
From the visitation: Where will miracles be found? #1 - 20200104 
Van het bezoek: Waar zullen wonderen worden gevonden? #1 - 20200104 
 
Hallo allemaal,  
Hij wekte de doden op, vermenigvuldigde het voedsel voor duizenden, genas lepra, profeteerde, en 
nog veel meer - en dan heb ik het niet over Jezus.  
 
Meer van wat Hij zei 
De laatste 3 weken heb ik een deel van wat de Heer heeft gezegd over het werk dat Hij doet in de 
harten van wat we 'vleselijke' gelovigen zouden noemen, gedeeld. Vandaag zal ik andere dingen 
delen die Hij zei voor degenen die al met Hem wandelen. 
 
Eén van de dingen die de Heer tot mij sprak in dit recente bezoek is hoe de Vader wonderen zal doen 
in de huiskerken en binnen de relaties die in die kerken worden aangetroffen. Hij vertelde me dat 
huiskerken bekend zouden worden als de plaats waar verhoorde gebeden, genezingen en wonderen 
zouden worden ontvangen. Hij zei dat het zal lijken op de dagen van de Charismatische Vernieuwing 
van de jaren '70, maar dan anders, omdat onze cultuur anders is en miljoenen mensen de 
charismatische kerken zullen verlaten om Hem te zoeken.  
 
"In het verleden zochten velen wonderen in kerkdiensten (in podiumstijl). Velen doen dat ook nu nog, 
maar ik heb het huis nooit verlaten. En dat is waar je genezingen en wonderen in overvloed zult 
vinden. De dagen komen eraan dat de huiselijke samenkomsten in Mijn lichaam algemeen bekend 
zullen staan als dé plaats waar ze hun wonder, hun genezing, hun verhoord gebed en datgene wat 
echt is voor hun geloof, zullen vinden. Vergeet niet dat ik je zei: "Zoals het in het begin was, zo moet 
het ook nu zijn." 
 
Hij ging verder: "Zoals jullie weten zijn verhoorde gebeden en genezingen gemeengoed in de 
huiskerk, zo gewoon dat het voor velen een levensstijl is, zodat ze plaatselijk erkend worden, maar 
voor velen is het gewoon normaal christendom. Maar dat is ongezien en nieuw voor degenen die nu 
aan de buitenkant zitten. Maar daartoe ben je geroepen. Help de mensen die zich in een 
overgangsfase bevinden. Er komt een dag waarop veel meer mensen naar kleine bijeenkomsten in 
huis zullen komen om antwoorden te zoeken, om genezing te zoeken en verhoord gebed, om Mij te 
zoeken. Daar, in die relaties, in een waarachtig lichaam in Mij, zullen ze Mij vinden. Ze vinden allemaal 
hun Vader."  
 
Wat hieraan vooraf ging, was dit 
Ongeveer 2 maanden voor dit bezoek had ik onder andere de bediening van Elisa bestudeerd. Het 
viel me op dat bijna alle wonderen van Elisa 'sociale' wonderen waren. Met sociaal bedoel ik dat ze 
grotere groepen mensen troffen, niet slechts één individu.  
 
Elia's bediening kwam voor Elisa. De bediening van Elia omvatte dramatische wonderen om mensen 
en een natie tot inkeer te brengen: De confrontatie met de profeten van Baäl en het vuur uit de hemel, 
twee keer kwam het vuur uit de hemel om 2 groepen van 51 soldaten te doden die waren gekomen 
om hem te arresteren, en vele confrontaties met koningen en gezagsdragers.  
 
Maar Elisa's wonderen waren grotendeels sociaal van aard, zeer vergelijkbaar met de wonderen van 
Jezus.  Indien Johannes de Doper een link heeft met Elia, en dat doet hij voor Jezus, dan heeft Elisa 
een relatie met Jezus. De geschiedenis bevestigt dit, maar ik had het nog niet eerder bestudeerd. 
 
Ik besefte dat veel van de moderne kerkelijke cultuur niet op zoek is naar 'sociale' wonderen om 
mensen te helpen, maar naar persoonlijke genezingen en wonderen die alleen hen ten goede komen.  
 
Dus toen de Heer aan mij verscheen, gaf Hij commentaar op dat zelfgerichte element in een deel van 
het lichaam van Christus. Hij sprak heel specifiek over wat ik had opgemerkt, dat een groot deel van 
het lichaam op zoek is naar wonderen en genezingen voor zelfgerichte redenen, inclusief hun 
vermaak, om hun geloof te versterken, om te bevestigen dat dit alles echt is, of voor een behoefte in 
hun leven. Hij vond geen fout, maar stelde alleen dat dit is waar velen in hun geloof en leven zijn, want 
dat is hoe ze getraind zijn, om te zoeken naar zelfgerichte wonderen en genezingen.  
 
Sociale wonderen: Elisa's wonderen - over wie ik het had in mijn openingszin hierboven: 



Genas de watervoorziening voor de stad Jericho, wat een hele stad zegende. II Koningen 2: 18-22. 
Vermenigvuldigde olie voor een weduwe, wat ze kon verkopen om al haar schulden te betalen. II 
Koningen 4: 1-7 
Giftige soep gezond gemaakt voor een grote groep mensen te midden van een hongersnood. II 
Koningen 4: 38-41 
Voedsel vermenigvuldigd voor een hele stad te midden van de hongersnood. II Koningen 4: 42-44 
Genas Naäman de melaatse, een ambtenaar van Syrië die heeft bijgedragen aan de vrede in Israël. II 
Koningen 5: 1-14 
Maakte een geleende en dure bijl, die in het water was gevallen. II Koningen 6: 1-7 
Vijandelijk leger blind gemaakt, behandelde hen als geëerde gasten, vrede in de natie als gevolg 
daarvan. II Koningen 6: 15-23 
Profeteerde dat er de volgende dag voedsel beschikbaar zou zijn voor een belegerde stad, zodat de 
stad gevoed werd. II Koningen 6: 25-33, 7: 1-20 
 
Kijk naar het sociale aspect van veel van deze wonderen. Zijn wonderen hielpen hele groepen en 
gemeenschappen.  
 
Denk aan enkele van Jezus' wonderen: 
Water veranderd in wijn, waardoor de gastheer van een huwelijksfeest niet in verlegenheid werd 
gebracht. 
Tweemaal zorgde het voor grote vangsten van vis, wat een financiële meevaller was voor de vissers.  
Vermenigvuldigde voedsel dat 5.000 mannen plus vrouwen en kinderen voedde. 
Vermenigvuldigde voedsel dat 4.000 mannen plus vrouwen en kinderen voedde. 
Genas Petrus' schoonmoeder zodat zij ze allemaal kon opvangen, terwijl Hij bij haar deur zat om 
massa's te genezen. 
Kalmeerde 2 stormen en redde iedere keer het leven van ten minste 12 mannen. 
Wonderbaarlijk in geld voorzien om belasting te betalen. 
 
Dit zijn sociale wonderen. En in dit bezoek zei de Heer dat de Vader zich op deze manier zou 
bewegen in thuisgemeenschappen, ontmoetingen, gebedsbijeenkomsten - in de gemeenschap en de 
geloofsfamilie die een op relaties gebaseerd geloof is.  
 
Ik ga daar volgende week mee verder, tot die tijd, zegen, en ik bid dat dit in jouw geest resoneert en 
een sprong van vreugde veroorzaakt, wat het getuigenis is van de Heilige Geest der waarheid van wat 
Hij heeft gezegd. Ik kan mezelf nauwelijks in bedwang houden; mijn perspectief is veranderd wat 
betreft verwachtingen die ik van de Vader heb, dat Hij zijn hand uitstrekt om in ons midden te 
doen...zegen, 
 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 
 
Where will miracles be found? #2, final, Social miracles. - 20200111 
Waar zullen wonderen worden gevonden? #2, afsluitend, Sociale wonderen. - 20200111 
 
Hoi allemaal, 
Ik heb gedeeld dat één van de dingen waar de Heer over sprak, 'sociale wonderen' zijn die men zou 
zien in thuisgemeentes, samenkomsten en binnen het gezin en de geloofsgemeenschap.  
 
Op alle verkeerde plaatsen kijken 
Degenen onder ons die in het geloof zijn opgegroeid met diensten in de aula (met een 
podiumopstelling) zijn getraind om te zoeken naar wonderen binnen de grenzen hiervan. Dat is niet 
kritisch, het is gewoon een observatie, dat we daar geweest zijn en dat gedaan hebben.  
 
Af en toe kan een pastor, als zijn leiders worden vertrouwd,  zeker genoeg zijn om een celgroep af te 
laten wijken van de in het bulletin gepubliceerde opzet, om de Geest te laten stromen in aanbidding en 
gebed, maar dat is relatief zeldzaam. Alle programma's van de gemeente worden herleid naar de 
zondagochtenddienst in de kerk. 
 



De kerkelijke bevolking kijkt dus plichtsgetrouw naar de dienst in de aula als de manier van Gods 
wijsheid, en de plaats waar wonderen gebeuren. Wanneer er een speciale spreker is, is de 
verwachting hooggespannen dat God iets bijzonders zou kunnen doen. Voeg daar christelijke TV, 
bedienings- en zendingsvideo's en verhalen over zendingsreizen waar grote wonderen gebeurden aan 
toe, en het wordt bevestigd dat de aula kerk de plaats is waar God zich beweegt door Zijn Geest. 
 
Kijk waar wonderen plaatsvonden in het Nieuwe Testament 
Het wordt vaak terecht opgemerkt door voorgangers en leraren, dat veel van de wonderen van Jezus 
en de apostelen, thuis of in het openbaar zijn verricht, meestal met de aanmoediging die de gemeente 
nodig heeft om 'naar buiten' te gaan, de straat op. De voorganger wordt dan de cheerleader en de 
gemeente voelt zich schuldig omdat het getuigen aan een volkomen vreemdeling ongemakkelijk is en 
het normale sociale protocol schendt. 
 
We lezen over Jezus' eerste wonder van water dat in wijn is veranderd, in een huis, en knikken 
instemmend en vragen ons misschien af hoe die bruiloftsreceptie moet zijn geweest. We zien alle 
andere genezingen die thuis plaatsvonden, soms zelfs als Hij een maaltijd aan het eten was, en 
misschien beseffen we dat zelfs Lazarus bij hem thuis uit de dood is opgewekt. We lezen dat het 
Pinksterfeest in een huis plaatsvond en later in Handelingen 9 werd Dorcas uit de dood opgewekt 
terwijl ze in huis te ruste gelegd was.  
 
We zien zelfs dat Handelingen eindigt met Paulus die de bestuurder van het eiland, een man 
genaamd Publius, geneest van wat waarschijnlijk dysenterie was, wat ertoe leidde dat velen uit die 
regio genezen werden. Het eerste wonder van Jezus was een sociaal wonder, en het laatste wonder 
van Handelingen was een sociaal wonder - en ze vonden plaats in huizen.  
 
Maar het dringt nooit in ons eigen denken door dat voor ons en ons leven, de eerste plaats om te 
zoeken naar genezingen, wonderen en tekenen, thuis is. We verwachten niet allereerst dat God een 
wonder gaat doen om sociale redenen - ten gunste van een grotere groep mensen.  
 
Is dat een aanklacht tegen de slechte geestelijke kwaliteit van ons thuisleven, of tegen ons onjuiste 
begrip van de Schrift? - Het niet begrijpen van het hele Nieuwe Testament dat geschreven is door 
apostelen die in het huis samenkwamen en die schreven naar mensen die in huizen samenkwamen? 
 
Dat staat op het punt te veranderen 
Wat Jezus me vertelde: "Een groot deel van Mijn lichaam heeft op de verkeerde plaats gezocht naar 
wonderen en genezingen. Velen leven een geïsoleerd geestelijk leven en hebben geen echte relaties 
met anderen in Mij. Ze hebben geen geestelijke familie of gemeenschap die hen steunt, terwijl 
wonderen plaats vinden binnen die familie en gemeenschap”. 
 
Dat wil niet zeggen dat het verkeerd is om te zoeken naar wonderen en genezingen voor onszelf - dat 
is het niet. Maar die focus op alleen jezelf zal veranderen.  
 
De dagen komen eraan dat de Vader bijvoorbeeld melk dat bijna op is bij een gezin, zal 
vermenigvuldigen, en die melk zal pas opraken als er misschien meer melk gekocht kan worden. Er 
komen dagen aan dat een gezin dat geen eten heeft, een klop op de deur hoort, en het zal iemand 
zijn die de Vader ofwel de opdracht heeft gegeven, of die zich geleid voelt eten naar hen toe te 
brengen. Er komen dagen waarop de behoeften aan kleding en voedsel in de voorraadkast op een 
wonderbaarlijke manier zullen worden voorzien door anderen in hun geloofsnetwerk die deze spullen 
hebben en die zich aangespoord voelen om ze te geven.  
 
De dagen komen van de ondergrondse economie in het lichaam van Christus die Hij zei dat ik zou 
zien, in dat bezoek van ongeveer 10 jaar geleden - allemaal binnen het kader van de christelijke 
relaties. 
 
Het hek is nu smaller 
Veel lezers zullen zich herinneren hetgeen ik heb gedeeld wat de Heer mij op 4 februari 2001 heeft 
verteld, dat CWOWI in gang heeft gezet. Hij zei toen:  
 



"Zie wat ik zie, velen rennen heen en weer van de ene naar de andere samenkomst en zijn op zoek 
naar het spectaculaire, denkend dat dit bovennatuurlijk is, terwijl ze het bovennatuurlijke werk in hun 
midden missen, zelfs in hun eigen hart, want het proces van discipelschap IS bovennatuurlijk."  
 
"Velen rennen heen en weer om te vragen: "Waar is de volgende beweging van God, wat is het 
volgende seizoen van de Geest?", en ik zeg jou dat het onder je neus is. Ze struikelen over het 
bovennatuurlijke werk in hun midden en weigeren zich te verootmoedigen en zich te laten 
onderrichten, omdat ze het sensationele zoeken en dat wat de uiterlijke mens aanspreekt. Ze 
herkennen de ware beweging van God niet, omdat die geestelijk moet worden onderscheiden". 
 
Er is een ontwaken aan het gebeuren onder miljoenen, dat ervoor zal zorgen dat ze stoppen met het 
najagen van het spectaculaire en in plaats daarvan daadwerkelijk willen groeien in Christus. Terwijl de 
cultuur en de maatschappij steeds meer antichristelijk worden, groeit achter de schermen, in miljoenen 
harten, het lichaam van Christus op, laat het de geestelijke kindertijd achter zich en wordt het 
volwassen.  
 
Ze willen iets echts. Ze willen echte mensen. Ze willen een netwerk van mensen die elkaars vangnet 
zullen zijn. Echte vrienden. Dat is wat er gebeurt vanuit het hart, een schreeuw in het lichaam van 
Christus voor het echte, het ware. Er is nog zoveel meer... maar ik voel dat ik hier moet stoppen.  
Volgende week een nieuw onderwerp, tot dan, zegen, 
John Fenn/wk/ak 
www.cwowi.org en e-mail mij op cwowi@aol.com 
 

 
 


