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Profetie begrijpen en dit jaar – Deel 1

Dag allemaal,
Aan het begin van een nieuw jaar is iedereen bezig met wat God zegt over 2015. Op het internet vind
je veel ‘woorden van God’ over van alles, van een mysterieuze planeet Nibiru die de aarde schampt,
tot Californië dat in de oceaan terecht komt, tot aan Israël die een oorlog begint en de economie van
de VS die instort, en nog veel meer.

Hoe kan een christen nu weten wat echt is, wat verkooppraatjes zijn, wat het vlees is, en uiteindelijk
wat God werkelijk tegen Zijn kinderen zegt? Voordat ik die laatste vraag ga beantwoorden over wat Hij
nu echt zegt, noem ik een aantal basisregels hoe je Zijn wegen kunt kennen:

Allereerst: IK BEN
Dit is een les voor een ieder die heeft meegemaakt dat de Heer hem iets voor zijn toekomst of voor
die van anderen liet zien. Veel levens zijn geruïneerd omdat men dit principe niet begreep. De Heer is
de IK BEN, wat wil zeggen dat Hij altijd aanwezig is.

Dus als Hij iets openbaart in jouw geest over wat dan ook, of als iemand jou een profetisch woord
geeft, of jij hebt iets wat in de toekomst is voor een ander, dan voelt het als NU. Dat komt omdat HIJ
NU is, de IK BEN, de altijd Aanwezige. Maar dat wil niet zeggen dat je dat ene nu moet doen, en je
daarbij je gezond verstand en planning aan de kant moet gooien.

In Handelingen 26:13-18 vertelt Paulus zijn getuigenis aan Koning Agrippa en hij haalt aan wat de
Heer hem die dag vertelde: “…hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige
daarvan dat gij Mij gezien hebt, en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de
heidenen, waarheen Ik u nu zend…”

Maar het duurde minstens 10 jaar voordat hij naar de heidenen ging
Hij bracht 3 jaar in Arabië door en ontving openbaringen en TOEN zocht hij Petrus op. Lucas geeft
handelingen 9 beknopt weer, in het belang van zijn lezers, maar Paulus vertelt ons dat er 3 jaar
voorbij gingen voordat hij Petrus en de apostelen ontmoette. En daarna gingen er nog eens 7 jaar
voorbij voordat hij zijn bediening aan de heidenen begon. (Galaten 1:13-18, handelingen 9:22-28,
13:436-48; Handelingen 9 was ongeveer in het jaar 35 na Christus en Handelingen 13:46 in het jaar
45)

Ik ken iemand die naar Hong Kong ging, omdat God haar had verteld dat ze daar naartoe zou moeten,
en tegen ieders raad in, vertrok ze zonder geld op zak, zonder financiële support te hebben en het
eindigde ermee dat ze de kerk belde om haar vliegtuig ticket naar huis te betalen, 2 maanden later.

Was zij geroepen? Waarschijnlijk wel, maar zij had het moeten laten ontwikkelen, met het begrip dat
het de IK BEN was die haar dat vertelde, de altijd Aanwezige. Hij bedoelde niet dat ze onmiddellijk
moest gaan, Hij verwachtte niet en wilde ook niet, dat zij haar gezond verstand aan de kant zou doen.
Het was haar verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ze financiële ondersteuning zou hebben, en
Hij zou haar geholpen hebben, maar zij was aanmatigend en handelde direct, en leed als gevolg
daarvan.

Wij proberen niet dingen te laten gebeuren, wij hoeven God niet te helpen omdat wij denken
wel te weten hoe het zal uitkomen. Wij moeten ons gezond verstand gebruiken en Hem
toestaan onze stappen te leiden

Ik ken mensen die goedbetaalde banen opgegeven hebben omdat God sprak dat Hij een andere
positie voor hen had dat een promotie zou zijn, of omdat Hij zei dat ze voor de bediening geroepen
waren – en dat voelde als NU – dus zegde men hun baan op en kwijnde men weg in verwarring en
financiële ellende, zich afvragend wat God hen aandeed – ZIJ waren 100% fout, omdat ze wat Hij zei
te geestelijk maakten, tot het punt dat het gezond verstand niet meer meetelde.

Dus als iemand een profetie voor jou heeft, of men zegt dat iets een woord voor de wereld of voor een
bepaald land is, begrijp dan dat het voelt als NU METEEN, onmiddellijk, op handen zijnde. Weet dat



‘spoedig’ voor de Heer voor ons vaak jaren of decennia later is. In het OT waarschuwde Hij Israël voor
diens verwoesting, 150 jaar voordat het plaatsvond, maar het voelde als ‘nu.’

Ten tweede: profetie is regel op regel, lineair
Wat ik daarmee bedoel, is dat in Efeziërs 3:3-6 Paulus spreekt over hoe het geheimenis dat verborgen
was gehouden vanaf het begin der wereld, nu geopenbaard werd aan de apostelen en profeten,
namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van de belofte in Christus Jezus. Kun jij je dat
voorstellen? Paulus zegt dat de redding van de heidenen een geheimenis was dat pas ten tijde van
Pinksteren geopenbaard werd!

Dit geheimenis wordt meerdere keren genoemd: o.a. in Romeinen 16:25-26, Colossenzen 1:26-27.
Eén van mijn favoriete verzen is: ‘Christus in u, de hoop der heerlijkheid’ wat in de context spreekt
over de heidenen die nu Christus in hen hebben, waarvan Paulus zegt dat het een geheimenis was
dat eeuwen en generaties lang verborgen was gebleven.

Dat houdt in dat profetie in het Oude testament in een rechte lijn schijnt te gaan, waarin niets vermeld
wordt over de gemeente – het is regel op regel. Als voorbeeld: Ezechiël 36 en 37 profeteren dat Israël
opnieuw een natie wordt, en hoofdstuk 38 en 39 spreken over een oorlog tussen Israël en diens
bondgenoten tegen Rusland met zijn bondgenoten, en dan onmiddellijk gaat het over naar hoofdstuk
40 waar we de nieuwe tempel zien en de Messias die over de aarde regeert.

En ergens midden in die hoofdstukken hebben we een periode van 2000 jaar waarin de heidenen
gered worden, maar Ezechiël had dat niet geopenbaard gekregen, dus wat de Heer hem vertelt is een
rechte lijn, zonder dat hij een idee had over gebeurtenissen die zouden plaatsvinden midden tussen
die verzen, en soms zitten er zelfs hele eeuwen tussen verzen in.

Een ander voorbeeld
De eerste boodschap van Jezus vinden we in Lucas 4:18-23. Hij haalt Jesaja 61:1-2 aan, maar stopt
midden in de zin: “…om te verkondigen het aangename jaar des Heren.”Daarna ging hij zitten en zei:
“Heden is dit Schriftwoord voor uw oren vervuld.”

Maar als je Jesaja 61:1-2 leest, zie je dat Hij midden in de zin stopte: “…om uit te roepen een jaar van
het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om alle treurenden te troosten
(na de dag der wrake).” Waarom stopte Jezus midden in de zin om te zeggen dat Hij het aangename
jaar des Heren vervulde, maar noemde Hij niet de rest van de zin dat gaat over de dag der wrake van
onze God?

Hij stopte omdat Hij niet kon openbaren dat tussen het aangename jaar des Heren en de dag der
wrake van onze God, een periode van 2000 jaar was ingebracht voor de heidenen, zodat zij deel van
het verbond zouden kunnen worden. Het was nog steeds een geheimenis dat tot Pinksteren alleen bij
de Vader bekend was.

Dat was de reden dat Jezus midden in de zin stopte. Denk eens mee – eeuwenlang hadden vrome
Joden over Jesaja 61:1-2 gedebatteerd, de dag van het aangename jaar des Heren en de dag der
wrake van onze God. Onderwijs werd erover gegeven, ‘openbaring’ over dat vers circuleerde – en dat
werd allemaal gedaan met een mate van dwaling, omdat de Vader die periode van 2000 jaar in het
midden van dat vers, niet geopenbaard had. Men trok conclusies gebaseerd op gedeeltelijke
informatie.
Houd die gedachte vast…

Nu zie je het verband…
Op dezelfde manier dat de Vader voor de mensheid verborgen hield dat Hij Zijn verbond met Israël
zou openen voor alle naties, aan een ieder die in geloof erop reageert, zo ook hield Hij de tijd van de
opname en de tweede komst van Christus verborgen in Zichzelf – Jezus vertelde duidelijk dat
niemand de dag noch het uur weet, de engelen niet, en Hijzelf ook niet, maar alleen de Vader. En
terwijl de opname voorzegd is in het Feest der Bazuinen, het 5

e
feest van Israël en het eerste feest dat

in de herfst plaats vindt, het vermeld niet wanneer die gebeurtenis zal plaatsvinden. (Mattheüs 24:36,
Handelingen 1:7)



Dat wil zeggen dat profetieën die wij in onze tijd horen over de eindtijd, ook regel op regel is, lineair –
Hij slaat de opname en de 2

e
komst over, omdat de timing van deze gebeurtenissen niet aan de

mensheid geopenbaard is.

Met als gevolg dat veel leraren, net zoals dat het geval was bij de Rabbi’s die debatteerden over
Jesaja 61, conclusies trekken waardoor mensen opgehitst worden over dingen die alleen de Vader
weet en die Hij voor Zich houdt. Men begrijpt niet dat er een onderbreking in profetie is, omdat de
Vader dingen voor Zichzelf houdt. Leraars die conclusies trekken over de timing van zulke dingen zijn
evenzeer in dwaling als de rabbi’s van Jesaja tot Jezus, omdat ook zij gedeeltelijke informatie hebben
en geen conclusies zouden moeten trekken of aannames zouden moeten maken.

Blijf weg bij de eindtijd predikers die conclusies trekken als het gaat om de timing, omdat zij dat doen
gebaseerd op gedeeltelijke informatie. Vergeet niet dat alle dingen voor de IK BEN aanstaande zijn.
Maar de onverstandigen in de wegen van de Vader trekken conclusies die angst, zorgen en
verwarring veroorzaken. Jacobus zegt dat verwarring de wijsheid van mensen/de wereld is. Blijf bij
vrede.

Dus misschien zal Californië in de zee vallen. En misschien explodeert Yellowstone national park, om
daarmee een groot deel van de VS weg te vegen, en misschien komt er een grote aardbeving in St.
Louis en Memphis, maar profetie is lineair – dat zou in de grote verdrukking kunnen plaatsvinden. Of
bij de 2

e
komst, of aan het eind van het duizendjarig Rijk, als de aarde opnieuw gemaakt wordt door

vuur – we weten het gewoon niet.

Of de Heer jou nu iets verteld over je eigen leven, of voor het leven van iemand anders, of een
profetische droom geeft voor jouw land, weet dat zelfs een openbaring over een verschrikkelijke
gebeurtenis, door Hem gegeven, gehuld is in vrede. En het kan voelen als NU, maar weet dat Hij de
IK BEN is, dus dat is normaal. Gebruik wijsheid, blijf in die vrede, en volgende week meer…tot dan,
zegen!

John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Profetie begrijpen en dit jaar – Deel 2

Dag allemaal,
Vorige week heb ik verteld hoe de Heer de IK BEN is, de altijd Aanwezige, wat inhoudt dat wanneer
Hij ons iets verteld, het als NU voelt en aanstaand is. Dat komt omdat het in Zijn wereld, als altijd
aanwezig zijnde, het NU is, dus als Hij iets tegen ons zegt, voelt het alsof het direct gaat gebeuren.

En ik deelde ook hoe profetie lineair is, regel op regel. Als dingen alleen bekend zijn bij de Vader, en
niet aan de mensheid geopenbaard is, slaat profetie over wat niet geopenbaard is, en hebben we
geen idee waar die geheimen precies passen.

Verder – een profetie hoeft niet uit te komen om echt te zijn
Eén van de richtlijnen in Israel om te weten of een profetie van de Heer afkomstig is, was dat als het
uitkwam zoals voorzegt, het inderdaad van God was. Maar dat is niet de enige richtlijn.

Mozes – In Exodus 3:16-17 vertelt de Heer Mozes bij de brandende braamstruik terug naar Egypte te
gaan, om de oudsten te verzamelen en hen te vertellen dat Hij hen naar het beloofde land zal
brengen. “…naar een land vloeiende van melk en honing.”

Dit werd door de Heer direct tegen Mozes gezegd, en daarna tegen de oudsten van Israël en toen aan
het volk – en het is nooit gebeurd. Iedereen die de profetie hoorde, stierf in de woestijn, en kwam niet
aan in het beloofde land. (Alleen Jozua en Kaleb zagen het woord vervuld)

Jona – In Jona 3:4 profeteert Jona dat Nineve na 40 dagen verwoest zal worden. Je kent het verhaal;
men bekeerde zich en de Heer zag dit en veranderde van gedachten, wat Jona boos maakte.



Jesaja – In Jesaja 38:1 is Koning Hizkia ziek en Jesaja profeteert tegen hem: “Zo zegt de Here: tref
beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen.” Maar de koning keerde zijn gelaat
naar de wand en pleit zijn zaak om te mogen leven, en in vers 5 staat dat de Heer Jesaja vertelt dat
Hij de tranen van Hizkia gezien heeft en 15 jaar aan zijn leven zal toevoegen.

((een ironische twist: 2 Koningen 21:1 vertelt ons dat Hizkia’s zoon Manasse 12 jaar oud was toen hij
koning van Juda werd, na de dood van Hizkia, wat wil zeggen dat hij in die laatste 15 jaar van Hizkia’s
leven geboren moet zijn. Al bekeerde Manasse zich aan het eind van zijn *leven, hij was een slechte
koning en liet Jesaja *doormidden zagen, dus degene die profeteerde dat zijn vader langer zou mogen
leven, waardoor Manasse geboren kon worden, werd het slachtoffer van dat woord. Zo is het leven in
de Heer, mensen; de mensen waar wij naartoe gestuurd worden zijn vaak het minst dankbaar en zien
ons soms zelfs als vijanden, al zijn ze de ontvangers van Gods genade door ons heen.) *2 Kronieken
33:11-19, *Hebreeën 11:37)

Waren deze profetieën van de Heer? Ja. Maar merk op waarom ze nooit uitkwamen – vanwege de
reactie van de mensen op die woorden. In het eerste geval konden de mensen de belofte aan hen
gegeven niet geloven, omdat ze de Heer niet meer volgden. In de andere twee gevallen bekeerden zij
zich toen ze de woorden hoorden die tegen hen gezegd werden.

En voeg dit er nog bij…
In Handelingen 27:10 is Paulus een gevangene op een schip naar Rome. Hij bemerkt in zijn geest dat
men het schip kwijt zal raken, de lading, en hun leven, en hij vertelt hen niet uit te varen. Men negeert
hem en er kwam een stormwind, en juist toen men alle hoop op redding verloren had…

Zegt Paulus hen, in vers 22-31, dat een engel van God in de nacht bij hem stond, die gezegd heeft dat
alleen het schip en de lading verloren zal gaan, maar dat de Vader alle 276 mensen aan boord zal
sparen. Dus wat Paulus oorspronkelijk bemerkte in zijn geest, dat iedereen het leven zou laten, was
eigenlijk een openbaring van de Vader wat de duivel van plan was te doen, en door de tussenkomst
van de Vader werd dat plan gestopt.

Hedendaagse woorden van de Heer
Veel goedbedoelde christenen hebben een soortgelijke ervaring als Paulus gehad, waar de Vader iets
aan hen openbaart over de plannen van de duivel, en men vertelt dan iemand dat ‘God mij ….gezegd
heeft’ (niet correct: men bemerkte iets in de geest). Als het dan niet gebeurt, vraagt men zich af of ze
het verkeerd gehoord hebben.

Veel gelovigen zijn niet ervaren genoeg in de wegen van de Vader om te weten of het de Heilige
Geest is die hen de plannen van de vijand laat zien, of dat het de vijand zelf is die hen bang wil
maken. Omdat wat zij opmerken iets negatiefs is, denken ze dat het de duivel is, en berispen ze de
heilige Geest – niet beseffend dat het de Vader is die hen de plannen van de vijand laat zien, en wil
dat zij Hem gaan vragen in te grijpen.

Hedendaagse profetieën en wereld gebeurtenissen
Als ik sommige profetieën over wereld gebeurtenissen lees die gepubliceerd worden, merk ik dat
sommigen die ze aan het publiek bekend maken, eigenlijk informatie delen die de Vader gaf met het
doel Hem te vragen in te grijpen dat deze dingen NIET zullen plaats vinden, maar zij noch hun lezers
begrijpen dit.

Als iemand een woord ontvangt over een toekomstige gebeurtenis, moet men allereerst bidden. Dan
moet men bepalen of die gebeurtenis vast staat en niet veranderd kan worden, of, als het wel plaats
zal vinden, het verandert kan worden in hoe het zal gebeuren, of het kan misschien wel helemaal
gestopt worden.

Als voorbeeld…
In Mattheüs 24:15 bevestigt Jezus iets waar Daniël* over profeteerde. De man, geïdentificeerd als de
antichrist, zal de tempel in Jeruzalem binnengaan, halverwege een 7-jarig vredesverdrag, en zich
tegen Israël keren. Jezus zegt dat als zij dit zien, zij naar de bergen moeten vluchten. In vers 20 zegt
Hij: “Bidt dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat.”
*Daniël 9:27



Merk op: dat de antichrist komt, dat is iets dat vast staat – het zal gebeuren! Maar Jezus zei te bidden
dat het niet in de winter of op een sabbat plaats vindt – gebed kan het seizoen van het jaar doen
veranderen, waardoor reizen makkelijker is, en het op een andere dag dan de sabbat doen plaats
vinden, omdat er dan beperkingen in het reizen zijn in Israël.

Samenvatting
Tot zover heb ik gedeeld hoe de Heer de IK BEN is, dus alles wat Hij openbaart of wat Hij zegt, voelt
alsof het direct zal gebeuren. Ik heb verteld wanneer dingen alleen bij de Vader bekend zijn, profetie
overslaat wat nog verborgen is, waardoor wij denken dat iets in een ongebroken lijn gebeurtenissen
geprofeteerd wordt, terwijl er in feite jaren of decennia tussen kunnen liggen.

Ik heb gedeeld hoe een profetie van God kan zijn, maar nooit uitkomt door de reactie van mensen op
dat woord. Zowel hardheid van hart als bekering kunnen de Heer van gedachten laten veranderen, en
wat voorspeld werd komt misschien nooit uit.

We hebben gezien hoe vaak de plannen van de boze aan mensen geopenbaard wordt, omdat de
Vader wil ingrijpen en dat zal doen als het Hem gevraagd wordt, maar sommigen begrijpen dit niet en
veroorzaken angst in het lichaam van Christus door deze gebeurtenissen te delen, zeggend dat ze
definitief zullen plaats vinden.

En we hebben gezien hoe gebeurtenissen die definitief zullen plaats vinden, veranderd kunnen
worden aangaande de timing, door slechts te bidden.

Wat moet een gelovige doen? Wie kun je geloven?
Hoe weten wij of wat wij horen, of wat iemand anders zegt te horen of te zien, van God is? Hoe weten
we of iets vaststaat, of verandert kan worden? Hoe weten we of het een openbaring van de Vader is
over wat de duivel van plan is?

Dat komt volgende week – hoe we kunnen weten of iets dat geprofeteerd wordt van God is, en dan
wat voor een openbaring het is.
Tot dan,
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Profetie begrijpen en dit jaar – Deel 3

Dag allemaal,
Ik heb het gehad over profetieën die in onze tijd gegeven worden en gaan over wereldgebeurtenissen
en die misschien de komende maanden of jaren zullen uitkomen. De vraag is: Hoe reageren we als
een bekende spreker zegt dat God hem liet zien dat Californië in de oceaan zal vallen, dat het
Mexicaanse schiereiland een eiland wordt en dat de oceaan de vallei van Californië zal opvullen?
(Een voorbeeld)

Hoe moeten wij reageren op profetieën die spreken over een spoedig ineenstorten van de economie
van de VS en de wereld, die het hebben over rellen en wetteloosheid? Moeten wij dan water en
voedsel opslaan? Hoe krijgen wij de wijsheid van God over deze dingen?

De Heilige Geest en jouw geest
Jezus zei: “Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid;
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u
verkondigen.” Johannes 16:13

Paulus bevestigt dit in 1 Korintiërs 2:9-12, en zegt dat “Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft
gehoord…al wat God (de Vader) heeft bereid voor degenen die Hem liefhebben. Maar Hij openbaart
deze dingen door Zijn Geest, want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods…zo weet



ook niemand wat in God is, dan de Geest Gods…wij hebben nu de Geest uit God ontvangen opdat wij
zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.”

Dit is belangrijk, omdat…
Jezus zei dat de heilige Geest de Geest der waarheid is. Dat wil zeggen, wanneer jij voor een
Mercedes bidt, maar de Vader jou een Volkswagen gegeven heeft, de Heilige Geest zal delen dat er
in een Volkswagen voorzien is. Hij zal de exacte waarheid vertellen, zoals de Vader dat verklaart.

Als een prediker iets zegt dat een rage is, en iedereen om jou heen zegt ‘Ja en Amen’, maar er is een
bedrukt gevoel in jouw geest dat wat hij zegt, niet klopt, dan vertelt Hij je de waarheid, ongeacht wie
die prediker mag zijn. Als jij iets zegt wat je niet had moeten zeggen en je geest voelt zich bedrukt,
maar in je hoofd heb je geen idee wat je verkeerd gezegd hebt,dan laat de Geest der Waarheid jou
weten dat wat je zei, verkeerd was (en als je de tijd neemt om de Vader te vragen wat het was, zal Hij
je dat laten zien).

En als jij vrede in jouw geest hebt over een beslissing die jou een bepaalde kant op leidt, maar je
hoofd vol is met vragen, dan is de vrede de communicatie van de Vader aan jou, door Zijn Geest, dat
het inderdaad de richting is die je op moet gaan, en de hemel heeft vrede voor jou bepaalt.

Volg de vrede
In geloof wandelen houdt vaak in dat we die vrede volgen, zelfs als ons verstand en emoties alle
kanten opgaan en details willen weten. Als er vrede is in jouw geest, dan moet jij je gedachten en
emoties onder controle houden en die gericht houden op die innerlijke vrede.

Het geven van vrede aan jouw geest, is de Heilige Geest die jou precies rapporteert wat de Vader
voor jou bereid heeft, en die vrede is de zienswijze van de Vader over de kwestie – als er vrede is, blijf
in vrede.

Dus dat houdt in dat wanneer je geruchten hoort over oorlogen, een ineenvallen van de economie en
verschrikkelijke dingen die op de aarde komen, en jij je afvraagt wat er met jou gaat gebeuren, jij je
aandacht onmiddellijk moet laten gaan naar wat er in jouw geest is. Ervaar je daar vrede, of is er iets
dat aangeeft dat dit op jou van toepassing is?

De wijsheid van God voelt als…
“De wijsheid van boven is vooreerst rein, vervolgens vreedzaam, zachtaardig en makkelijk te
behagen.” (Jacobus 3:17, ERV)

Gods wijsheid is rein en vredevol en zachtaardig. Dus als jij een openbaring hebt dat er iets ergs gaat
gebeuren, hoe voelt het dan? Ik heb gemerkt dat zelfs als er een openbaring van de Vader is over iets
ergs, die openbaring gehuld is in vrede. Die vrede, zoals ik hierboven gezegd heb, is de Heilige Geest
die zegt dat Hij van de Vader en onze Heer ontvangen heeft dat alles oké zal zijn, dat er voorziening
is, en genade. Als Hij vrede geeft in jouw geest, is dat het woord van de hemel aan jou dat zegt dat de
Vader er voor gezorgd heeft!

De wijsheid van de aarde voelt als…
“Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, duivels, sensueel (op zintuigen
georiënteerd, niet op Gods Geest). Want waar na-ijver en twist heerst, daar is wanorde en allerlei
kwade praktijk.” (Jacobus 3:15-16, KJV)

Merk op wat aan aardse wijsheid toegeschreven wordt – op zintuigen georiënteerd (vrees, paniek,
emoties), wanorde, twist. Wijsheid van de wereld laat iemand panieken. Het laat iemand denken dat er
onmiddellijk wat gedaan moet worden, wil alles niet verloren zijn. Wijsheid van de wereld veroorzaakt
twist, verwarring en opent de deur voor andere zonden. Het ontbreekt aan vrede, en wekt angst op.

En nu in de praktijk…
Vrede volgen voelt vaak alsof je door een deur gaat die op een kiertje staat – je gluurt naar binnen,
ziet dat alles oké is, dus stap je verder naar binnen. Vrede volgen gaat ook zo – je ervaart vrede, dus
dat volg je totdat er een ‘wacht even’ in jouw geest is…meestal wil dat zeggen dat jij iets in het
natuurlijke moet doen, of dat je moet wachten op iets in het natuurlijke dat gaat gebeuren…en dan
welt die vrede weer op in jouw geest en kun je weer een paar stappen nemen.



Laten we eens zeggen dat een gelovige via internet gelezen heeft dat iemand een droom of visioen
heeft gehad over iets verschrikkelijks dat op de aarde gaat komen. Of stel dat iemand economie
gestudeerd heeft en ziet dat er veranderingen aan gaan komen die kloppen met een aantal ware
woorden van God die gedeeld zijn, en die persoon vraagt zich nu af wat hij/zij moet doen.

Wat moet ik doen?!?

Een goed principe
De richtlijnen in het Nieuwe Testament over hoe we aan anderen geven, geeft ons wijsheid of en zo ja
wat, wij moeten doen voor onze eigen toekomstige noden. In 2 Korintiërs 8:12-13 spreekt Paulus
tegen de Korintiërs over een offer dat gegeven gaat worden aan de discipelen in Jeruzalem. Zijn
richtlijn is dit:

“…want als de bereidvaardigheid aanwezig is, is zij welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen
zij niet heeft. Want niet om anderen verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt. Maar uit het
oogpunt van billijkheid kome uw overvloed voor het ogenblik hun gebrek ten goede, opdat hun
overvloed wederkerig uw gebrek ten goede zou komen en er zodoende gelijkheid zij.”

Het is welkom naar hetgeen jij hebt…regelmatig krijg ik emails van mensen die mij vragen of ze eten
voor 1-3 jaar moeten opslaan, en daarna zeggen ze dat ze geen extra geld hebben om dat ineens te
kunnen doen. Mijn antwoord is dit – als je het idee hebt dat je dit moet doen, doe het dan
overeenkomstig wat je nu hebt, steek jezelf niet in de schulden, koop niets op afbetaling, maar ga af
en toe wat kopen, zodat het geen last voor je wordt.

Opnieuw, ga naar je geest – ervaar je vrede, al heb je misschien angst en verwarring in je denken?
Ga met die vrede en disciplineer je gedachten en emoties om gehoorzaam te zijn aan die vrede – toen
Jezus een menigte van 5.000 mannen, plus kinderen en vrouwen, moest voeden, begon Hij met wat
Hem gegeven werd: de lunch van een jongetje. Maar Jezus zei “Dit is genoeg.” Als je vrede hebt, zegt
de hemel tegen jou: “Dit is genoeg.”

Het helpt ook om mentaal alles in herinnering te brengen waar Hij je doorheen gebracht heeft, iedere
voorziening, alles waar Hij getrouw in bleek te zijn, iedere genade van de afgelopen jaren. Die
geschiedenis in gedachten houden, helpt je zekerheid te krijgen dat Hij er ook voor je in de toekomst
zijn zal. Een van mijn favoriete gezegdes van Corrie ten Boom is dit: “Het is nooit verkeerd een
onbekende toekomst toe te vertrouwen aan een bekende God.”

De beloften van de Bijbel zijn echt en waar en niet afhankelijk van economieën, overheden, of geld.
Als je geconfronteerd bent met gebrek, vraag de Vader: “2 Petrus 1:3-4 zegt dat Uw goddelijke macht
ons alles gegeven heeft wat tot leven en godsvrucht strekt, dus laat alstublieft Uw voorziening zien,
Vader!” en zie hoe Hij erin voorziet. Gebruik je gezonde verstand, en blijf in die vrede!

Volgende week een nieuw onderwerp,
Tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


