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Relatie tussen hemel en aarde – Deel 1

Dag allemaal,
De afgelopen 3 weken heb ik het over ‘kwantumfysica’ gehad en vandaag begin ik met iets wat daar
raakvlakken mee heeft – namelijk de relatie die er is tussen hemel en aarde en verwante dingen die ik
in de hemel gezien heb.

Maar eerst een aantal basisprincipes
Hebreeën 12:1 “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n grote wolk van getuigen omringd worden,
afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop
lopen die voor ons ligt.”

Hij noemt de wolk van getuigen niet om een leerstellige uitspraak te doen, maar om ons te
bemoedigen dat zij ons voorgegaan zijn en het de moeite waard is. In het voorgaande hoofdstuk heeft
hij het geloof van mannen en vrouwen beschreven en zinspeelde zelfs op de dood van Elia die in
tweeën gezaagd werd. Deze allemaal en nog veel meer zijn inbegrepen in de wolk van getuigen, dus
ga daarom met vertrouwen voort – het is het waard en de hemel is echt!

Verzen die dit ondersteunen…
In Lucas 24:44 zegt de verrezen Heer tegen Zijn discipelen: “Weet je nog wat Ik jullie verteld heb toen
Ik nog bij je was?”, wat duidelijk aangeeft dat Hij Zijn leven op aarde kon herinneren. Je zult je alles
kunnen herinneren, niets gaat verloren. In Openbaring 7:17 en 21:4 staat dat de Vader alle tranen van
onze ogen zal afwissen – duidelijk een referentie naar herinneringen uit dit leven, maar op een dag zal
alle pijn verdwenen zijn.

Je weet nog wel dat Mozes en Elia op de berg der verheerlijking aan de verheerlijkte Jezus
verschenen, zoals Lucas 9:31 zegt: “Zij spraken over Zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in
Jeruzalem.” Mozes en Elia waren al lang geleden heengegaan, maar hier spraken ze vanuit de Wet
van Mozes (Mozes) over de types en schaduwen die Jezus door Zijn dood en opstanding zou
vervullen en vanuit de Profeten (Elia), de profetieën die over Hem waren uitgesproken. Zij waren al
lang geleden heengegaan, maar toch wisten ze precies wat er gaande was.

Openbaring 6:10 vertelt hoe de apostel Johannes ‘in de Geest’ was en opgenomen werd naar de
hemel waar hij toekomstige gebeurtenissen te zien kreeg. Een menigte heiligen staan voor de troon
van de Vader en vragen ‘Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed
niet aan hen die op de aarde wonen?’ Die mensen herinnerden zich heel duidelijk hun leven op aarde.

Dat wil niet zeggen…
dat jouw overgrootmoeder, die al lang geleden overleden is, jou ziet als je de badkamer gebruikt, lol.
Maar het betekent wel dat zij zich bewust zijn van wat er op aarde gebeurt.

Tijdens mijn ‘toer’ van de hemel liepen mijn engel en ik langs een groep mensen, waaronder een
tiental volwassenen en 2 jonge kinderen, een jongen en een meisje. Het meisje leek een jaar of 5, 6 te
zijn en de jongen was nog geen 2 jaar oud. Ze hadden zich allemaal rondom een boom verzameld en
de volwassenen waren onder elkaar aan het praten. Het meisje zat met gekruiste benen met haar rug
tegen de boom en haar broertje kroop over haar heen. De volwassenen hielden zich duidelijk met de
kleine kinderen bezig en het gevoel was dat van een familie reünie, waar verschillende gesprekken in
een groep tegelijkertijd plaatsvonden.

Toen we hen voorbij liepen vroeg ik wat ik net gezien had en de engel legde uit dat het ooms en
tantes, neven, nichten en grootouders van de kinderen waren, meerdere generaties terug. Maar het
was duidelijk dat één generatie niet aanwezig was – de ouders van de kinderen. Dus vroeg ik: “Waar
zijn hun ouders?”

Hij zei: “Deze 2 werden gedood bij een auto-ongeluk in de VS, maar de ouders overleefden het. In de
hemel, zo mogelijk, worden kinderen door hun familieleden opgevoed.” Ik was opnieuw verwonderd en
zei : ‘daar heb ik hoofdstuk en vers voor nodig!’ Hij aarzelde niet: “Je hebt gelezen wat Paulus schreef
in Efeziërs 3:14 en 15 ‘Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de



hemelen en op de aarde genoemd wordt.’ Er is slechts één familie (hij pauzeerde om mij de tijd te
geven daar over na te denken) dus als een kind hier komt, worden ze zo mogelijk door familieleden
opgevoed.”

Iets persoonlijks
Mijn moeder stierf in 2006 en zij was de eerste in ons gezin die tot de Heer kwam, nadat mijn vader
ons gezin verlaten had. Zij hield van de Heer, maar was vrij beperkt in haar kennis vanwege de
beperkingen van haar denominatie. Ik heb heel wat van mijn ervaringen met de Heer door de jaren
heen met haar kunnen delen.

Haar lichaam werd gecremeerd en we hadden daarna een dienst in de kerk; haar as werd begraven
op het kerkhof bij de kerk. Toen we weer terug waren bij het huis van mijn zuster, waren we aan het
relaxen bij het zwembad, reflecterend. Ineens, staand aan de rand van het zwembad, zag ik mijn
engel, met mijn moeder aan zijn rechterzijde, zo duidelijk als maar kon. Naast haar was iemand,
overschaduwd in het licht van de hemel en wiens gezicht daarom niet duidelijk te zien was.

Ik was uitermate verbaasd en staarde alleen maar. Mijn ogen waren wijd open en ik keek naar mijn
zus op de ligstoel, toen naar mijn broer die in het zwembad lag en toen weer terug. Moeder zal eruit
alsof ze een jaar of 35 was, en niet als de 72-jarige vrouw vlak voor haar dood. Later die week
bekeken we dozen met oude foto’s en daar vond ik een foto van haar uit 1968, toen ze ongeveer 34
jaar oud was. Ze zag er bijna identiek uit, in haar haardracht en gezicht.

Ik was zo verbaasd mijn engel en mijn moeder, zij aan zij, te zien bij de rand van het zwembad. Ik heb
mijn engel heel vaak gezien maar dit had ik niet verwacht! Mijn moeder aarzelde niet: “John! Alles wat
je over de hemel gezegd hebt, is waar! Maar je hebt de helft ervan nog niet verteld! Ik heb de tijd van
mijn leven, zie oude vrienden en familieleden en ik heb zelfs mensen ontmoet die ik niet ken maar die
mij als kind gekend hebben. John! Leef je leven! Leef je leven!” en ineens waren ze verdwenen en ik
heb haar na die tijd nooit meer gezien.

Barb en ik vragen ons af of die derde persoon misschien het broertje of zusje was van de miskraam
tussen mij en mijn jonger broertje. Ik weet het niet.

Dit is het voor vandaag – volgende week meer – nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons
hebben, laten wij de wedloop met godsvrucht lopen…tot dan, zegen,
John Fenn
cwowi.org
Mail naar cwowi@aol.com
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De relatie tussen hemel en aarde – Deel 2

Dag allemaal,
Ik deel over de relatie tussen hemel en aarde, zodat je bemoedigd zult zijn.

Ik houd ervan het perspectief van de Vader en de Heer te horen, omdat de realiteit van het
vernieuwen van ons denken het proces is waarin we beginnen te denken zoals Hij en wij leven bij Zijn
perspectief over zaken. Dat wil zeggen: als wij het hemels gezichtspunt leren, wij ons denken
dienovereenkomstig moeten aanpassen, zodat wanneer dingen ons hier op aarde overvallen wij ons
het standpunt van de hemel daarover in gedachtenis moeten brengen.

De Heilige Geest is een ooggetuige
Op de Pinksterdag, zoals vermeld in Handelingen 2:25-32, zegt Petrus dat koning David de
opstanding van Jezus, zo’n 1000 jaar verder in de toekomst, gezien heeft: “…David zegt van
Hem…heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus…” en in 5:32:
“…en wij zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest…”

Dit is hoe de hemel werkt – de Heilige Geest is de link tussen hemel en aarde en Hij weet wat er in
beide werelden plaats vindt. Zoals Hij David de opstanding van Jezus, 1000 jaar verder in de
toekomst, liet zien, zo laat Hij ook jou dingen over jouw toekomst zien. Hij is een ooggetuige van zowel



gebeurtenissen op aarde als dingen die in het hart van de Vader zijn, ook al vinden die 1000 jaar later
plaats!

Jezus sprak in Johannes 16:13 over de Heilige Geest en zei: “doch 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.”

Dit is de reden dat er geen gebeden tot de Heilige Geest zijn in het Nieuwe testament (en dit wel te
doen, is niet Bijbels, ongeacht wat welke prediker dan ook zegt of schrijft; Jezus was hier heel duidelijk
over) want Hij herhaalt alleen wat Hij van de Vader en de Zoon hoort. Zoals wat Jezus net voor deze
uitspraak zei over de manier waarop de Heilige Geest functioneert: “Nog veel heb Ik u te zeggen,
maar gij kunt het thans niet dragen; doch 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…” De Vader is de verhoorder van gebeden, de Heilige Geest is slechts de Boodschapper
tussen Hem en ons hier op aarde.

Welke ervaring iemand hier op aarde dan ook mag hebben, van geboren worden uit de Geest tot het
zien van Jezus of in geestvervoering zijn, zoals de apostel Johannes dat beschrijft in Openbaring 1:10
en 4:2, dit alles is door de Heilige Geest. Hij is de ‘instaatsteller’ waardoor alle dingen in de hemel hier
op aarde bekend gemaakt worden.

Een analogie zou zijn, wat ik vele malen eerder gebruikt heb: Een vader wil dat de auto gewassen
wordt, dus vertelt hij de zoon dat te doen. De zoon gebruikt water om de auto te wassen. De vader
was het van plan, de zoon deed het, en het water was het middel waardoor de auto schoon werd. De
Vader was het van plan, de Zoon deed het, de Heilige Geest was het middel waarmee het ‘wassen’
gedaan werd. Alle dingen hier op aarde die van God zijn, worden door de Heilige Geest gedaan, van
het openbaren dat Jezus de Christus is, tot de nieuwe geboorte, tot de communicatie van aarde naar
hemel en hemel naar aarde.

Vorige week noemde ik dat Paulus de uitspraak doet dat er één familie is, in hemel en op aarde.
Daarom moeten wij begrijpen dat het de Heilige Geest is die in beide plaatsen is en deze ene familie
in twee rijken verenigd.

Bovendien heeft Paulus de bewering van Jezus in Johannes 16:13, waar staat dat de Heilige Geest
alleen herhaalt wat Hij hoort, in 1 Korintiërs 2:9-16 verder uitgewerkt. Paulus begint met dat onderwijs
door te zeggen dat iemand door zijn natuurlijke ogen, oren en verstand niet kan weten wat de Vader
voor ons voorbereid heeft (voor de natuurlijke mens is het dwaasheid). Maar de Geest weet wat er
voor ons voorbereid is, omdat “Hij alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten Gods (van de Vader).” En
“Wij hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat
ons door God in genade geschonken is.”

Op dit moment doorzoekt de Heilige Geest de Vader God om te weten wat Hij voor jou bereid heeft –
op dit moment, dit uur, deze dag, deze week en verder.

De Heilige Geest is een ware en getrouwe getuige van het hart van de Vader en van de Here Jezus,
het Hoofd van het lichaam. David zag 1000 jaar voor Christus de opstanding van Jezus en Petrus
noemde dat de Heilige Geest ook een getuige is ‘van deze dingen.’ Als jij vrede hebt over een
beslissing die jij neemt, komt die vrede tot je omdat de Heilige Geest getuigenis aflegt dat wat jij
besloten hebt in feite de voorziening van de Vader voor jou is. Daarom noemt Jezus Hem de ‘Geest
der Waarheid’ in Johannes 16:13. Hij zal niet liegen over wat Hij in de hemel gehoord heeft. Hij zal
niets veranderen aan wat Hij in de hemel hoorde.

Hij verandert niets aan wat Hij hoort, om dat vervolgens in jouw geest te leggen – vrede, troost,
blijdschap, de opwinding die je voelt, al weet je niet precies waarom, omdat Hij de Vader gezocht heeft
voor Zijn voorziening, het gevonden heeft en jou door die vrede laat weten dat jouw beslissing precies
datgene is wat de Vader voor jou voorbereid had. Wat een geweldige genade!

Het perspectief van de hemel hierover
Barb en ik waren ongeveer een uur in aanbidding geweest, toen zij naar bed ging, maar ik bleef nog
even in de kamer. Ineens was Jezus er en Hij zei: “Ik wil je leren over gebed.” In dat onderwijs leerde



ik dat de meeste gebeden in het hart van de Vader God beginnen, die Zijn wil in de levens van
mensen wil brengen. Dat is niet vreemd, want wij hebben allemaal het ‘Onze Vader’ gebeden: ‘Uw wil
geschiede, zoals in de hemel alsook op aarde.’ Maar in dit bezoek zag ik ineens dat Hij dat heel
persoonlijk doet; Zijn koninkrijk in de harten van mensen en vandaar naar buiten, naar hun leven. Tot
dat moment had ik aan het Onze Vader gezien als een soort van ‘kom en zet Uw koninkrijk in de hele
aarde op’ in plaats van ‘kom en zet Uw koninkrijk op in mijn hart en vandaar in mijn leven.’

Ik zag de Vader zoeken naar iemand die gevoelig was voor een verlangen dat Hij had om Zijn wil in
iemands leven te laten plaatsvinden; maar ook dat Hij rechtmatige toegang in het leven van die
persoon nodig heeft. Een voorbeeld is als wij voor iemand bidden als er ons een ambulance met
loeiende sirenes voorbijgaat. Degene die zij vervoeren of waar ze naar op weg zijn, heeft misschien
niemand die voor hem bidt en ons gebed verleent wettige toegang voor de Vader om in die specifieke
situatie te komen en te werken. Hij is een heer en omdat mensen een vrije wil hebben, kan het zijn dat
Hij al heel lang buitengesloten is in dat leven van die persoon – tot het moment, vanwege Zijn grote
liefde voor hem of haar, dat Hij jouw stappen geleid heeft om op die tijd en die plek daar te zijn zodat
jij Hem kunt vragen betrokken te gaan worden in het leven van die persoon in de ambulance.

Het is twee keer gebeurd, in verschillende bezoeken van de Heer, dat Hij zei: “De Vader en Ik kunnen
op die laatste dag niets verweten worden. Want die dag zal tonen dat wij in alles eerlijk en
rechtvaardig geweest zijn en niemand kan ons op die dag ergens van beschuldigen.”

De eerste keer dat Hij dat zei, volgde na deze uitspraak: “Als iemand de Vader of Mij iets belooft,
nemen wij dat serieus, want meestal komen die beloftes uit het hart, niet uit emoties (vlees).” Ik vroeg
wat Hij bedoelde en Hij zei: “Het komt vaak voor dat iemand zegt ‘Ik wil gaan waar U maar zegt, Heer.
Ik zal alles doen wat U van mij vraagt’. De hemel neemt dat serieus, omdat het uit hun geest komt,
maar dikwijls komen er afleidingen en zonde binnen en gaan ze een andere richting in hun leven op.”

Toen zij die gelofte deden, al naar de Geest der Waarheid, maakte de hemel voorbereidingen voor
hun leven, al naar hun belofte. Maar, als zij dan een andere richting op gaan en moeilijke tijden
meemaken en groot verlies, zelfs gedurende tientallen jaren dat ze hun eigen weg gingen, geven ze
Mij of de Vader soms de schuld van de dingen die hen overkomen zijn. Maar de Vader en Ik kunnen
die laatste dag niets verweten worden. Want die dag zal openbaren dat wij in alles eerlijk en
rechtvaardig geweest zijn en niemand kan ons op die dag ergens van beschuldigen. Zij zullen dan,
misschien voor de eerste keer in hun leven, de dwalingen van hun wegen zien.” Interessant was voor
mij dat Jezus geen veroordeling uitte voor die persoon, maar dat het slechts een feit was; Zijn genade
is zo veel groter dan ons falen; in ieder geval is Hij voor ons gestorven, en op het eind wil Hij dat de
goedheid van de Vader aan allen geopenbaard zal worden.

Zie je, de Geest der Waarheid werkt twee kanten op – Hij zoekt niet alleen de Vader voor Zijn
voorziening of voor dingen die in de toekomst voorbereid zijn, maar het gaat ook de andere kant op,
naar de beloften die wij hier en nu gedaan hebben, waardoor er hemelse voorbereiding gemaakt is; de
Geest doorzoekt de diepten van ons hart en hoe wij ons leven voorbereiden voor God.

Het goede nieuws is dat wij de Vader niet te slim af kunnen zijn of dat iets Hem overvalt. Al voor de
grondlegging der wereld wist Hij van onze gebroken beloftes, de omwegen van Zijn wil in ons leven –
en toch zal blijken dat Hij trouw aan Zijn plan geweest is, naar de beloften die uit de geest kwamen en
als Hij ons dan onze fouten en dwalingen laat zien, zullen wij, samen met de hele mensheid, op onze
gezichten vallen en de Vader eer geven voor Zijn grote genade en barmhartigheid. Iedereen zal dan
zien dat Hij alles zeer goed gedaan heeft en dan zal (eindelijk) aan iedereen getoond worden dat Hij
de Enige Goede en Rechtvaardige Vader over allen is.

Volgende week meer…tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
Mail naar cwowi@aol.com
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Relatie tussen hemel & aarde – Deel 3



Dag allemaal,
De afgelopen 2 weken heb ik het perspectief van de hemel gedeeld. De eerste week ging over dat er
1 gezin is, of dat nu in de hemel of op aarde is, en de keer daarna over hoe de Heilige Geest de Geest
der Waarheid is, aanwezig in zowel hemel als aarde, die getrouw communiceert wat de Vader en de
Heer voor ons hebben. Vandaag:

Als God almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat er zulke verschrikkelijke dingen gebeuren?

Wat zegt de Bijbel hier werkelijk over? Deze week en volgende week gaan over 3 gebieden waarin Hij
nauwelijks betrokken is, tenzij mensen Hem dat vragen.

De natuur
We weten dat God de Schepper is en zeggenschap behoudt over Zijn schepping. In Hebreeën 11:3
wordt ons verteld dat de Persoon van het levende Woord – het onzichtbare Woord – de zichtbare
wereld geschapen heeft. Romeinen 1:20-21 zegt dat Hij de Schepper is en dat zelfs de onzichtbare
dingen over Hem gezien kunnen worden door Zijn schepping te bestuderen. Jezus demonstreerde
Zijn Heerschappij over de schepping in tenminste 3 gebieden: Hij gebood de wind en de golven en zij
gehoorzaamden Hem, Hij liep op het water en Hij vermenigvuldigde broden (planten) en vissen
(dieren). Deze 3 daden demonstreerden Zijn voortdurende Heerschappij over de aardse elementen en
planten en dieren. (We zouden daar het veranderen van water in wijn aan toe kunnen voegen)

Deze demonstraties van Jezus laten zien wie Hij op dat moment was, maar dat wil nog niet zeggen
dat Hij als regel in de natuur ingrijpt of tussenbeide komt. De balans vinden we in Romeinen 8:19-23,
waar staat dat de schepping zucht en in barensnood is terwijl het wacht op het openbaar worden van
de zonen Gods. Dat wil zeggen: de vestiging van Jezus’ Koninkrijk hier op aarde en het opheffen van
de vloek dat vergezeld gaat met dat Koninkrijk – het regeren van de rechtvaardigen over de aarde.
We zouden kunnen zeggen dat de demonstraties van Jezus als Heer over zijn schepping, als een
voorproefje gegeven zijn en ons laat zien hoe de aarde zijn zal als de vloek opgeheven is, maar het is
ook niet meer dan een voorproefje.

Dat betekent dat er een strijd gaande is tussen Gods schepping, dat God en Zijn volk wil
gehoorzamen in hoe het oorspronkelijk bedoeld is, en de zonde waaronder het geplaatst is. De
elementen van de natuur schuren tegen de last van de zonde op de planeet en daarmee zucht het en
is in barensnood, wachtend op zijn bevrijding. Dat is de reden dat er zulke tragische aardbevingen
plaatsvinden, vulkanische uitbarstingen, tornado’s en orkanen in welke God als regel niet tussenbeide
komt.

Zelfs Openbaring laat zien (8:7-13) dat er 2 grote natuurrampen in de laatste 7 jaar van dit tijdperk op
de aarde gaan komen – 2 asteroïden die de aarde raken, één op land en één in de oceaan. En helaas
bekeert de mens als geheel zich niet. (ik heb een CD/MP3 serie getiteld ‘The Natural Disasters of the
Revelation’ voor wie geïnteresseerd is hier meer over te weten.

De vraag waarom God deze natuurrampen toestaat, vinden we in dat korte paragraaf hierboven – de
aarde was niet vrijwillig onderworpen aan de zonde, in hope echter, zoals wij, dat er een tijd van
bevrijding van de zonde gaat komen. God grijpt niet in om zich met dit proces te bemoeien dat lang
geleden al vastgesteld is en zijn loop moet hebben.

Families
God bedacht het gezin en maakte Adam en Eva; gaf hen het rentmeesterschap over de fysieke
planeet, wat wil zeggen dat mijn punt hierboven rechtstreeks bij families uitkomt. Eerst Adam en Eva
en daarna naar anderen en uiteindelijk naar ons, en wij vertellen over de Schepper en ons
rentmeesterschap over de schepping – gezinnen zijn het door God gedelegeerd gezag op aarde en
moeders en vaders hebben de verantwoordelijkheid dit rentmeesterschap over Gods schepping door
te geven en met Hem te wandelen en Hem te kennen tijdens hun wandel hier op aarde.

Nadat de Heer en 2 engelen een maaltijd met Abraham gehad hadden, in Genesis 18, gingen de
engelen naar Sodom toe om Lot en zijn gezin te redden. De Heer bleef achter en dacht bij Zichzelf:
“Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal voorzeker tot een groot en
machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden; want Ik heb hem



gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des Heren zouden
bewaren…” De vernietiging van Sodom en Gomorra kwam door een gebeuren in de natuur – de
plaats werd opgeblazen; de meesten denken dat methaan en bitumen en andere explosieve
elementen rond de Dode Zee door een asteroïde of een andere ‘vonk’ aangestoken werden. Opnieuw
zien we hier dat de Heer wel aan een mens wilde openbaren dat er een ramp zou gaan plaatsvinden.

Merk op dat de Heer Zijn redenering of Hij Abraham zou vertellen wat Zijn plannen waren, (en welke
ramp er gebeuren zou) baseerde op Abrahams gezin dat met Hem wandelde. Het omgekeerde is dus
ook waar:
Hij zou Zijn plan niet (aan Abraham en diens gezin) openbaren als zij niet zouden wandelen in de
wegen van de Heer.

Laat mij je dit vragen – hoeveel gezinnen ken jij die niet met God wandelen, maar toch meemaken dat
God tot hen spreekt over wat Hij wil gaan doen op aarde, in hun omgeving en in hun eigen levens?
Kende jij Gods wil voordat jij wedergeboren werd? Als een moeder en vader Hem niet willen, zal Hij
niet betrokken raken. Aan wie openbaart Hij Zijn wegen en plannen? Aan familieleden die met Hem
wandelen. Als je in Hem bent, heb je openbaring. Als je niet in Hem bent, heb je geen openbaring.

Waarschuwing: De volgende 3 paragrafen zal religieus denken doden en kan ertoe leiden dat jij
je prioriteiten moet herschikken
Het gezin en diens leden blijft de belangrijkste manier waarop Zijn wil op aarde gedaan wordt – niet de
apostelen, noch profeten, niet de gebouwen die wij kerk noemen, noch de pastors. Dat is auditorium
denken, teweeggebracht door mensen in het jaar 300 na Christus, waarmee jij geïnfecteerd bent. God
bedacht moeder en vader en kinderen lang voordat Hij apostelen en profeten maakte – in feite zijn
Adam en Eva, en daarmee ook moeders en vaders, DE apostelen en profeten, pastors en leraars. Het
grootste nut van de ‘5-voudige’ begon met Adam en Eva, en vandaag zijn dat vader en moeder die
voor God leven en hun kinderen door hun voorbeeld en woorden onderwijzen hoe ze door het leven
moeten gaan met Hem. In onze Nieuw Testamentische tijden breidt die 5-voudige van vader en
moeder zich uit naar de 5-voudige grotere familie van God die in huizen bij elkaar komen, in een
netwerk van relaties. Met als gevolg dat welke charismatische gave dan ook, welke bedieningsgave
(zoals de 5-voudige) en welke energie/gemotiveerde gave aanwezig in een bijeenkomst van
gelovigen, dat voortvloeit uit gezonde en in balans zijnde gezinnen die allereerst zelf in die dingen
leven.

Mijn moeder was voor mij een evangelist. Zij was mijn eerste leraar, pastor, zeker een profeet en
zonder twijfel een apostel doordat zij het werk van God in mijn hart begonnen is – al snel gevolgd door
een vriendin, Janny, die tot vandaag de dag een goede vriendin is van Barb en mij; zij was al die
dingen ook voor ons. Verander je denken over de ‘5-voudige’ en de gaven van de Geest. Zij worden
allereerst in gezinnen gevonden, want dat heeft God het eerst ingesteld en al het andere vloeit daaruit
voort.

In de loop der jaren heb ik mannen en vrouwen, echtgenoten en vaders, vrouwen en moeders gezien
die van de één naar de andere conferentie gingen, biddend dat Gods wil zou geschieden, biddend dat
er een opwekking in hun gezin zou plaatsvinden – terwijl zij duizenden dollars uitgaven en hun gezin
dagen lang alleen lieten om te bidden voor hun redding, hadden zij beter in Gods hoogste en beste en
oorspronkelijke roeping kunnen wandelen: om man en vrouw, vader en moeder en de 5-voudige te
zijn voor hun kinderen.

En iedereen die ik uitgebreid gesproken heb over de prioriteiten in hun leven, waren gefrustreerd met
God, omdat Hij niets leek te doen in hun gezin. Mijn advies blijft door de jaren hetzelfde – de
belangrijkste manier waarop God werkt, is door gezinnen; dus ga en wees een gezin en laat jouw
religieus masker bij de deur achter – en wees er gewoon, leef Gods wegen en omgang met Hem
stilletjes uit. Ten behoeve van ons etiketteert God de manifestaties van wat Hij doet. Omdat Hij
nederig en zachtmoedig van hart is, denkt Hij niet in termen van titels en labels, Hij doet gewoon wat
Hij doet – en dat kan een woord van wijsheid zijn aan moeder of vader, een wonder voor hun kind,
bijzonder geloof, en natuurlijk zijn er pastors en leraars en de rest – maar WEES die persoon met
nederigheid en zachtmoedigheid binnen je gezin.

Volgende week begin ik met het stellen van de vraag:
Waar is God als kinderen slachtoffers worden? Die vraag zal ik daarna beantwoorden.



Tot dan, zegen!
John Fenn
cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Relatie tussen hemel en aarde – Deel 4

Dag allemaal,
Ik heb het gehad over hoe de hemel naar de aarde kijkt en vorige week ben ik begonnen 2 van de 3
gezagsstructuren die Hij ingesteld heeft te noemen en in welke mate Hij daar bemoeienis in heeft. De
eerste twee waren Schepping en Gezinnen. Ik ga het nog even hebben over gezinnen, als Gods
voornaamste gezagsstructuur in de aarde, door de vraag te stellen:

Waar is God als kinderen het slachtoffer worden?
De schepping is in een gevallen staat en gezinnen en families bevinden zich in een wereld die
gevallen en gebrekkig is; iedereen wordt geboren in een gevallen wereld. Daarom gaan er dingen mis,
van DNA en chromosomale abnormaliteiten in het lichaam, tot letsels en ziektes bij baby’s en
kinderen. In deze gevallen wereld lijden zij die onschuldig zijn en het lijkt soms alsof God ver weg is en
er niets om geeft. Deze baby’s die in een gevallen en gebrekkige wereld terecht komen, worden in
gezinnen geboren die voor hen zorgen, al is het vaak hartverscheurend voor de ouders en vragen zij
zich af ‘Waarom wij? Waarom ik? Waarom ons kind? Waar bent U, God?’

Onze oudste zoon is gehandicapt en voor ons als ouders was het verschrikkelijk te zien dat onze zoon
verschillende operaties moest ondergaan, zelfs een beroerte, terwijl wij absoluut machteloos waren en
hem niet konden helpen. We konden ook helemaal niets doen aan de hersenbeschadiging die hij
opgelopen heeft door een gebrek aan zuurstof bij de bevalling, doordat de navelstreng om zijn nek
gewikkeld zat – en hij niet op tijd met een keizersnede gehaald werd. Wat konden of kunnen wij doen?
We zijn machteloos. Dat is het moment dat ouders naar God gaan om hulp te vragen – en vaker dan
niet, lijkt er geen reactie te komen.

Velen van ons zijn opgegroeid in een geloofsrichting die God het Absolute Antwoord op alles maakt –
we luisteren naar preken die zeggen dat Hij zal genezen, ons financieel zal zegenen, ons gezin zal
redden – Hij redt en geneest en beschermt – maar dat is niet altijd een feit, zoals we zowel in het
Woord als in het echte leven zien.

De realiteit is dat in Hebreeën 11, het hoofdstuk over de geloofshelden, de auteur in het midden en
aan het eind van het hoofdstuk zegt ‘In geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen
te hebben’ en ‘slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden dat zij
vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.’ Mijn ervaring is dat vooral ouders van een ziek of
gehandicapt kind degenen zijn die de beloftes uit de verte zien – maar niet in de werkelijkheid van het
heden. We moeten ons denken omgorden met de zeer reële mogelijkheid dat, in tegenstelling tot de
mensen om ons heen met ‘gewone’ kinderen, wij en ons kind in geloof zouden kunnen sterven,
zonder de beloften ontvangen te hebben. Dat maakt ons ‘abnormaal’ en anders dan vrienden en
andere familieleden – en vaak vragen wij ons af wat het plan hiervan was, het doel.

Natuurlijk hebben wij de grootste belofte ontvangen, Jezus Christus, maar misschien eindigen we als
degenen uit Hebreeën 11; zij stierven zonder hun belofte van Hem ontvangen te hebben. Zij ontvingen
die in de hemel, niet op aarde. Als kinderen geboren worden en er iets verschrikkelijk fout gaat en God
zo ver weg lijkt te zijn, moeten we weten dat Hij uiteindelijk alles recht zal trekken en dat Hij met ons
en ons kind door het dal van diepe duisternis gaat. Hij haalt ons niet uit dat dal, maar gaat met ons
daar doorheen. Dat is geloof.

Gezinnen zonder God
Omdat het gezin een gedelegeerd iets is, wil dat zeggen dat gezinnen God volledig buiten hun levens
kunnen houden, als zij dat willen en wettelijk gesproken moet Hij dat respecteren – ook al lijden allen
eronder, en voornamelijk de kinderen – indien zij dat wensen. Alle dingen zijn door Hem en voor Hem
gemaakt, maar als iemand Zijn bedoeling schendt, kunnen zich moeilijkheden en tragedies voordoen.



Laten we als voorbeeld een jongen of meisje nemen dat op jonge leeftijd aangerand is. Je kunt je dan
afvragen ‘Waar was God? Waarom heeft Hij hem of haar niet beschermd?’ maar het antwoord staat
hierboven – Hij schiep het gezin om de bron van Gods wijsheid en wegen op aarde te zijn, maar
ouders wandelen niet altijd in wat Hij bedoeld heeft. Dus gebeuren er dingen in gezinnen waarin God
buitengesloten is; Hij is niet een factor, noch is Hij in die gezinnen betrokken.

Dat houdt in dat wanneer dat kind het in angst en pijn gaat uitroepen, al ziet Hij de angst en het lijden
en hoort Hij hun geroep, Hij vaak moet wachten tot een kind ouder is en onder het gezag van de
ongeredde moeder en/of vader vandaan komt. Pas dan kan Hij op legale wijze hun leven binnengaan.
Dat gezegd hebbende, ik heb met veel volwassenen gesproken die mij vertelden dat toen die misbruik
plaats vond, zij het naar God uitriepen en Hij hen vrede gaf; of zij beseften dat het allemaal goed zou
komen, al gingen er daarna jaren voorbij voordat zij Hem leerden kennen en met Hem begonnen te
wandelen. Vaak vindt dit plaats op de middelbare school of hoge school, omdat het kind dat jaren
daarvoor misbruikt werd, eindelijk onder het gezag van dat gezin vandaan gekomen is en de Vader
dan pas op legale wijze een groot deel van hun leven kan gaan worden.

Regeringen
In Handelingen 17:26-27 zegt Paulus dat God het hele menselijk geslacht (alle stammen en volken-
Grieks: ethnos) op aarde gemaakt heeft en de hun toegemeten tijden en grenzen van hun
woonplaatsen bepaald heeft. Hij zegt dat God dat deed in de hoop dat iedere ‘ethnos’ Hem zou
zoeken en vinden. Dus de hoop van de Vader is dat in hun diversiteit, iedere etnische groep
elementen van Hem zou vinden, zodat over de hele planeet, als geheel beschouwd, de mensheid een
compositietekening zou gaan zien van de persoonlijkheid van de Heer – dat deze verschillen in ethnos
elkaar zouden aanvullen en niet een strijdpunt zouden zijn.

Spreuken 29:2, 1 Timotheüs 2:1-5 en andere teksten waar we allemaal bekend mee zijn, vertellen ons
voor leiders te bidden, zodat we in vrede kunnen leven; en als de rechtvaardigen heersen, het volk
zich verheugt, maar als de goddelozen heersen, het volk zucht. Waarom grijpt God niet in als Zijn
mensen onderdrukt worden door goddeloze overheden? Opnieuw, dit heeft te maken met het gezag
op aarde. Hij vestigde overheden om met Hem te wandelen en Zijn wegen in de aarde te brengen, en
als zij ook maar slechts enige mate daarvan doen, is er vrede en voorspoed. Als men dat niet doet,
lijden de mensen en kan Hij alleen met individuen werken die met Hem wandelen binnen de controle
van de (goddeloze) regeringen.

Zie je de rode draad in deze 3 gezagsstructuren, waar God WEL tussenbeide komt of betrokken in
raakt? Dat antwoord is: individuen.

Hij schiep de aarde, plaatste een man en vrouw in de aarde, gaf hen een thuis, vertelde hen goede
beheersers over die planeet te zijn en Hij wandelde met hen in de Hof. Hij heeft zich altijd het recht
voorbehouden als onze Schepper, omdat dat het eerste fundament is, om in het leven van mensen te
komen, naar de mate waarin ieder persoon Hem betrokken wil hebben in zijn leven. Maar deze
personen zouden onder het gezag van een gezin of regering kunnen staan dat God niet binnen laat,
dus kan Hij in het leven van een individu werken, maar kan Hij niet direct in het gezin of regering
ingrijpen.

De geschiedenis van het Romeinse Rijk
Als we de geschiedenis van het Romeinse Rijk bestuderen en hoe het Christendom in het jaar 300 na
Christus gelegaliseerd werd, zo’n 300 jaar na het kruis, zien we dat het van het gewone volk afkwam;
er waren velen die met God wandelden, zodat uiteindelijk die slechte regering daar wel op moest
reageren. Als je de val van de USSR bestudeert, zie je hetzelfde: veel individuen (velen schreven over
een ‘opwekking’ binnen de USSR als de voornaamste katalysator) die in aantal toenamen, met als
gevolg dat de stem van de regering daar wel op in moest spelen.

In landen waar leiders gekozen worden, posten mensen soms dingen op sociale media als ‘Gods wil
is gedaan’ en andere dingen, absoluut onkundig, veronderstellend dat Gods wil in de voorgaande
regering niet gedaan werd en niet realiserend dat God via individuen werkt om gezinnen te
veranderen, en vandaar overheden, zodat een cultuur en sociale normen veranderd worden. God is



niet direct betrokken in een goddeloos bestuur, maar Hij is in individuen betrokken die met Hem
wandelen, om zo hun overheid te veranderen.

In de grote opdracht heeft Jezus nooit gezegd dat wij moeten zorgen dat mensen ‘opnieuw geboren’
worden. Die uitdrukking komt uit Johannes 3, vanuit een 1 op 1 gesprek dat Jezus met Nicodemus
had, privé, en het was nooit een deel van het onderwijs van Jezus. Wel heeft Hij gezegd hen te
onderwijzen door anderen alle dingen in ons leven te laten observeren die Hij ons gezegd heeft te
doen en te gehoorzamen. Dat is het veranderen van individuen, die deel zijn van gezinnen, en op die
manier ook van overheden. Zoals Jezus in februari 2001, tijdens een bezoek, tegen mij zei: “Zoals het
in het begin was, zo moet het ook nu zijn. Ik ben aan het werk in relaties.” Amen.
Volgende week een ander onderwerp, zegen,
John Fenn
cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


