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Gods wil, die van mij, kan het Hem wat schelen? Deel 1

Dag allemaal,
Het is de meeste christenen verteld dat God een perfecte wil heeft voor ieder aspect van ons leven, en
dat we het missen als we in Zijn toegestane wil zijn. Maar niemand heeft het ooit over de Vaders “het
is aan jou om te beslissen” wil, en eigenlijk is dat waar we het meest in ons leven mee te maken
hebben.

We vragen de Vader niet of het Zijn perfecte wil voor ons is naar het toilet te mogen, tenzij we ver van
huis zijn en we een wanhopig “Zoek alstublieft een toilet voor mij, Vader, voordat ik in mijn broek plas”
verzoek doen. LOL. Ik krijg regelmatig emails van mensen die willen dat de Vader hen Zijn wil
openbaart betreffende een toekomstige partner, of dat Hij bevestigt wie het is. Of die vragen welke
baan ze aan moeten nemen, naar welk appartement ze moeten verhuizen, wanneer met pensioen te
gaan, wat te doen met de ouder wordende moeder of vader, enz.

Heel vaak is de hemel stil over deze grote kwesties, wat grote frustratie bij ons veroorzaakt. Er zijn
tijden dat Hij op ons wacht om een beslissing te nemen. Er zijn tijden dat Hij wacht tot wij in onszelf tot
bepaalde conclusies gekomen zijn. Hoe weten we wanneer Hij op ons wacht, en wanneer wij op Hem
moeten wachten om Zijn wil te openbaren?

Optie #1 te overwegen – Hij wacht tot wij onze behoefte gaan inzien
In Genesis 2:18 zien we dat de Heer Adam gemaakt had, maar Eva nog niet. Hij concludeerde in
Zichzelf: “Het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past.” Maar
Hij vertelde Adam niet wat Hij geobserveerd had over dat gebrek in zijn leven, noch vertelde Hij wat
Hij eraan wilde gaan doen – omdat Adam nog niet door had wat hij nodig had. Adam dacht
waarschijnlijk te weten wat hij nodig had, maar dat was niet zo.

In plaats daarvan werkte de Heer in de omstandigheden rondom Adam, zodanig dat hij kennis en
ervaring zou verkrijgen om te weten te komen wat hij nodig had, terwijl de Heer IN STILTE TOEKEEK:
“En de Here God formeerde alle dieren…en bracht het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen
zou. En de mens gaf namen aan…en het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp die
bij hem paste.” Vers 19

Merk op dat de Heer zag wat Adam nodig had, voordat Adam dat deed en Hij concludeerde zelfs al
dat Hij voorziening zou maken voor hem, maar Hij bleef stil, bracht alle dieren, mannelijk en
vrouwelijk, naar Adam en keek toe hoe Adam alles verwerkte en toen tot de conclusie kwam dat hij
iemand in zijn leven miste.

Een voorbeeld uit mijn eigen leven
Toen ik de voorganger was van een kleine gemeente in het zuidoosten van Colorado, hielden Barb en
ik in ons hart het idee dat we op een dag zendelingen in Europa zouden zijn, zelfs met onze oudste
zoon die hersenverlamming heeft (dit is een hersenaandoening veroorzaakt tijdens de bevalling).

Maar toen Chris 12 was, kreeg hij op een dag een zware epileptische aanval. We hoorden toen dat
epileptische aanvallen vaak voorkomen bij hersenaandoeningen en meestal in de puberteit beginnen.
Toen beseften we dat we nooit zendelingen overzees zouden kunnen zijn.

We wisten ook dat onze tijd in die gemeente ten einde liep, omdat wij in ons hart een grotere visie
hadden dan de mensen daar. Wat ook meetelde, was dat Chris dicht bij kinderartsen die bekend zijn
met zijn aandoening, zou moeten wonen en beiden wilden we dat Jason en Brian (zijn jongere
broers) hun schooljaren in 1 christelijke school zouden kunnen doorbrengen – op dat moment zaten zij
in de 2

e
en 4

e
klas.

We waren op een kritiek punt in ons leven beland – we moesten die gemeente verlaten, zonder te
weten wat er vervolgens zou komen. Ik zei tegen de Vader: “Vader, omdat we geen zendelingen in
Europa meer kunnen zijn, kan ik dan misschien een leraar zijn voor hen die in mijn plaats kunnen
gaan? Wat denkt U daarvan?” Onmiddellijk zei Hij: “Je zal de directeur van een bijbelschool worden.”



Dit is net als bij Adam: Hij zag de nood, Hij zag dat Chris aanvallen zou blijven houden. Hij maakte ons
hart van binnen groter dan de kleine vallei waar we toen woonden. Maar het was nodig voor Hem dat
ik (wij) alle processen doorliepen, voordat ik tot de conclusie kon komen anderen te onderwijzen die in
mijn plaats konden gaan.

Toen ik mijn hart onderzocht welke richting op te gaan, zei Hij: “Waar heb jij je altijd het meest vervuld
in gevoeld?” Opnieuw vroeg Hij van mij mijn hart te onderzoeken en mijn levenservaringen om zo tot
bepaalde conclusies te komen over mijzelf. Toen ik de afgelopen 34 jaar van mijn leven naging,
realiseerde ik mij dat ik de meeste bevrediging in kleine groepen had, met hen die serieus waren over
de Heer. Niet in de kerk van 300, maar de 10 tieners, en misschien de 10 volwassenen die echt wilden
leren en groeien en die van de Heer hielden.

Toen ik Hem dat vertelde, vond er ineens een download in mijn geest plaats. Onmiddellijk gaf Hij mij
een levendige omschrijving van een gemeente waar Hij ons naartoe zou brengen, maar dat was niet
in Colorado. Het was in Tulsa, Oklahoma. Ik zei tegen Hem: “O NEE Vader, NIET Tulsa! Daar werken
bijbelschool studenten in iedere winkel die er maar is, omdat er zoveel christenen zijn; ze hebben er
niet meer nodig!” Stilte. Ik bedoel stilte. De hemel had gesproken en dat was dat.

Ik belde een vriend die in de staf van een grote gemeente was, en beschreef de gemeente die de
Heer in mijn hart had omschreven. Direct zei hij: “Dat lijkt op Victory Christian Centre.” De rest is,
zoals men dat zegt, geschiedenis. Wij verhuisden naar Tulsa, en uiteindelijk werd ik uitvoerend
Directeur van Victory Bible Institute, hun Bijbelschool. Toen ik daar, jaren later, wegging en na de
Heer gezocht te hebben, verscheen Hij aan mij en vertelde mij om huiskerk te doen, wat we nu
vandaag de dag doen.

De lunch van een jongetje
In Johannes 6:5 is er een menigte van ongeveer 5000 mannen, vrouwen en kinderen niet meegeteld,
verzameld om Jezus te horen. Het is etenstijd en Jezus zegt tegen Filippus: “Waar zullen wij broden
kopen dat dezen kunnen eten?”

Dat was een oprechte vraag en Jezus presenteerde het probleem aan Filippus. Maar het volgende
vers zegt: “Dit zei Hij om hem op de proef te stellen, want Hij wist zelf wat Hij zou doen.” Het woord
‘proef’ hier, betekent ‘test,’ maar meer nog ‘beproeven,’ wat betekent dat Hij het geloof, waarvan Hij
wist dat het er was, in Filippus’ hart naar boven wilde halen.

Dit lijkt zo op wat Hij met Adam deed – Hij wist dat Hij Eva zou gaan maken, maar Hij wilde dat Adam
het proces zou doormaken en tot de conclusie zou komen, wat de Heer al geconcludeerd had, dat hij
een vrouw nodig had. Hij wilde dat Adam het voor hemzelf wist, en tot eigen conclusies kwam. Hij test
of verleidt ons niet met het kwade, maar Hij voorziet in gelegenheden om te testen wat in ons hart is,
en wat Hij al weet.

Hier wist de Heer al wat Hij van plan was te doen, maar 3 evangeliën zeggen dat Hij tegen hen zei:
“Geeft gij hen te eten.” * Als je de evangeliën leest, zie je dat dit plaats vond nadat de 12 teruggekeerd
waren en mensen hadden genezen en bevrijd in de naam van Jezus, en net nadat Jezus (en Petrus)
op het water hadden gelopen en zij zich heel goed bewust waren Wie Jezus was. Zijn verzoek dat zij
de mensen te eten zouden geven, was om te zien of zij het verband zagen tussen hun gezag in Hem
en wat zij hadden gedaan, met Wie Hij was, en daarom met wat zij konden doen. Dat deden ze niet. (*
Mattheüs 10:1/14:16, Marcus 6:7/37, Lucas 9:1-10/13)

Filippus dacht direct aan geld: “Tweehonderd schellingen* brood is voor dezen niet genoeg, als ieder
een kleine hoeveelheid zal krijgen.” (* 200 schellingen staat gelijk aan een loon van 200 dagen).
Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot Hem: “Hier is een jongen, die 5 gerstebroden en 2 vissen
heeft; maar wat betekent dit voor zovelen?”

Niet één discipel overwoog dat zij even daarvoor ongeneeslijke ziekten genezen hadden en demonen
in Zijn Naam uitgeworpen hadden, noch het feit dat Petrus op het water gelopen had, evenals Jezus,
en dat de wind en ze golven Hem gehoorzaamd hadden. Toen Jezus hen vertelde de mensen te eten
te geven, zei Hij hen groter te denken en op te staan in hun autoriteit – maar daar waren ze nog niet
klaar voor, dus had Hij voorziening gemaakt.



Hij weet wat Hij zal doen, wat Hij wenst te doen, maar vaak wacht Hij op ons zodat wij het voor onszelf
weten; om na te denken, te overwegen, conclusies te trekken – door een proces gaan, totdat het vage
in ons duidelijk wordt. Vaak wacht Hij ook en ziet toe, omdat Hij wil zien of wij gegroeid zijn in het
geloof waarvan Hij weet dat het in ons is. De genade is, als wij dat niet zijn, Hij dit al van tevoren wist
en zo wie zo voorziening gemaakt heeft.

Heb jij het meegemaakt dat je wist dat de Heer naar jou kijkt? Dat waren de momenten dat Hij
observeerde hoe jij dingen verwerkt en hoe jij jouw eigen hart onderzoekt om daarna conclusies te
trekken, zodat Hij Zijn voorziening kan laten zien.

Volgende week: Zijn “Ik ga mee met wat jij beslist” wil.
Tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar: cwowi@aol.com
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Gods wil, mijn wil en geeft Hij om mijn wil? Deel 2

Hallo iedereen,
Afgelopen week deelde ik hoe vaak het voorkomt dat wij op de Heer wachten om aan ons Zijn wil te
openbaren, terwijl Hij juist op ons wacht om bewust te worden van onze eigen nood. Als voorbeeld
kunnen we Adam nemen; de Heer wist dat Adam een partner nodig had, maar Adam was zich daar
nog niet bewust van.

Er zijn tijden waarop Hij geen perfecte wil voor ons heeft, omdat Hij die keuze aan ons gegeven heeft
en Hij wacht op ons om die keuze te maken. Toen Hij alle dieren bij Adam langs bracht om benoemd
te worden, had hij geen perfecte naam voor de dieren in gedachten; dat was de taak die Hij aan Adam
gegeven had. Hij ging akkoord met wat Adam besloot: ".. zoals de mens elk levend wezen noemen
zou, zo zou het heten“. Gen 2:19

Vaak zal Hij de benodigde wijsheid geven en de eventuele gevolgen laten zien, maar vaak ligt de
keuze bij ons en is Zijn perfecte wil waar wij voor kiezen. De verwarring die wij kunnen ervaren is dat
wij de verschillende opties zien en van de Heer willen horen wat Hij wil dat wij kiezen, terwijl in feite de
Heer wacht tot wij een keuze maken.

Voorbeeld nummer 1: "....maar je zult het niet leuk vinden."

Afgelopen maand was ik druk in de weer met allerlei boodschappen in Tulsa en wou snel ergens
stoppen om te lunchen. Ik had zin in Italiaans eten. Er was een restaurant 'Zio's' genaamd op de hoek
en op het moment dat ik de parkeerplaats op reed vroeg ik: “Is dit een goed plan, Vader?” Hij
antwoordde direct met:"Waarom ga je niet ergens anders eten, want je gaat de maaltijd niet lekker
vinden."

De reden waarom ik Hem vroeg of Hij dacht dat het een goed idee was, was dat ik het mest efficiënt
wilde zijn op deze drukke dag. Ik had een terugreis van 90 minuten voor de boeg. Ik wou niet meer
dan 30 min aan de lunch besteden, dus door Zijn opmerking vroeg ik mezelf af of er misschien een
wachttijd van 20 min zou zijn.

Ik nam Zijn opmerking als een suggestie. Hoe erg zou het kunnen zijn? Ik had niet het idee dat Hij mij
een waarschuwing gaf voor iets ergs dat eventueel uit deze keuze voort zou komen. Ik zei:" ik ben hier
al in tijden niet geweest. Het is snel en makkelijk, dus ik ga hier lunchen als dat oké met U is, Vader?"
Er kwam geen reactie, dus ik ging bij het restaurant naar binnen.

Ik bestelde Mozzarella stengels, een salade en kip met Parmesan.

Ik had niets voor ontbijt gehad en dacht dat als ik een groter maaltijd zou nemen voor de lunch, ik
alleen maar een snack nodig zou hebben als avondeten en dat ik eventuele restjes voor de volgende
dag naar huis kon meenemen. LOL



Ik at de kaasstengels en had net de salade op toen de serveerster de kip bracht. Perfecte timing. Ik
nam een hap van de kip wat erg aangebrand smaakte. Ik nam een hap uit aan ander deel van de kip
en ook daar smaakte het aangebrand. Ik keerde de kip om en zag dat de onderkant helemaal
aangebrand was. Ik riep de serveerster en liet het aan haar zien. Ik gaf aan dat ik dat niet wou eten en
ze was geschrokken dat de kok het zo klaar had gemaakt. Ze beloofde het te vervangen en zei dat ze
het aan de manager zou laten zien.

Ik gaf aan dat ik eigenlijk al vol genoeg was en ik de kip niet meer zou nemen omdat ik er vandoor
moest. Ze trokken de kip van de rekening af en ik betaalde de $9 en gaf de serveerster de tip gezien
vanaf de volle rekening, omdat het niet haar fout was.

Terwijl ik naar de auto liep zei ik: "Vader, U had gelijk. Ik vond het niet lekker. Maar zo erg was het
niet, ik ben best vol."

Hij had mij de gevolgen van mijn keuzes laten zien

In dit geval wist ik van tevoren dat ik het niet lekker zou gaan vinden, maar aangezien ik erge honger
had en krap zat qua tijd, was ik toch bereid naar dat restaurant te gaan. Ik overwoog de gevolgen van
mijn keuze en aangezien ik geen kwalijke gevolgen zou ondervinden, besloot ik toch naar dat
restaurant te gaan. Bent jij ooit naar een nieuw restaurant gegaan zonder zeker te weten of jij het eten
wel lekker zou gaan vinden? Vaak laat de Vader ons de gevolgen van onze keuzes zien, maar de
beslissing is alsnog aan ons.

Voorbeeld nummer 2: Paulus kreeg geopenbaard wat hij zou gaan lijden. Han.20:22 en 21:11

Kort nadat Paulus de Heer had ontmoet op de weg naar Damascus, werd het aan hem bekend
gemaakt dat hij veel voor de Heer zou lijden als Hij besloot de roeping op zijn leven te beantwoorden.
De Heer liet dat ook aan Ananias zien. Hij was de discipel die door de Heer gestuurd werd om zijn
handen op Paulus te leggen, zodat hij weer zou gaan zien.

“Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn naam te brengen voor heidenen en koningen
en [de] kinderen Israëls; 16 want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam
“. Hand 9:15-16
Toen Saulus van Tarsus Jezus van Nazareth ontmoette, veranderde het de toekomstige apostel
Paulus' theologie. Op dat moment, in die eerste dagen liet de Heer aan Paulus zien waarin hij zou
kunnen wandelen - maar de keus was aan Paulus, want het gevolg zou vervolging en lijden zijn.

Jaren later besloot Paulus dat hij voor Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn.“Want Paulus had zich
voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Asia te verliezen, want hij haastte zich om, zo
mogelijk, op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn“. Hand 20:16

Het is Paulus die deze keus maakte. Er was geen visioen van een man die hem vroeg naar Jeruzalem
te komen om te helpen. Dit was Paulus die voor Pinksteren in Jeruzalem wilde zijn.

Ergens verderop zegt hij: “En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende
wat mij daar overkomen zal, 23 behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat
mij boeien en verdrukkingen te wachten staan “.Hand. 20:22-23

Het was niet zo dat Paulus de wil van de Heer had gemist, maar het is duidelijk dat het zijn plan was
om te gaan, niet het plan van de Heer. Het was Paulus' keuze, want sinds zijn wedergeboorte wist hij
dat hij zou lijden. Hij wist dat er gevolgen zouden zijn. De profeet Agabus gaf de details: “Dit zegt
de heilige Geest: De man, van wie deze gordel is, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en
uitleveren in de handen der heidenen. “Hand 21:11

Dat is precies wat gebeurde en het leidde naar de rechtszaak van Paulus en naar zijn executie in
Rome. Hij was zich bewust van de gevolgen toen hij besloot een discipel van Jezus te worden, en
toch koos hij er heel bewust voor.



De 'roep God' cultuur

Er is een kerk cultuur dat uitroept naar God; men roept en schreeuwt luid om Zijn Aanwezigheid aan te
roepen of om Hem te laten zien hoe graag ze Hem willen. Het gevolg is dat ze verwachten dat God
dan ook zo lawaaierig is en net zo duidelijk Zijn wil bekend maakt. Ze verwachten dat Hij in alles een
perfecte wil heeft en ze zijn zich er niet van bewust dat de keuze soms bij ons ligt en dat Hij achter ons
besluit staat. Het feit dat Adam de dieren kon noemen hoe hij dat wilde en dat God dat prima vond,
daar wordt niet vaak over nagedacht. Maar soms wacht Hij op ons om te zien welke keuze wij zullen
maken.

De Heer schreeuwt meestal niet. Hij fluistert diep in onze ziel de gevolgen van elk pad dat wij
overwegen. Hij zal helemaal bij ons zijn voor zover de keuzes die wij gemaakt hebben Hem dat
toelaat.

" Er zijn mensen die zeggen dat het onmogelijk is te weten waar wij voor geroepen zijn en voor
bestemd zijn. De mensen die daar in geloven, zijn de mensen die leven voor een God die schreeuwt
en zij missen totaal de God de fluistert." Uit de film "Finding normal"

Volgende week gaan wij het hebben over het kiezen van een partner, voorbehoedsmiddelen, het
criminele systeem, geld zaken en meer. Tot dan, wees gezegend.

John Fenn
Vert AE

www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com
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Gods wil, Mijn wil, Maakt het Hem wat uit? – Deel 3

Dag allemaal,
We gaan verder met ons onderwerp; vaak wachten wij op wat Hij wil, terwijl Hij vaak geen perfecte wil
heeft, omdat Hij de beslissing aan ons over laat. Hier zijn wat onderwerpen die Hij aan ons
gedelegeerd heeft: Misdaad en straf, wat we eten, huwelijk.

Natuurlijk kunnen we Hem vragen betrokken te zijn in de keuzes en om wijsheid te openbaren, maar
de beslissingen die genomen moeten worden zijn aan ons. Weten wanneer wij een besluit moeten
nemen en wanneer we op Hem moeten wachten, daar gaat deze serie over. Maar eerst…

Je herinnert je misschien wel uit Genesis 1:29-30 dat alle schepsel, zowel de mens en de dieren,
vegetariërs waren, en dat God persoonlijk misdaden aanpakte, zoals te zien is bij Kaïn en Lamech.
(Genesis 4:6-16, 23-24)

De grote verandering
Maar dat veranderde allemaal na de zondvloed. Toen Noach de ark uitkwam beloofde de Heer
allereerst nooit meer de hele aarde te laten overstromen, en Hij delegeerde daarna 2 dingen aan de
mens, terwijl een derde hernieuwd werd als deel van wat wij noemen het Verbond met Noach, in
Genesis 9:1-7.

Aan Noach en de mensheid vernieuwde Hij zijn allereerste daad van delegatie uit Genesis 1:28, toen
Hij Adam en Eva vertelde vruchtbaar te zijn in het leven, zich te vermenigvuldigen, en als goede
beheerders heerschappij over de dieren en de schepping te hebben. Hij vernieuwde dit met Noach.

De 2 nieuwe dingen die gedelegeerd werden zijn: Je mag nu dieren eten als voedsel (maar om het
eerlijk te maken, zorg ik dat de dieren bang zijn voor je), en als de mens het bloed van een ander
mens vergiet, heeft men het recht het bloed van die persoon te eisen.



Sinds Noach uit de ark kwam, hebben wij de vrijheid dieren te eten, de verantwoordelijkheid misdaad
aan te pakken en te straffen, en de verantwoordelijkheid te bepalen hoe we vruchtbaar worden en we
ons vermenigvuldigen.

Dieet
We hebben de vrijheid alles te eten, maar de latere wet van Mozes definieerde voor Israël dieren die
gezond zijn om te eten en dieren die dat niet zijn, en gezondheidswetten (zoals handen wassen) en
andere meer gedetailleerde wetten die gebaseerd waren op het Verbond van Noach, en de vrijheid
vlees te eten.

Misdaad en straf
De mensheid heeft de verantwoordelijkheid over misdaad en strafbepaling en de latere Wet van
Mozes gaf Israël gedetailleerde wetten, variërend van de doodstraf tot mindere misdaden die slechts
een boete vereisen. Alhoewel dat niet wil zeggen dat iedere misdaad die de doodstraf tot gevolg kon
hebben, ook de dood van de schuldige inhield. Een voorbeeld:

Jozef zou Maria kunnen laten executeren voor overspel, een halsmisdaad, maar hij koos ervoor
stilletjes van haar te scheiden, omdat “Hij rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen.”
(Mattheüs 1:19)

Jezus verleende ook barmhartigheid aan de vrouw die op overspel betrapt werd, in Johannes 8; zei
dat Hij haar vergaf, maar “ga heen en zondig niet meer.” (Johannes 8:11)

Jezus trok het verbond met Noach gemaakt, dat misdaad en straf aan de mens delegeerde, niet in:
Het bewijs is dat ieder land zijn eigen wetten voor misdaad en straf kan bepalen, en de mensheid eet
nog steeds allerlei schepsels, en men vermenigvuldigt zich overal op de aarde.

Wees vruchtbaar en vermenigvuldig; alleen en samen
De Wet van Mozes en zelfs het Nieuwe Testament wijzen aan ‘vruchtbaar te zijn’ toen Paulus, als
voorbeeld, noemde dat als we voor de onzen niet zorgen, we erger zijn dan een ongelovige,* en
andere aansporingen dat van ons verwacht wordt voor ons eigen leven verantwoordelijk te zijn door
middel van werk. Andere verzen hoe vruchtbaar te zijn, omvatten werknemers die hun werk doen als
voor de Heer, en christelijke bazen die hun werknemers als gelijken in de Heer moeten beschouwen,
en dergelijke. *(1 Timotheüs 5:8, Colossenzen 4:1, Efeziërs 4:28; 6:4-6)

En natuurlijk is ‘wees vruchtbaar’ ook gekoppeld aan vermenigvuldigen, wat opnieuw laat zien dat dit
onze verantwoordelijkheid is, met grote vrijheid binnen die gedelegeerde autoriteit. Jezus zei zelfs in
Mattheüs 19:12 dat er ‘eunuchs’ of ‘gesnedenen’ zijn die zo uit de moederschoot geboren zijn, en
anderen kiezen er voor, ter wille van de Heer, single te blijven. Paulus was single en zei dat hij wilde
dat er meer waren zoals hij, vanwege het Evangelie, maar dat iedereen zijn eigen genade van God
heeft in deze zaak. Wel zei hij geen ongelijk span aan te gaan, en gaf advies aan hen die al getrouwd
waren toen zij tot geloof kwamen en op die manier een ongelijk span werden. (1 Cor. 7:7; 2 Cor. 6:14;
1 Cor. 7:12-16)

Onze vrijheid beslissingen te nemen
Dus binnen ieder onderwerp van gedelegeerd gezag aan de mensheid is er grote vrijheid, en de Heer
werkt binnen de structuren die de mens Hem geeft, want die structuren zijn aan de mens gegeven om
vast te stellen. Ieder volk en natie biedt uniek voedsel, unieke wetten voor misdaad en strafbepaling,
en unieke gewoontes voor het huwelijk. Gods gebod aan het begin was de aarde te vullen, en Hij
probeert ook de aarde te vullen, dus werkt Hij binnen iedere structuur die de mens opzet tot de mate
dat die structuur Hem toestaat daarin te functioneren.

En diverse structuren geven Hem diverse mate van vrijheid, zoals huiskerk een mate van vrijheid heeft
met de stroom mee te gaan die Hij wil, in een bijeenkomst, terwijl het auditorium met zijn 4 liederen,
offergave, boodschap en weer naar huis, meer beperkingen biedt. Maar Hij werkt in iedere structuur
voor zover Hij dat door ons is toegestaan te doen.

En sommige bedrijven geven grote vrijheid aan christenen, andere niet. Sommige huwelijken geven
de Heer veel vrijheid om in te werken, andere niet. Maar voedsel, misdaad en strafbepaling en



huwelijk zijn onze verantwoordelijkheid en Hij zoekt iedere gedelegeerde structuur te vullen voor zover
die structuur Hem dat toestaat.

Toen de Heer Adam in de Hof van Eden plaatste en zei het te bewerken en te bewaren, hing Hij niet
over zijn schouder om Adam te zeggen waar HIJ iedere plant geplant wilde hebben – Adam kon dit
doen zoals hij dat wilde. En in weet zeker, toen Eva zag hoe Adam de hof geordend had, zij
onmiddellijk de dingen herordende zoals zij het graag zag – en de Heer bemoeide zich er wijselijk niet
mee! Lol.

Hoe Hij in de echte wereld werkt
Er gebeuren dingen in het leven die buiten onze controle zijn, omdat we op een gebroken planeet
wonen. Er is niet die ene sleutel dat antwoord geeft op elke vraag, over waarom dit of dat gebeurt met
mensen. Zoals Barb eens zei: “Als ik in de hemel kom, heb ik heel wat vragen voor de Heer.” Hebben
we dat niet allemaal?

Maar in algemene generalisatie:
Dieet – we kunnen eten wat we willen en zijn daarom ook verantwoordelijk voor de consequenties,
goed of slecht, of voor wat wij in ons lichaam stoppen. En ieder lichaam reageert anders op
verschillend voedsel. Laten we eens zeggen dat iemand 1.60 meter is en 136 kilo weegt.

Die persoon kan van God houden, maar als hij in het ziekenhuis terecht komt met hart/long
problemen, diabetes, versleten knieën en heupen en het dan naar God gaat uitroepen voor genezing,
zal Hij gewoonlijk hem de weg terug laten gaan hoe ze in die conditie beland zijn, om die genezing te
bereiken. Hij zal de ponden er niet miraculeus afhalen of hun hart conditie genezen – Hij gebruikt de
technologie en de middelen van de mens – maar zij hebben er voor gezorgd zover te komen en de
enige uitweg is die kilo’s kwijt te raken – Hij werkt binnen wat Hij aan ons gedelegeerd heeft. Wat we
zaaien is wat we oogsten.

Misdaad – Als iemand schuldig of onschuldig in de gevangenis zit, zal Hij niet het systeem te niet
doen. Hij zal werken binnen het systeem omdat Hij bij Noach wetten voor misdaad en straf aan de
mens gedelegeerd heeft te bepalen. Hij zal binnen dat systeem werken en met het systeem, en vaak
kan het jaren duren voor dingen ten goede kunnen veranderen voor die persoon die gevangen zit.

Nu belanden we bij het huwelijk…
Maar dat komt pas volgende week…tot dan!
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar: cwowi@aol.com

2015-02-28

Gods wil, Mijn wil, Maakt het Hem wat uit? – Deel 4

Dag allemaal,
Toen ik in de hoogste klas van de middelbare school zat, drong mijn moeder er telkens sterk op aan
het uit te maken met Barb, omdat ik over niet al te lange tijd naar de universiteit zou gaan en dan
honderden meisjes zou leren kennen. “Er zijn veel vissen in de zee; hoe weet je nu dat ZIJ de JUISTE
voor jou is?”

Ik brak haar hart
Dat klonk wijs, dus brak ik Barb’s hart en zei dat we het moesten uitmaken. Ik wist dat ik Barb er erge
pijn mee deed, omdat we al gezegd hadden ‘ik hou van je’ en we het meenden, maar moeder liet haar
advies niet varen…ik was 17.

De 24 uur daarna overdacht ik het en bad er zelfs een beetje voor, maar de hemel was stil. De Vader
noch de Heer zeiden ook maar iets, wat frustrerend was, maar ik wist dat die beslissing aan mij was,
niet aan Hem. Ik wist dat het mijn keus was en ik zou of lijden onder de consequenties of de juiste
partner kiezen.



Alles overwegen
Aan de ene kant was er mijn moeders ‘meer vis in de zee’ argument. Aan de andere kant kende ik
Barb heel goed – alles wat zij als kind had meegemaakt, al haar dromen en verlangens, en dat zij een
toegewijde en trouwe vrouw en moeder zou zijn. Zij kende mij ook heel goed, wist alles wat ik
doorgemaakt had en dat ik een toegewijde, hard werkende en trouwe echtgenoot en vader zou zijn.
We wisten dat wij een leven samen zouden kunnen bouwen.

Om opnieuw te beginnen, besefte ik dat ik een meisje moest vinden die evenveel van de Vader God
hield als ik deed, hetgeen het veld aanmerkelijk verkleinde. Toen dacht ik aan alle kwesties van de ziel
– wat wij in het leven wilden, waar we wel en niet van hielden. Barb en ik hadden een klik omdat we
beiden van God hielden, van de natuur, hoe we een toekomstig gezin zagen, en we waren in veel
gebieden tegengesteld, wat ons geholpen heeft als mens en in de Heer te groeien – we hadden
geleerd hoe ruzie te maken, hoe te schreeuwen om het daarna los te laten, en we kenden onze sterke
en zwakke kanten.

Ineens realiseerde ik mij dat ik ieder ander meisje met Barb zou vergelijken, en ik wist dat alles wat ik
zocht, in haar was. Ik wist dat, ongeacht wie ik in de toekomst zou ontmoeten, en zij misschien gelijk
aan Barb zou zijn in termen van het hart, maar dat zij nooit beter dan Barb zou zijn. Dat bedenkend,
reed ik naar Barb’s huis, bood excuses aan, we huilden allebei, bevestigden onze liefde voor elkaar,
en sinds die tijd zijn we bij elkaar.

Huwelijk – de Heer heeft geen dating bureau
De Heer heeft dingen aan ons gedelegeerd, en het onderwerp voor vandaag is hoe wij ‘weest
vruchtbaar en vermenigvuldig’ kunnen zijn. Sommige culturen hebben gearrangeerde huwelijken, door
de ouders vanaf de geboorte bepaald met wie men trouwt. Andere culturen eisen dat een stel
goedkeuring krijgt van de dorpsoudsten. In het boek Ruth deed zij Boaz een aanzoek door zijn deken
over haar heen te leggen*, hetgeen de bruidegom doet bij de bruid in de Joodse huwelijks ceremonie,
aangevend dat zij nu onder zijn bescherming is. Ruth (en Naomi) waren stoutmoedige vrouwen!
*(Ruth 3:4-11)

(Ik moet hier even een wetenswaardigheid delen. Waarom was Boaz bereid een Moabitische vrouw
te nemen? Dat was omdat Boaz’ moeder een Moabitische was – en je herkent haar naam vast:
Rachab, de voormalige hoer uit Jericho die de verspieders hielp. Mattheüs 1:5 zegt dat zij zich in
Israël vestigde ( hun God werd haar God, net zoals Ruth had gedaan), en zij trouwde Salmon. Zij
kregen een zoon, Boaz, die met Ruth trouwde. Het verhaal is ook belangrijk omdat Ruth 3:21-
22/Mattheüs 1:5 ons vertelt dat Ruth en Boaz een zoon kregen, Obed, die een zoon Isaï kreeg, en die
had een zoon, genaamd David. Dus is Ruth de grootmoeder van David, en Rachab was Davids
overgrootmoeder.)

Is er ‘die ene’?
Veel mensen op de Bijbelschool, tieners in jeugdgroepen en mensen online vragen mij of ik denk dat
God die ene persoon voor hen heeft. Hij wil dat ze trouwen, en stel dat zij die persoon missen, hebben
ze dan de kans gemist te trouwen, of zijn ze uit Zijn wil als ze iemand anders trouwen? Ik zeg dan
tegen hen dat het onze taak is een partner te vinden, niet die van God. En in één seizoen van het
leven zou je misschien verliefd worden op een bepaald persoon, maar in een ander seizoen zou het
iemand anders kunnen zijn.

Kan Hij helpen? Ja. Kan Hij wijsheid en inzicht geven over die persoon en onszelf en ons helpen wijze
beslissingen ten nemen? Ja. Als je Hem betrekt in de besluitvorming, zal Hij dan in jouw geest
getuigen of een indicatie aan je geven wie een juiste persoon voor jou zou kunnen zijn? Ja.

Jouw geest kan tot iemand aangetrokken zijn
Lang geleden, toen Barb en ik tieners waren, kwam een vriend in onze jeugdgroep naar mij toe om te
praten over een meisje waar hij zich tot aangetrokken voelde. Hij zei, alhoewel ze knap was, hij zich
van binnen tot haar aangetrokken voelde. Diezelfde dag, en onbekend bij mij, kwam datzelfde meisje
naar Barb toe om over diezelfde jongen te praten. Ze zei dat hij er leuk uitzag en zo, maar het was van
binnen dat zij zich tot hem aangetrokken voelde.

Onafhankelijk van elkaar vertelden we hen dat het hun geest was, en dat hun geest iets herkende in
die persoon wat aantrekkelijk was, en wij adviseerden hen om door te gaan en elkaar beter te leren



kennen om te zien hoe het verder zou gaan. Dat deden zij en zijn vandaag de dag nog steeds
getrouwd!

Jouw geest getuigt met of is aangetrokken tot…
Wat in zulke gevallen gebeurt, is dat iemands geest aangetrokken wordt tot dat van een ander,
vanwege soortgelijke persoonlijkheden, roeping in het leven, of gaven van het hart. Hetzelfde
gebeurde op een dag toen een Bijbelschool studente naar mij toe kwam om te vragen waarom zij zo
emotioneel werd toen zij naar de zendeling luisterde die op die dag gepreekt had. Ik vroeg haar
waartoe zij geroepen was, en zij antwoordde: ‘zending.’ Ik vertelde haar dat haar geest de roeping
herkende en de Geest van de zendeling, en daarvan getuigenis gaf, en dat zij daarom zo emotioneel
werd – zij hadden beiden dezelfde roeping.

Maar aangetrokken worden tot of zelfs houden van iemands geest, wil nog niet zeggen dat je moet
trouwen. Dat kan, als alle andere dingen ook kloppen – maar veel verhoudingen en gebroken harten
vinden plaats omdat iemand een aantrekkingskracht ervaart in zijn geest tot iemand anders geest, en
dat verwart met God. Het enige dat plaatsvond, was een aangetrokken worden tot iemand anders
geest.

Wat er gebeurt, is dat iemand de geest van een ander liefheeft, en vaak de potentie in diens geest
ziet, maar een compromis sluit in de ziel, lichaam en natuurlijke gebieden van het leven, denkend dat
God die zaken wel beter zal maken. En ik heb situaties meegemaakt waarin alleenstaande of
getrouwde mannen/vrouwen aangetrokken werden tot de geest van een andere getrouwde
man/vrouw, en toen dachten dat ze met de verkeerde persoon getrouwd waren (lust is de meest
voorkomende verweten reden) en een affaire begonnen, waardoor tenminste 1 en misschien wel 2
huwelijken kapot gingen – dat alles omdat zij niet wisten dat je geest getuigenis kan geven over de
geest van een ander, maar dat het niet Gods wil is overspel te plegen.

Jouw geest getuigt met de geest van iemand die een soortgelijk karakter heeft, roeping, gaven, of die
op hetzelfde geestelijk pad is, maar dat wil nog niet zeggen dat God zegt dat die ander jouw partner
moet worden. Heb de geest van die persoon lief, maar houd de relaties binnen de beperkingen die de
Heer wil dat volwassen mensen in karakter in Hem hebben.

“Ik denk dat aantrekkingskracht vaak ten onrechte aangezien wordt voor de ware.” Uit de film
Runaway Bride

In het kader van alles dat ethisch is, moreel, wettig en juist, kan God een man en vrouw leiden naar
een relatie als zij zich in hun geest aangetrokken voelen tot elkaar, maar zaken van de ziel, lichaam
en het natuurlijk leven, zoals een baan en familie, moeten hierin ook betrokken worden. Vaak is het zo
dat mensen in de 30 of 40 een potentiële partner willen die in hun zorgvuldig opgebouwd leven past,
en die alsmede aan alle kwalificaties van hun 20-punten lijst voldoet.

Maar als iemand een partner wil vinden moet die persoon zijn eigen leven willen afleggen voor die
ander, wat kan betekenen dat het leven dat nu geleid wordt, totaal herschikt en opnieuw opgebouwd
moet gaan worden met elementen uit het leven van die ander. Maar omdat dit onbekend terrein is,
blijft men liever in de bediening of bouwen aan een carrière, in plaats van het risico te lopen alles af te
moeten breken waar zo hard voor gewerkt is.

Er kwam eens een stel naar mijn kantoor dat trouwplannen had. Ze spraken nauwelijks met elkaar,
zaten ieder in een andere stoel, met gekruiste armen, gaven elkaar koude blikken. Wat was er aan de
hand, ontrouw? Een geheime zonde? Was er gelogen over geldzaken? Nee, het ging om de manier
waarop een vaatwasser geladen werd. Wilden zij het huwelijk afblazen vanwege een vaatwasser?

Volgende week verder met het vaatwasser verhaal, en geldzaken, aangezien we het hebben over Zijn
wil, die van Mij, en maakt het Hem wat uit?
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com

2015-03-07



Gods wil, Mijn wil, Maakt het Hem wat uit? – Deel 5

Dag allemaal,
Vorige week eindigde ik met het stel dat de verloving wilde verbreken vanwege een ruzie over het
laden van de vaatwasser. Vandaag gaat het over hoe de Heer Zichzelf betrekt bij een beslissing die
aan ons is, om Zijn wil te laten zien.

“Zo spreekt de Heer,” over een vaatwasser?
Het ‘vaatwasser stel’ wilde dat ik hen een profetisch woord van de Heer zou geven over wie gelijk had
– hoe God wil dat de vaatwasser geladen wordt. Het antwoord dat ik hen gaf, bracht hen helemaal
van hun stuk, namelijk dat het Hem niets uitmaakt hoe. Ten onrechte dachten zij dat de Heer een
perfecte wil voor alles in het leven heeft.

Ik vertelde hen dat Hij er alleen belang in stelt als het laden een verwonding tot gevolg zou hebben of
als het de liefde zou schenden. In dat geval zou Hij iemand op het hart kunnen drukken de vaatwasser
anders in te laden of Hij zou kunnen openbaren dat er iets mis is met de machine. We hebben al
gezegd dat iets op een andere manier doen, niet wil zeggen dat het een foute manier is, het is
gewoon anders dan normaal gedaan zou worden. Het belangrijke punt is dat het de liefde geen
geweld aan doet. Het stel vergaf elkaar en kwam tot een compromis. Nu, 15 jaar later, zijn ze nog
steeds getrouwd.

Merk op wat ik zei – Hij zal hen niet vertellen hoe je op de meest efficiënte manier de vaatwasser
kunt inladen, maar Hij gaat betrokken worden bij het conflict ALS liefde geschonden wordt. Het
maakte de Heer niet uit dat de één dacht dat de vaatwasser door de ander verkeerd werd ingeladen,
maar het was Zijn zorg dat de liefde door hun onvolwassenheid geschonden werd.

Heel vaak heeft de Heer geen perfecte wil voor natuurlijke beslissingen, maar Hij heeft altijd
een perfecte wil voor beslissingen in de Geest – liefde.

Toen Barb en ik net getrouwd waren, hadden wij een soortgelijk conflict. Barb stond in de keuken het
avondeten te bereiden en zei: ‘De vuilnisbak is vol’. Ik zei iets briljants als: ‘Dus maak hem leeg!
Alsjeblieft.’ Zonder na te denken uitte ik een ander briljante reactie, waardoor het gesprek escaleerde
tot een soort nucleaire oorlog: “Jij hebt hem vol gemaakt, dus maak jij hem ook leeg! Lieverd!’ alsof
het toevoegen van ‘lieverd’ de passief-agressieve koppigheid in mijn stem kon verbergen – en dat zei
ik terwijl ik bleef Bijbellezen – tenslotte was ik geestelijk bezig en kon ik mij niet met zoiets
onbelangrijks als het leegmaken van de vuilnisbak bezig houden.

Bijna werd de knop naar een nucleaire vuurzee ingedrukt, toen Barb met een volume 8 tot 10 zei:
“Wel, thuis leegde mijn vader altijd de vuilnisbak, dus ik verwacht dat jij dat hier ook doet.” Ik
reageerde met een volume 9 tot 10: “Wel, bij mij thuis moest degene die het volmaakte, het ook
legen!!.”

(Om niet degene te zijn die de vuilnisbak vol maakte, ongeacht hoe vol hij al was, kon je er altijd nog
net een beetje meer in doen, als je boven op de bak ging staan om alles naar beneden te stampen,
zodat het nog lang niet vol leek te zijn) Dus stond ik op om erop te stampen en dus kon zeggen dat hij
nog niet vol zat.

Het maakte de Heer geen steek uit wie de vuilnisbak leegde…
Het werd pas belangrijk voor Hem toen de kwaliteiten van liefde geschonden werd. En dat was het
moment dat er teksten te binnen schoten als een vervelende mug die om mijn hoofd bleef zoemen:
“Mannen, hebt uw vrouw lief evenals Christus Zijn gemeente heeft liefgehad en Zich voor haar
overgegeven heeft.” En “Mannen, bewijs haar eer…opdat uw gebeden niet belemmerd worden…”
Uit Efeziërs 5;25-28 en 1 Petrus 3:7

ZO liet de Vader Zijn wil zien over het legen van de vuilnisbak – Het maakte Hem niet uit hoe of wie of
wanneer het geleegd werd, Zijn interesse in onze vuilnisbak was voor zover de liefde geweld
aangedaan werd. En ik moet je vertellen wie die ruzie won: Liefde.
Na meer dan 36 jaar getrouwd te zijn, ben ik nog steeds de Vuilnisbakken Man!



De Heer heeft misschien geen perfecte wil voor jou om te wonen in appartement A of appartement B.
Dat is jouw beslissing en Hij zal stil blijven wat betreft A of B. Zijn betrokkenheid jou te helpen een
beslissing te nemen, betreft liefde – voel jij meer vrede in appartement A of B? Voel jij je daar meer
thuis, veilig? Hij zal jou vrede geven en een goed gevoel in jouw geest als het gaat om liefde en al de
kenmerken van liefde – vrede, veiligheid, zekerheid en gemak – als het niet handig is voor je werk en
voor het halen van boodschappen, zou dat spanning kunnen geven, wat liefde schendt, dus zal Hij jou
laten zien welk appartement het minste ongemak in jou met zich meebrengt – welke keus de
kenmerken van liefde het minst geweld aandoet.
En zodra Hij die geestelijke elementen heeft laten zien, DAN laat Hij de beslissing aan jou over om
voor A of B te kiezen.

Een partner: Hij zal jou kwesties van jouw hart en kwaliteiten in een potentiële partner laten zien,
terwijl Hij jou laat beslissen wat je met die inzichten gaat doen. Hij zal niet ‘deze of die persoon’
uitkiezen, maar wel openbaart Hij in jouw geest het hart van die ander, en laat dan aan jou de keus
wie je beter wilt leren kennen. Zodra je iemands geest kent, kun je diens ziel leren kennen en kijken of
je allebei met elkaar verder wilt gaan richting een huwelijk.

Eten: Daarom schreef Paulus over vlees dat aan afgoden geofferd werd, in 1 Cor. 10:23-30 en
Romeinen 14 – Paulus zei niet dat het Gods wil is om dit wel of niet te eten, hij zei dat wanneer je met
een broeder of zuster eet die denkt dat het een zonde is vlees te eten dat aan afgoden geofferd is, eet
dit dan ook niet omwille van hen. Het maakt God niet uit wat je eet, maar Hij raakt er alleen bij
betrokken als liefde geweld aangedaan gaat worden. DAN wordt Hij erin betrokken en DAT wordt dan
Zijn geopenbaarde wil. Dus Paulus zei als iemand aanstoot neemt aan het eten van vlees, eet dan
vegetarisch.

Beslissingen, beslissingen
Zo velen in de moderne kerkcultuur vergeestelijken alles. Ze zeggen niet of ze wel of niet naar dat
evenement gaan, maar ze ‘bidden ervoor.’ (Vertaling: nee, ze komen niet) Heeft God een perfecte wil
of ze jouw uitnodiging wel of niet aannemen? Als ze niet gaan en dit in strijd is met liefde, omdat ze
bijvoorbeeld boos op jou zijn over iets dat 6 maanden geleden gebeurd is, kan Hij hen in feite leiden
wel te gaan, zodat ze in Hem kunnen groeien. (maar vaak gaan ze tegen Hem in en komen dus niet).
Maar anders dan dat, maakt het Hem niets uit.

We zijn allemaal wel eens gefrustreerd geweest met de Heer toen we belangrijke beslissingen
moesten nemen, omdat Hij volkomen stil bleef over dat onderwerp, terwijl Hij wel van ons vroeg een
familielid te vergeven die ons boos gemaakt had, of iets anders wat helemaal niets te maken had met
het onderwerp waar we een antwoord voor vroegen. Waarom blijft Hij stil over belangrijke natuurlijke
beslissingen die wij moeten nemen, terwijl Hij zo onvermurwbaar met ons is betreffende ons hart in
andere gebieden?!

2 Petrus 1:3-4 onthult: “Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met ALLES, wat tot leven en
godsvrucht strekt, BEGIFTIGD door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid
en macht…opdat gij daardoor deel zoudt hebben aan de goddelijke natuur…” (Groot Nieuws Bijbel:
Zijn goddelijke macht HEEFT ONS ALLES GEGEVEN wat nodig is…)

Merk op wat er staat – de beloften zijn ons gegeven zodat we deel zouden hebben aan de goddelijke
natuur. WIJ zien beloftes als beantwoorde gebeden. HIJ ziet de beloften als kansen voor ons om deel
te hebben aan Zijn natuur – alles draait om opgroeien in Hem.
Iedere gegeven belofte heeft daaraan verbonden een verwachting tot groei. Van iedere
beslissing die jij neemt wordt verwacht dat die beslissing jou in Hem laat groeien. Dat is de
reden waarom Zijn wil meestal de moeilijkste beslissing is die voor jou ligt.

Toen Barb en ik leden van een gemeente waren, zo’n 35 jaar geleden, nam iemand dingen die we
gezegd hadden, uit de context, verdraaide die ten gunste van zichzelf, en vertelde dat aan de pastor.
Wij vernamen dat de pastor boos op ons was, en ons lot in die gemeente stond op het spel. Was het
nu de wil van God dat wij de gemeente zouden verlaten? Dat zou gemakkelijk geweest zijn, gewoon
ergens anders opnieuw beginnen – dat was vast en zeker de wil van God. Maar nee, wij wisten dat
Zijn beslissing altijd gericht zou zijn op groei, dus verootmoedigden wij onszelf, gingen naar de pastor
en zijn vrouw, gaven toe wat wij gezegd hadden en vroegen om vergeving, en de relatie werd



hersteld. Te veel mensen stappen op en gaan naar een andere gemeente, verklarend dat het God is,
maar ze liegen. Ze willen gewoon niet opgroeien in Hem. Maar die keus is aan hen.

Coll. 3:15 zegt: “En de vrede van Christus….regere in uw harten…” het woord ‘regere’ is brabeuo, en
betekent ‘als scheidsrechter te fungeren.’ Een scheidsrechter is neutraal. De Geest der Waarheid zal
getuigen van de waarheid, maar Hij kiest geen zijde. Hij is een scheidsrechter, let op ons en met ons
en in ons gaat Hij door het leven – maar de meeste beslissingen zijn aan ons en de scheidsrechter
komt alleen ter tonele als wij op het punt staan iets te doen dat de kenmerken van liefde geweld aan
doet. Maar zoals het geval is met een scheidsrechter, laat Hij het ‘team’ domme keuzes maken als ze
daarop staan.

Hoe de vaatwasser geladen wordt of wie de vuilnisbak leegt, is niet iets waar God Zich mee bezig
houdt, Hij komt in beeld als een Scheidsrechter, de Geest der Waarheid, en grijpt alleen is als liefde in
het gedrang komt.

Volgende week sluit ik deze serie af met beslissingen aangaande geld. Tot dan,
Zegen,
John Fenn
Cwowi.org
Mail naar: cwowi@aol.com

2015-03-14

Gods wil, Mijn wil, Maakt het Hem wat uit? – Deel 6

Dag allemaal,
Ik heb genoemd hoe de Heer veel beslissingen aan ons gedelegeerd heeft, en dat Hij niet echt een
‘perfecte, volmaakte wil’ voor alles heeft. Eén van de dingen die Hij aan ons gedelegeerd heeft, is
geld. Wat ik hieronder deel, heb ik zelf moeten uitzoeken omdat het zeker weten niet in de auditorium
kerk geleerd wordt.

Ik was één van die mensen die alles wat geld betreft vergeestelijkte, terwijl ik een minimum loon had
en zoveel gaf, dat mijn gezin eronder leed. En al die tijd vroeg ik mij af waarom het niet 100-voudig
naar mij terug kwam, waarom de sluizen van de hemel niet open gingen, waarom ik niet zoveel
gezegend werd, dat er geen ruimte meer was om het te bevatten. Wat deed ik verkeerd? Waarom
zegende God mij niet; ik deed toch alles wat mij verteld werd.

De ruimte hier is beperkt, dus wil je meer informatie, dan heb ik een serie over Bijbelse voorspoed en
NT geven, maar hier zijn de 5 belangrijkste punten:

Punt nummer 1 – het koninkrijk is gebaseerd op en functioneert door openbaring
Jezus zei tegen Petrus, in Matth. 16:16-18 dat de Vader hem geopenbaard had dat Jezus de Christus
is, de Zoon van de levende God, en Hij zei dat het op die rots van openbaring is dat Hij Zijn
verzamelde heiligen bouwt. Alles in het koninkrijk functioneert door en op openbaring vanuit de hemel.
Jezus is de grootste openbaring en vanuit Hem stroomt het naar beneden. Dat houdt in dat financiële
handendelingen doorweven zijn van openbaring.

Punt nummer 2 – God heeft nooit beloofd zoveel geld uit te gieten dat je geen ruimte meer hebt
het te ontvangen
In Maleachi 3:10, het favoriete vers van iedere auditorium gebaseerde pastor (ha) belooft God de
vensters van de hemel te openen en zegen in overvloed uit te gieten, ALS men 10% aan de tempel
geeft. (Wij zijn nu levende tempels met Christus in ons, dus is het geven aan personen, leiders en hen
in nood, zoals we zien in Handelingen 2-6)

Maleachi 3 gebruikt irrigatie termen, en het woord ‘vensters’ van de hemel is het woord ‘hoofd
sluisdeur’ wat de sluis is die de stroom water naar een veld brengt. In irrigatie stroomt het water naar
een veld, loopt via groeven, en verlaat het veld in een sloot, die in verbinding met het veld van de
buren staat, en dat proces gaat zo door. Als ieder veld in dat irrigatie proces teveel water heeft om te
bevatten, stroomt het dus naar het veld van de buren. Maleachi 3 zegt als men een gever is, er regen



komt om de velden te irrigeren, en dat het water naar alle velden zal overstromen. In het gelijkenis van
Jezus in Marcus 4, staat de aarde voor iemands hart en leven.

Daarom vertegenwoordigt het water de stroom van de Heilige Geest naar ons hart (veld); het
onderwijs, de wijsheid, troost en openbaring is waar Hij in voorziet als Hij het veld van ons hart en
leven bewatert met openbaring. Merk op – het water is niet het gewas! Water geeft slechts voeding
aan het gewas, het gewas is jouw baan, jouw investeringen, jouw materiële wereld. Het ‘water’ van de
Heilige Geest brengt genade en creativiteit naar jouw leven.

Dit is te zien in Genesis 30:37-39 waar Jacob iets geks deed, hij schilde takken van populieren, zodat
ze een wit en groen patroon kregen en deed die in de troggen, waar de dieren kwamen om te paren,
en dat produceerde gestreepte, gespikkelde en gevlekte dieren, die allemaal voor hem waren, door
een overeenkomst die met Laban gesloten was. Maar in 31:10-13 staat dat hij dat idee in een droom
kreeg, met instructies van een engel. Hij had een gelofte gedaan een gever aan God te zijn, en God
goot water uit – creativiteit – om zijn gewas te bewateren (het vee). Het ‘water’ was het idee de schors
te pellen, wat voortkwam uit die openbaring.

Voor een ingenieur kan het water dat uitgestort wordt, een woord van kennis zijn hoe een probleem op
te lossen is. Voor een monteur een woord wat er mis is met die motor. Voor een accountant kan het
een creatief idee zijn de winst van het bedrijf te vergroten. Voor een vrouw in de overgang kan het een
woord zijn waarom jij daar al starend in de voorraadkast staat…o, nee, sorry, misschien niet! Ha!
Het punt is dat het koninkrijk door openbaring functioneert, en als wij geven, belooft de Heer ideeën te
geven en wijsheid dat ons levensveld bewatert, waardoor op zijn beurt het ‘gewas’ van ons leven
toeneemt.

Punt nummer 3 – het is niet aan God ons vermogen met geld om te gaan te veranderen
In Mattheüs 25:14-29 vertelt Jezus de gelijkenis van de talenten, een munteenheid in die tijd. Vandaag
zouden we kunnen zeggen dat 1 talent gelijk is aan, bijvoorbeeld, 1.000 Euro’s. In de gelijkenis gaf de
meester één dienstknecht 5 talenten, een ander 2, en weer een ander 1 talent.

In deze gelijkenis leert Jezus de enige 3 dingen die met geld gedaan kunnen worden: handel ermee,
verkrijg er rente op, of begraaf het. Alle financiële inspanningen op de aarde vallen binnen één of
meer van deze categorieën. De meester gaf de ene man 5 talenten en toen hij die verdubbeld had
door er handel mee te drijven (kopen/verkopen) kreeg hij het ene talent van de man die zijn talent
begraven had. De meester zei tegen de man met dat ene talent dat hij het in ieder geval op de bank
had kunnen zetten om rente te verkrijgen – het was aan de man wat te doen met zijn geld, niet aan de
meester. Dit laat ons zien dat het onze taak is onze bekwaamheid met geld om te gaan te vergroten,
en de meester zal ons geven wat we aankunnen, niet meer. Dus roep niet naar God om meer geld, als
je nu al niet goed omgaat met wat je hebt. Verander je bekwaamheid door je te onderwijzen, door
discipline, of door een gebied wat je interesse heeft te bestuderen.

Wijsheid: Geld stroomt van je weg als je geen kennis hebt over het gebied waar je het instopt.
Leer door te lezen en door ervaring op te doen, voordat je grote sommen geld gaat investeren –
leer genoeg, zodat geld naar je toe komt.

God zal je niet verzoeken boven vermogen, en zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. (1
Cor. 10:13). Dus als je meer wilt hebben, onderwijs jezelf dan en verkrijg ervaring. Vandaag kun je op
het web dingen leren op universiteitsniveau, gratis en je kunt mensen opzoeken die al doen waar jij in
geïnteresseerd bent, en leer van hen.

Punt nummer 4 – de Bijbel leert dat meerdere inkomensstromen rijkdom produceren
Nooit, nergens, staat dat 1 bron van inkomen jou rijk maakt. Wel laat het meerdere inkomensbronnen
zien. In Job 1:2-3 staat dat hij 7000 schapen had. Later zegt hij dat hij zijn eigen wol gebruikte om
anderen in nood mee te kleden. Schapen voorzien in vlees om te eten en geld als ze verkocht
worden, wol om te verkopen en om materieel en kleding van te maken.

Hij had 3000 kamelen, die werden gebruikt als woestijn caravans om goederen te importeren en te
exporteren. Zij waren wat we vandaag de dag ‘semi-trucks’, of vrachtwagens zouden noemen. Hij had
500 span runderen (1000 dieren) wat wil zeggen dat hij een boer en een landbouwer was, omdat hij
veel meer runderen moest hebben om er 500 te hebben die klaar waren voor het ploegen en malen



van graan. Hij had 500 ezelinnen, vergelijkbaar met korte afstandsvrachtwagens. Job was rijk, als
gevolg van meerdere inkomensbronnen die hij had.

In Spreuken 31:10-31vinden we de ‘degelijke huisvrouw’ en zien we dat zij eigenaar is van een bedrijf
– van wol en vlas, ze maakt o.a. tapijten en ze heeft medewerkers, en werkt met hen samen, staat al
vroeg op. Ook is zij een gever, zoals Jacob en Job dat waren. Ze vervaardigt linnen, wolk, zijde. Ze
exporteert haar product, en dan staat er: “Zint zij op een akker, dan verwerft zij die.” Dit toont dat zij
haar inkomensbronnen uitbreidt, en in een wijngaard investeert om wijn te maken en sap, enz. Zij ‘zint
(overweegt) op een akker’ staat er, wat wil zeggen dat zij het bestudeerde, erover leerde, voordat zij
het veld ging kopen, zodat geld niet van haar weg zou vloeien.

Je bent verkeerd onderwezen als je denkt dat God jou ineens zal zegenen als je x procent aan Hem
geeft. Geld is op de aarde, jij hebt de verantwoordelijkheid gekregen van Hem om jouw kennis erover
te vergroten, om meerdere inkomensstromen te beginnen – als je Zijn leiding wilt, zou je Hem moeten
vragen waarin te investeren, welke creatieve ideeën Hij voor jou heeft, en jij moet je eigen hart kennen
om te weten waarover jij kennis wilt vergaderen.

Punt nummer 5 – het Nieuwe Testament leert niet 10% te geven, maar 100%
Het NT leert dat wij ons leven voor elkaar moeten afleggen, 100% van onszelf moeten geven, van
onze vaardigheden, onze midden, als onderdeel van een levensstijl van geven binnen relaties, zodat
er in ons midden geen noden zijn. WIJ zijn de tempels van God, niet een gebouw, daarom geven wij
aan de tempel(s) in grote vrijheid en verantwoordelijkheid aan elkaar. Zie hoe zij gaven in
Handelingen 2 tot 6, als voorbeeld hiervan.

Geven in het NT wordt in 1 Cor. 16:2 en 2 Cor. 8 en 9 uiteengezet. Een paar verzen daarvan worden
hier benadrukt: “Elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen thuis iets weg.” En
(Geven)…is welkom naar hetgeen zij heeft, niet naar hetgeen zij niet heeft.” (1 Cor. 16:2, 2 Cor.
8:12-13)

Dit houdt in dat wij onszelf moeten disciplineren om iets opzij te zetten, zoals Christus in ons en wij
zelf bepalen wat we geven, gebaseerd op wat we hebben. Zorg er alleen voor dat jij jouw geld dat
bestemt is voor eten, niet weggeeft om een put in een ver land te bouwen, en geef geld om de
elektriciteit te betalen niet aan een ander, om diens rekening mee te betalen. Maar als jij je rekeningen
betaald hebt, kun je aan anderen gaan geven.

“Want niet om anderen verlichting te schenken, wordt het u zwaar gemaakt.” Geven aan een
ander moet niet een last zijn, het moet een vreugde zijn, zoals hij zegt in 2 Cor. 9:7 – Een ieder doet
naarmate hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin of gedwongen, want God heeft de
blijmoedige gever lief.

“Hij nu, die zaad verschaft aan de zaaier en brood tot spijze zal u uw zaaisel verschaffen en
vermeerderen.” 2 Cor. 9:10. Dit leert ons dat God een ieder zaad om te zaaien geeft en brood tot
spijze. Je wilt je brood niet weggeven, maar je wilt ook jouw zaad niet eten. Het is aan ons onszelf te
disciplineren iets apart te leggen, om te bepalen met Christus in ons wat Hij als zaad ziet, en daarnaar
te handelen.

Je raakt nooit geld, talenten, middelen of werk kwijt dat je aan iemand geeft, wat jij geeft komt
in jouw toekomst terecht om te voorzien in toekomstige noden. (o.a. Lucas 6:38)

Als je alles bij elkaar neemt, zie je dat geld hier op aarde is, niet in de hemel. Hij heeft ons de
verantwoordelijkheid gegeven er mee om te gaan, en een levensstijl van geven te hebben binnen een
netwerk van relaties. Als wij geven, mogen we openbaring van de hemel verwachten om de velden
van ons leven te bewateren, zodat ons ‘gewas’ gezegend zal zijn….maar de motivatie voor al ons
geven is liefde, simpel, puur, zonder bijbedoelingen, liefde…

Volgende week een profetische update, tot dan,
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


