hij het de Heer
rechtstreeks gevraagd heeft, lol)

En als je in de Geest bent, komen de vragen waarvan je denkt dat je die aan Hem zult stellen, niet
eens meer in je gedachten, maar veelal dingen van jouw geest waar jij je vaak niet eens van bewust
bent dat die in je waren.

In deze 3-delige serie ga ik wat dingen delen die mij gevraagd zijn en wat mij verteld is, maar waarvan
ik niet per definitie hoofdstuk en vers kan noemen en kan zeggen ‘hier staat het,’ maar eerder
principes die ik in de Schrift geobserveerd heb. Wat de Vader en Heer met mij gedeeld hebben, lijkt
logisch en zal ook, wat ik geloof, in jouw hart resoneren als zijnde waarheid. En zoals Paulus dat in
Romeinen 12:3 zegt, spreek ik naar de genade die mij gegeven is – ik kan niet spreken naar iemand
anders’ genade.

Laat mij allereerst vertellen wat er gebeurde toen ik de Vader gevraagd had “Zijn wij alleen in het
universum of is er leven op andere planeten?” Misschien herinner jij je dit eerste deel, want ik heb hier
al eerder elementen van gedeeld, maar het leidt naar dingen die ik hier nog nooit eerder genoemd
heb, dus lees alsjeblieft verder.

Om te beginnen, wat ik tot dat moment wetenschappelijk en Bijbels begreep
Wetenschappers hebben vastgesteld dat er voor een planeet meer dan 250 specifieke vereisten zijn
om leven te kunnen hebben (dit getal lijkt ieder jaar iets omhoog te gaan, omdat wetenschappers
telkens meer unieke dingen ontdekken die vereist zijn om leven te kunnen hebben). Een voorbeeld:
als de aarde 3% dichter of verder van de zon vandaan zou zijn, zouden wij verbranden of bevriezen.
En zouden wij een binair zonnestelsel hebben, dan kon er ook geen leven zijn – en 75% van de
sterren zijn dubbel, of binair, dus dat alleen al elimineert 75% van alle sterren.

Als wij niet elke 24 uur zouden roteren, zou één kant van de planeet gebakken worden en de andere
kant zou bevriezen. Als wij niet 2 grote planeten verder in het zonnestelsel zouden hebben die als
zwaartekracht magneten functioneren om verdwaalde kometen en asteroïden te vangen, die anders
de aarde zouden raken, zouden wij hier geen leven kunnen hebben…en zo zijn er meer dan 250
specifieke vereisten.

Om even wat getallen te noemen, de kans dat 1 planeet in het hele universum al die vereiste
elementen heeft, zijn 1 gevolgd door 42 nullen: 1 kans in
1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Dat is een hele, hele, hele kleine
kans…

Als je alle sterren in het universum bij elkaar optelt, heb je een 1 gevolgd door 27 nullen, wat een veel
kleiner getal is dan 1 gevolgd door 42 nullen. Dat wil dus zeggen dat er minder sterren in het hele
universum zijn dan wat nodig is om 1 planeet te kunnen hebben dat leven kan onderhouden. Het
universum is te klein om ook maar 1 planeet te hebben die leven in stand kan houden.

Om het op een andere manier te zeggen – wiskundig beredeneerd zouden wij niet eens kunnen
bestaan. Planeet aarde is een wonder, een abnormaliteit van de natuur, wat bewijst dat wij geschapen
zijn – omdat Hij niet voldoende massa in het heelal heeft om een planeet aarde te kunnen hebben. Wij
zijn een opzettelijk wonder en de wiskunde bewijst dat.

Dat ging er allemaal in mijn hoofd om
Tegelijkertijd worstelde ik met beweringen van mensen die geloven dat de aarde in letterlijk 6 dagen
geschapen is, versus hen die geloven dat de aarde veel ouder is.



Het boek ‘Starlight and Time’ door Dr. Russell Humphreys, legt uit dat er 2 identieke atoomklokken
zijn, één in Greenwich, Engeland, bijna op zeeniveau en de ander in Boulder, Colorado, ongeveer 1,6
kilometer boven zeeniveau.

Hij legt uit dat Einstein beredeneerde, wat sindsdien bewezen is correct te zijn, dat tijd versnelt, verder
weg van de zwaartekracht. Met andere woorden, tijd gaat sneller als het verder van de zwaartekracht
verwijderd is. Dit is bewezen, omdat de klok in Colorado 5 microseconden per jaar sneller gaat dan
de klok op zeeniveau, omdat het 1,6 kilometer verder verwijderd is van de zwaartekracht van de aarde
dan de klok op zeeniveau.

Hij legt uit hoe de Bijbel vanuit het perspectief van de aarde geschreven is, zodat 6.000 jaar op aarde
14 miljard in de ruimte zou kunnen zijn – heel ver verwijderd van de zwaartekracht van de aarde – tijd
is onderworpen aan zwaartekracht en perspectief. Is de kip de weg overgestoken of bewoog de weg
onder zijn poten? Beide perspectieven zijn juist.

Ik had er genoeg van
Al deze dingen spookten door mijn hoofd en ik wilde echt weten of wij alleen zijn in het heelal. Wist ik
veel dat de Vader iedere vraag met een enkele zin zou beantwoorden – en ik was vol ontzag.

Daar komt nog bij: Toen ik naar de hemel ging, zag ik een heleboel mensen, kinderen en
volwassenen – mensen van alle leeftijden – ieder van hen zat in een grote stoel, terwijl ze naar alle
bezigheden keken, met mensen spraken, allemaal heel gewoon – maar ze zaten allemaal. Achter en
boven een ieder van hen was iets wat een foto van een Melkweg leek te zijn, maar er was echter
geen muur achter hen en het waren dus daadwerkelijk Melkwegstelsels, op de een of andere manier
vergroot, prachtig, met het kleurenspectrum van de aarde, zoals we kennen van de Hubble
ruimtetelescoop, plus andere kleuren die normaal niet door mensen gezien kunnen worden –
ontzagwekkend prachtig, heel bewust heel duidelijk weergegeven achter iedere persoon. (het waren
bijna allemaal spiraalvormige Melkwegen).

Stel je een foto van een spiraalvormige Melkweg voor van ongeveer 1.2 – 1.5 meter boven iedere
persoon. Terwijl we daar langs liepen, vroeg ik wat dat allemaal inhield, en het nonchalante antwoord
was “O, bij iedereen zie je het sterrenstelsel waar ze in de toekomende eeuwen de leiding over zullen
hebben.” Ik herinnerde mij dat wetenschappers schatten dat er ongeveer 100 miljard sterren in een
gemiddelde Melkweg zijn.

Eén van mijn lievelingstijden met de Heer was toen Hij vertelde dat de Vader en Hij ons (deels)
gered hebben voor Efeziërs 2:7: “om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom Zijner (de
Vader) genade te tonen naar Zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.” De komende
eeuwen…wow…dat kunnen we ons niet eens voorstellen.

Dit ging er allemaal door mijn hoofd toen ik nadacht over de vraag of wij alleen zijn in het heelal. Dus
ging ik iedere avond buiten op een ligstoel zitten, onder de sterren, en wachtte daar tot ik een
antwoord kreeg – ik was vastbesloten dit te doen tot ik een antwoord zou krijgen, hoe lang het ook zou
duren. Meestal ging ik tegen 21:00 uur naar buiten, keek, dacht na, bad, praatte met de Vader,
maakte Hem groot, meestal zo’n 1 a 2 uur iedere zomeravond – en ik liet Hem weten dat ik terug zou
blijven komen, totdat Hij antwoord zou geven op mijn vraag: Zijn wij alleen in het universum? Ik had
wel gedacht ‘wat nu als het herfst of winter wordt en Hij nog steeds niet geantwoord heeft?’ maar ik
was vast besloten het niet op te geven en vol te houden.

Het was bij de tweede week dat Hij op een avond begon te spreken: “Wat je ziet als je naar de sterren
kijkt, is de schepping tot dag één. Ik schiep het heelal en gaf daarna Mijn creatieve aandacht aan de
aarde, om het te voltooien. Er komt een tijd dat Ik opnieuw mijn creatieve aandacht aan de rest van
het heelal zal geven om dat te voltooien. Dus wat je ziet als je naar de sterren kijkt, is het heelal tot
dag één.

Daar stond ik versteld van – ik moest Genesis 1:1 in gedachten brengen: “In den beginnen schiep
God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig..” Ik had dat nooit zo in die
chronologische volgorde gezien, dat Hij eerst het heelal (hemelen) schiep en daarna kwam de aarde –
dat is hoe wetenschappers zeggen dat de aarde tot stand gekomen is – en er is geen tijdslimiet
geplaatst op die schepping. Er is niets in vers 1 dat ons vertelt hoe lang het scheppen van de



‘hemelen’ en de aarde in beslag genomen heeft. Ik was ineens vervuld van vreugde en opwinding en
vol ontzag dat als ik naar de sterren kijk, ik de schepping direct TOT dag één zie.

Dag 1 van de schepping begon pas na “in den beginnen schiep God de hemelen en de aarde.” Het
heelal en de aarde kunnen miljarden jaren oud zijn, terwijl de schepping van leven op de planeet, in
dagen plaats gevonden kon hebben…

Als je ’s nachts de sterren ziet – dat is het heelal TOT dag één – en er komt een tijd dat Hij Zijn
creatieve aandacht aan het heelal gaat geven, om dat te voltooien – dat Heeft Hij tegen mij gezegd –
wat mij zegt dat Hij fantastische plannen voor Zijn kinderen heeft, en al onze dagen hier zijn een
voorbereiding voor de eeuwen die komen…

Volgende week, toen ik de Heer vroeg: “Hoe deed U dat, op water lopen?”
Tot dan,
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com

2016-12-31

Jezus en wat kwantumfysica dingen – deel 2

Dag allemaal,
Dit is deel 2 van een 3-delige serie waarin ik een aantal kwantumfysica vragen aan de Heer stelde en
Hij antwoord gaf.

Hoe kon U op het water lopen?
En zo gebeurde het, nadat Hij mij in een bezoek onderwezen had, Hij terloops vroeg “Is er iets dat je
Mij zou willen vragen?”

Nu denk je misschien, met een gehandicapte zoon, dat Ik zou vragen over het hoe en waarom van
zijn genezing – maar Hij en ik hebben daar al een gesprek over gevoerd, wat privé blijft – of over
andere bedenkelijke gebeurtenissen in mijn leven, maar dat was niet het geval. Als je in de Geest
bent, lijkt het dat de vragen die naar boven komen, dingen in jouw geest zijn waar je nieuwsgierig over
bent, maar die niet een top prioriteit zijn – dus vroeg ik “Hoe kon U op het water lopen? Dreef U of
werd het water onder uw voeten stevig, of was er een pad aan de bovenkant van het water dat stevig
werd? En hoe en waarom transporteerde U iedereen plus de boot over het water?”

De context – al deze dingen gingen er in mijn hoofd om
Drie evangeliën vertellen het verhaal van Jezus die over het water liep, wat direct plaatsvond nadat Hij
5,000 mannen plus vrouwen en kinderen gevoed had: Mattheüs 14:22-23, Marcus 6:45-52, Johannes
6:15-21

Het evangelie van Johannes vertelt dat de menigte, nadat zij het wonder van de broden hadden
gezien, Jezus met geweld wilden meenemen om Hem koning te maken, dus stuurt Hij Zijn discipelen
met de boot weg, met de instructies naar de andere kant te varen, terwijl Hij de bergen inging – om zo
de mensenmassa kwijt te raken en om tijd voor gebed te hebben.

Johannes vertelt ook dat ze slechts 25 of 30 stadiën geroeid hadden – zo’n 5 of 6 kilometer, wat
ongeveer tot halverwege het meer was. Vers 21 zegt “Zij wilden hem dan in het schip nemen en
terstond bereikte het schip het land, waar zij heengingen.” Hij transporteerde bovennatuurlijk de hele
boot met de discipelen erin, naar hun bestemming.

Het evangelie van Marcus, wat het evangelie is dat over het ongeloof van de harten van mensen
gaat, vertelt ons dat Jezus ‘hen voorbij wilde gaan’ en hoe de discipelen in ongeloof waren toen Jezus
op het water liep; hun harten waren verhard in ongeloof, want zij ‘hadden bij het wonder van de
broden, niets begrepen.’



Het evangelie van Mattheüs vertelt ons dat zij Jezus zagen in de 4
e

nachtwake, wat van 03.00 tot
06.00 uur is; het is het enige evangelie dat vertelt dat Petrus op het water liep. Mattheüs deelt dat zij
Jezus op het water zagen lopen en dat Hij tegen hen zei “Heb goede moed, IK BEN, wees niet
bevreesd!” (vs 27). Petrus’ reactie, in vers 28, was “Heer, als U het bent (de IK BEN), geef mij dan
bevel over het water naar U toe te komen!” Petrus vroeg zich niet af of het de Heer of een geest was,
hij wilde weten of Jezus de IK BEN is – Degene die met Mozes sprak uit de brandende braamstruik, in
Exodus 3:14

Helaas hebben de meeste vertalingen de ‘IK BEN’ niet correct vertaald en afgezwakt– de Amplified en
een paar andere vertalingen hebben het correct vertaald, zoals Mattheüs het geschreven heeft.

Dus toen ik de Heer vroeg ‘Hoe kon U op het water lopen?’…
vroeg ik mij af hoe dat fysiek gebeurd zou kunnen zijn, en waarom Hij hen voorbij wilde lopen en
waarom Hij de boot en diens mannen halverwege het meer transporteerde (het Meer van Galilea). Al
die vragen kwamen samen in die ene vraag. Bovendien wilde ik weten, waar Marcus 6:48 zegt dat Hij
hen zag toen zij op het meer waren in het midden van de nacht en Hij nog op het land was, of Hij hen
in de Geest zag of dat het misschien een heldere maan was, of dat het bijna zonsopgang was en Hij
hen normaal kon zien.

Ik had de vraag nog maar net gesteld of er dook een visioen op, als een groot TV scherm, met de
Heer aan de rechterkant staand van het rechthoekig scherm en hij vertelde en legde uit wat ik zag.
Mijn gezichtshoek was aanvankelijk van een afstandje van de wal en aan mijn rechterkant zag ik de
boot en de mannen die hard roeiden tegen de wind. Aan de linkerkant was Jezus, in de bergen. Ik kon
Hem makkelijk zien in de heuvels en Hij keek naar beneden, naar het meer, terwijl Hij ook de boot zag
en de mannen die hard moesten roeien tegen de wind en de golven. Terwijl Hij vertelde, veranderde
mijn gezichtspunt en volgde ik Hem over het meer.

Ineens verscheen er iets wat op een rondwervelende cilinder op zijn kant leek, met Jezus aan de
monding ervan en het strekte zich over het meer uit, voorbij de boot, naar de kust aan de andere kant.
Pas toen vroeg ik “Heer, wat zie ik hier?” Hij antwoordde “Je kunt het zien als een wormgat en het is
de manier waarop Ik op het water liep en de boot transporteerde naar de andere kant.” En daarmee
begon Hij erin te lopen, verder vertellend terwijl Hij liep.

“Ik had de mannen gedag gezegd en vertelde hen Mij aan de andere kant op te wachten, en Ik ging er
vanuit dat ze dat zouden doen, wat de reden is dat Ik hen voorbij liep.” Toen pas zag ik het tafereel –
Jezus keek niet naar de mannen, maar naar de andere kant van het meer met een directe intensiteit
die ik, al de keren dat ik Hem gezien heb, nog nooit eerder bij Hem gezien had. Hij was erop gericht
naar de andere kant te gaan. Ik zag die tunnel, die wervelende tunnel die op het water lag en
waardoor de Heer liep – het omvatte niet de boot – alleen Jezus liep daar, op weg naar de andere
kant – ik kon de andere kant duidelijk zien, geopend aan de walkant.

Toen zag ik de mannen die het in angst uitriepen; en de blik van de Heer werd gebroken en Hij keek
naar hen. Toen Hij dat deed, verschoof de tunnel en de tunnel week van zijn oorspronkelijk pad af,
met Hem mee en ineens omvatte de tunnel de boot en de Heer samen. Daar was het dat Hij tegen
hen zei moed te houden, omdat Hij de IK BEN is, en om niet meer bang te zijn. En daar was het dat
Petrus over de kant van de boot klom en begon te lopen, om daarna te zinken – dat was fascinerend
om te zien – voor Petrus leek het op drijfzand. De Heer boog voorover, nam hem bij de hand en trok
hem overeind en samen liepen ze terug naar de boot. En ineens waren de mannen en de boot bij de
wal aan de andere kant, ze moesten slechts de neus van de boot een beetje bijsturen.

Ik leerde zoveel door slechts te kijken – Petrus die zonk als in drijfzand, geleidelijk, terwijl hij naar de
wind en de golven keek – dat sprak boekdelen over hoe geloof wordt aangetast; zelden is dat in een
oogwenk, maar het is eerder een proces. De emoties die komen, de gedachten, de wind en de golven,
het feit dat je ergens loopt waarvan je dat nooit gedacht had…er was zoveel in dat kleine deeltje wat ik
zag.

Hij vervolgde:
“Toen Ik hen zei naar de andere kant te gaan, deed Ik dat omdat Ik daarvoor een storm gekalmeerd
had door Mijn bevel, toen we samen op het meer waren (Mattheüs 8:23-27 en ze hadden evenzo Mijn
naam gebruikt om zieken te genezen en geesten uit te drijven (Mattheüs 10:1-) dus Ik verwachtte hen



te doen wat zij wisten te doen, maar ze deden dat niet.” Ik moest direct denken aan Johannes 6:1-6,
wat plaats vond voordat Hij de 5,000 gevoed had en waar Hij de discipelen vroeg hoe zij de mensen
te eten zouden geven en vers 6 zegt
“Hij zei dit,om hen op de proef te stellen, want Hij wist Zelf wat Hij zou gaan doen.”

Hij test ons niet met het kwade, maar Hij staat toe dat wij in situaties komen waar we voor geloof of
voor angst moeten kiezen; om uit te stappen in wat wij in onze geest weten, of om terug te deinzen.
Zo’n groot deel van wandelen met Hem is ‘het geschiedde naar uw geloof.’ Hij laat ons in situaties zijn
waar we moeten kiezen, zoals dat van den beginne af aan geweest is.

Hij vervolgde:
“Ik had in die tijd, wat jij een Goddelijke afspraak zou kunnen noemen, aan de andere kant. Dat liet mij
iets zien wat het goed zou doen in een prediking – ongeacht de wind en de golven van het leven, die
je tegenwerken in je wandel met de Heer, als Jezus in jouw boot komt, ben je onmiddellijk waar je al
die tijd al geweest zou zijn – wat wil zeggen dat de tijd en moeite niet voor niets geweest is, en jij loopt
niet achter, zoals je veronderstelde. Je bent precies waar je moet zijn, nu, in deze tijd en op deze plek.
Pas je denken aan door dat oude denken achter je te laten dat zegt dat je gefaald hebt, en nu achter
de plannen van God aanloopt. Misschien was dat zo, maar Hij is in staat de goddelijke afspraken van
jouw leven na te komen. Hij zag jouw strijd tegen de wind en de golven en nu je weer terug bent bij
Hem, ben je precies waar je had moeten zijn!

Ik werd mij ook bewust van Zijn verwachtingen. Omdat de discipelen Zijn Naam gebruikt hadden om te
genezen en demonen uit te werpen, en omdat ze al gezien hadden dat Hij een storm kalmeerde,
verwachtte Hij van hen in die dingen te wandelen. Het lijkt erop dat wij zo vaak aanmaning na
aanmaning na bemoediging en zachte duwtjes van de Geest nodig hebben om het juiste te doen, om
dat te doen wat wij weten te moeten doen. Zijn verwachting is dat wat wij zien, ook doen en het onze
levensstijl maken. Ik nam mij vast voor om in de toekomst te doen wat ik wist te doen.

Het evangelie van Marcus zegt dit, in vers 51-52: “Zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij
verwonderden zich, want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart
verhard was.” Ik zei tegen Hem dat ze zo druk geweest moesten zijn met het opruimen van de restjes
brood en het vechten tegen de wind en de golven, dat ze geen tijd hadden na te denken over het
wonder van de broden – maar Hij gaf geen excuus noch toelichting op mijn opmerking, zodat wat Hij
gezegd had, bleef staan.

En toen, na die opvallende stilte: “Maar om jouw vraag te beantwoorden, het water werd stevig onder
Mijn voeten toen ik erop stapte.”

Volgende week: “Hoe liep U midden tussen die menigte door, in Lucas 4:29-30 en Johannes 8:58-
59?”
tot dan, zegen,
John Fenn
cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com

2017-01-07

Jezus en wat kwantumfysica dingen – Deel 3

Dag allemaal,
Ik deel een aantal dingen die ik de Heer gevraagd heb, en die vallen onder de categorie
‘kwantumfysica,’ en vandaag gaat het over de vraag: “Hoe liep U midden tussen de menigte door, in
Lucas 4:29-30 en Johannes 8:58-59?”

De context vaststellen van wat ik heb begrepen
Lucas 4 verhaalt hoe Jezus in Zijn geboortestad, in de synagoge, uit Jesaja 61:1-2 leest, en midden in
het vers stopt: “De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om armen het
evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan
blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename



jaar des Heren…” en Hij sloot het boek en ging zitten en zei: “Heden is dit Schriftwoord voor uw oren
vervuld.”

Laat mij even uitleggen waarom Hij midden in de zin stopte, want de hele zin zegt: “om uit te roepen
een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God.”

Jezus stopte bij ‘een jaar van welbehagen des Heren’ en ging toen zitten. De Joden (tot op heden)
begrepen niet dat er twee verschijningen van de Messias zijn – één om voor de zonde te betalen en
één om Zijn koninkrijk op aarde te brengen als de overwinnende Koning. Dit vers noemt beide – het
jaar des welbehagen van de Heer EN een dag der wrake van onze God.

Wat de Vader niemand had verteld, is het geheimenis van de 2 verschijningen, gepland vanaf het
begin, dat God ook de heidenen opneemt – niet-Joden – om deel van het verbond te worden. Efeziërs
3:3-6: “…dat mij door openbaring het geheimenis bekend gemaakt is, het geheimenis van Christus,
dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen, zoals het
nu door de Geest geopenbaard is aan de heiligen, zijn apostelen en profeten: dit geheimenis, dat de
heidenen mede-erfgenamen zijn…”

“Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan
Zijn heiligen. Hun heeft God willen bekendmaken, hoe rijk de heerlijkheid van dit geheimenis is:
Christus onder
(in) u, de hoop der heerlijkheid.” Kolossenzen 1:26-27

“…naar de openbaring van het geheimenis, eeuwen lang verzwegen, maar thans
geopenbaard…onder alle volken…” Romeinen 16:25-26

Daarom lijken profetieën uit het Oude Testament van punt naar punt te gaan, zonder de gemeente te
noemen – God had aan geen enkele van de oud Testamentische profeten genoemd dat er een
seizoen van zo’n 2,000 jaar zou zijn waarin Hij heidenen de kans geeft deel te worden van het
verbond in Hem – dat werd pas bij en na Pinksteren bekend, toen alle mensen de Heilige Geest
ontvingen, kinderen en ouderen, mannen en vrouwen, slaven en vrijen, zonder rekening te houden
met afkomst, of etnische groep – iedereen is in Christus gelijk.

Maar in Lucas 4 wisten ze dat nog niet en veel van wat Jezus met Zijn discipelen deelde over ‘de
gemeente’ begrepen ze niet. De afgelopen 2,000 jaar is grotendeels voor de heidenen geweest, maar
er komt een tijd dat wij verwijderd worden en dan zal God opnieuw Zijn aandacht op Israël richten – de
laatste 7 jaar van dit tijdperk. Jezus zei “Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden
der heidenen zullen vervuld zijn*” en Paulus zei “een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen,
totdat de volheid der heidenen binnengaat…”*Lucas 21:24, Romeinen 11:25

Terug naar Jezus die bijna van een rots gegooid wordt; Lucas 4:28-30
Toen Jezus midden in de zin stopte, verbijsterde dat het publiek, en nog meer toen Hij zei dat Jesaja
61:1-2a die dag voor hun ogen vervuld is! Daarna deed Hij andere uitspraken, met als gevolg dat:

“allen in de synagoge met toorn werden vervuld, toen zij dit hoorden. Zij stonden op en wierpen Hem
de stad uit en voerden Hem tot aan de rand van een berg, waarop hun stad gebouwd was, om Hem
van de steilte te storten. Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.”

Hoe ‘liep Hij midden tussen hen door, en vertrok?’ Dat wilde ik graag weten.

Jezus liep tussen een ander menigte door: Johannes 8:58-59
“Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, IK BEN. Zij namen dan stenen
op om naar Hem te werpen, maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen
hen door en zo ging Hij weg.”

De zinsnede ‘midden tussen hen door’ gebruikt ‘meso’ voor ‘midden,’ als een bijwoord dat de actie
beschrijft – Hij liep dwars door de menigte, in beide gevallen. Het woord ‘verborg’ is precies wat het
zegt – verbergen of verhullen. Dus ik wilde weten hoe Hij elk van deze verdwijningen deed. Sommigen
suggereren dat Hij iets over Zijn gezicht deed en Zich een weg baande door de menigte, maar dat is
niet logisch, omdat het dan 1 man tegen een woedende menigte was, die van plan was Hem te



vermoorden. Sommigen veronderstellen dat Hij hen tijdelijk verblindde, of ze geven een andere
bovennatuurlijke verklaring – ik wilde het weten, dus vroeg ik het.

De enige keer dat Hij naar de hedendaagse cultuur refereerde om Zichzelf te verklaren
“Denk aan de Matrix en hoe zij zich voortbewogen op een manier dat het leek dat de kogels die op
hen gericht waren, in slow motion vlogen? Zo was het. Denk aan de episode van Star Trek waar de
crew van de Enterprise een zoemend geluid hoorde, totdat sommigen van hen die dimensie
binnengingen en wezens vonden die veel sneller bewogen dan de normale tijd, wat dat zoemende
geluid maakte. Zij bewogen zich zo snel, dat het voor hen leek dat de crew bijna stil stond.”

Weet dat ik de IK BEN ben. Het enige dat Ik doen moest, was te versnellen naar de snelheid van het
licht, en voor Mij leek het alsof zij zich heel langzaam voortbewogen, maar voor hen was het dat ze Mij
ineens niet meer konden zien, en Ik liep tussen hen door.”

Jezus beweerde verschillende keren dat Hij de IK BEN is. Zoals ik vorige week deelde, in Mattheüs
14:27, toen Hij op het water naar de bange mannen liep: “Wees blij! IK BEN! Stop bang te zijn.” En
ook hier, in Johannes 8:58 “Eer Abraham was, IK BEN.” En in Johannes 18:5-6 toen ze Hem kwamen
zoeken en Hij hen vroeg wie ze zochten. Ze antwoordden en zeiden “Jezus de Nazireeër…en Hij
zeide tot hen: IK BEN! En toen Hij zei: IK BEN, deinsden ze terug en vielen ter aarde.”

In het laatste geval kwam er zoveel kracht van Hem vrij, dat alle aanwezigen wisten dat Hij vrijwillig
naar Zijn dood ging, en niet onder dwang. Hij is de IK BEN, Degene die tot Mozes sprak vanuit de
brandende braamstruik, de Altijd Aanwezige.

Ik kan dit niet met hoofdstuk en vers verklaren, maar ik geloof…
We hebben allemaal wel eens plaatjes van atomen gezien, of in ieder geval van een celkern met
daaromheen elektronen, neuronen en protonen – we zijn allemaal naar school geweest, lol.
Aannemend dat er molecules zijn in de geestelijke wereld (bij gebrek aan een betere term), lijkt het
erop dat de wereld van de Heer in een sneller tempo lijkt te bewegen dan de moleculen op aarde.
Toen ik een rondleiding in de hemel kreeg, was één van de meest spectaculaire dingen dat mijn ogen
alles konden onderzoeken wat ik maar wilde, zo dichtbij als ik maar wilde. Ik weet nog dat het eerste
waar ik naar keek, een boom was, zo’n 8 kilometer van mij verwijderd en door het te willen kon ik
dichter en dichter naar een blad kijken, totdat ik met het blote oog de moleculaire structuur kon zien –
en zelfs de atomen die bewogen en ik kon het gezoem horen. Ik was zo verbluft, dat ik dat direct bij
alles wat ik kon zien, ging doen –iedere boom van een andere soort had een andere zoem dan de
andere soorten – en toch wist ik dat ze allemaal gegroepeerd waren in dezelfde categorie zoemen – ik
weet niet hoe ik dat beter kan uitleggen.

Ik keek naar het gras, naar bloemen, een steen, het levende water – en alles leek op een hoger
niveau te bewegen dan aardse moleculen – als een hoger nivo van bestaan en zijn.

Ik denk dat dit hetgeen is waar de Heer naar refereerde toen Hij zei dat Hij versnelde, tot bijna aan de
snelheid van het licht – en ik vraag me af of dit hetzelfde proces is waarop de boot halverwege het
meer getransporteerd werd, en later hoe Fillipus 32 kilometer verplaatst werd om de Ethiopische
hoofdman te ontmoeten. Paulus zegt het zo elegant, in 1 Korintiërs 15:39-54: “Alle vlees is niet
hetzelfde…er zijn hemelse en aardse lichamen…er wordt gezaaid in vergankelijkheid en opgewekt in
onvergankelijkheid…er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam
opgewekt…gelijk wij het beeld van het stoffelijke dragen, zullen wij ook het beeld van de hemelse
dragen…want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet
onsterfelijkheid aandoen…”

Ik hoop dat dit een zegen geweest is – misschien deel ik later nog meer, maar voor nu blijft veel van
wat ik gezien en gehoord heb, privé – Jezus is geweldig!
Volgende week een ander onderwerp, tot dan, zegen,
John Fenn
cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


