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“Nieuw Jaar”

Dag allemaal,
Ik wil het graag over 3 dingen hebben vandaag; het eerste gaat over zaken waarover de Vader met mij gesproken heeft
met betrekking tot ‘het grote geheel’, het tweede gaat over wat er vandaag de dag in het lichaam van Christus gaande is
en het derde gaat over perspectief vanuit de schriften.

Naar huis rijdend
In 2005, in de auto onderweg naar huis, was ik aan het denken over de veranderingen die ik in ons land zag, sinds 1995.
Veranderingen in de cultuur, sociaal en veranderingen in de kerk. We hadden Bill Clinton gehad, de aanval op 9/11, de
oorlog in Irak in 2003 en de gevolgen daarvan.

Voor Barb en mijzelf was het zo in de afgelopen 10 jaar, dat ik van een leidende functie in een mega-kerk, tot een
nationale en internationale positie bij een andere bediening, tot het moment dat de Heer verscheen aan mij en mij vroeg
om een huiskerk en een huiskerk netwerk te beginnen, was gegaan en toen ik Hem vroeg: ‘waarom?’ antwoordde Hij:
“het is tegen de tijd die gaat komen’. Ik bemerkte in die 10 jaar dat mensen weg gingen uit een traditionele kerk vanwege
verwonding of ze gingen weg omdat ze op zoek waren naar méér. De huiskerk beweging nam in de hele wereld snel toe.

Dus daar was ik, aan het rijden in de herfst van 2005, denkend over deze dingen en ik zei tegen mezelf:’ik herken het
land niet meer vanwege al die veranderingen die er zijn geweest’. De Vader interrumpeerde mijn gedachten door te
zeggen: “Als je het land nu al niet meer herkent vergeleken bij wat het was, ik zeg je de waarheid als ik zeg dat je het
over 10 jaar ook niet meer herkent vergeleken bij nu”. (dat zou dus 2015 zijn)

Eén van de interessantste dingen (voor mij) was toen Putin zich terug trok als President van Rusland. De Vader vertelde
mij: “Let erop wanneer Putin weer president wordt. Hij zal proberen de constitutie te veranderen om zijn leiding te
bevestigen en zodra dat gebeurd zal Rusland gevaarlijker zijn dan het ooit geweest is en het zal nieuwe en voormalige
gebieden innemen zodra de VS zich terugtrekt”.

Socialisme en Hillary
Regelmatige lezers zullen zich herinneren dat ik, tijdens de Kerry/Bush campagne, de Vader vroeg naar de geest achter
de Democratische campagne, omdat het een ander gevoel gaf dan in de voorgaande jaren. Hij antwoordde: “het is de
geest van socialisme; het kan vertraagd worden, maar niet gestopt”. Ik vroeg waar het vandaan kwam en hij zei: ”het
kwam uit Europa”. Verder vertelde Hij hoe deze geest juist opkomt in een economische moeilijke tijd, en Hij zei: “ik heb
dit land niet bestemd om als Europa te zijn, maar er zijn mensen die wensen dat het zo is. Als Amerika zijn unieke
identiteit en plek in de wereld kwijt raakt, zal het socialisme gedijen”.

Socialisme is (voor een deel) dat de overheid meer en meer de mensen en zaken gaat reguleren en in veel gevallen
(voormalige) privé zaken zal over nemen en onder de macht van de overheid zal brengen.

Misschien weet je nog dat in 2003, in gebed, de Vader tot me sprak over een complot om schouder gestuurde raketten te
importeren, om daarmee Air Force One neer te halen en/of andere commerciële vliegtuigen. En Hij wilde dat ik Hem zou
vragen dat het aan het licht gebracht zou worden. In september van dat jaar rapporteerde het nieuws dat een complot om
5 dozijn van deze raketten het land in te smokkelen, gestopt was. Dus vroeg ik de vader hoe het nu met het land ging (dit
in de context van een terroristische aanslag) en Hij zei: “Voor nu is het OK, maar let op als Hillary het ambt gaat
bekleden”.

Toen, en ook nu nog, was ik een beetje verbaasd over zijn vage reactie, want op dat moment was zij een VS Senator, dus
ik ging ervan uit dat het ‘ambt’ waar Hij op doelde, een hogere was, en dat zou betekenen (in mijn denken) President,
Vice President of Minister van Buitenlandse Zaken. Ik weet nog steeds niet helemaal wat Hij bedoelde met: “let op”,
want soms geeft hij een antwoord buiten de directe context van mijn vraag, dus ik weet niet of hij andere/meer
terroristische aanvallen in dit land bedoelde, of iets anders.

Wel weet ik dat er een aantal grote natuurrampen komen maar ik heb niet de vrijheid daar meer over te delen, behalve
dan te zeggen dat ze komen en het zullen combinaties zijn van economische en natuurlijke rampen en andere factoren die
mee spelen en ze zullen grote problemen gaan brengen in de toekomst.

De Heer
Een tijd geleden verscheen de Heer tijdens een huiskerk bijeenkomst en Hij sprak over dingen die in het lichaam van
Christus zouden gaan gebeuren; gedeeltelijk verband houdend met het bovenstaande. Hij zei dat er tijden gaan komen dat
zijn volk gaat ontdekken of hun geloof in formules en in mensen-gemaakte structuren is, of in Hem. Hij zei dat veel



dingen, die ik ‘lucht’ noem (geestelijke activiteiten die belangrijk lijken maar die weinig gewicht hebben bij God) en die
zoveel aandacht vragen van veel gelovigen, hun belangrijkheid gaan verliezen wanneer Hij de wereld gebeurtenissen
gaat gebruiken om de aandacht van de mensen te brengen naar wat echt en wat belangrijk is. Hij herinnerde mij aan wat
Hij tegen me zei in februari 2001: ”Zoals het in het begin was, zo zal het ook nu zijn; Ik ben aan het werk in relaties”.

Hij refereerde ook aan gelovigen die de kerk voor het merendeel in hun agenda hebben staan, zoals men dat doet bij
sociale verplichtingen. “Ik vraag van hen om Mij en degenen in hun leven, serieus te nemen, zodat ze Mijn zaken en
Mijn mensen als eerste prioriteit zullen hebben. Mensen zullen hun verplichtingen een andere richting op laten gaan, weg
van iets wat hun ego voedt. Gericht op dag tot dag dingen, en zo zullen ze grotere dienstknechten worden en daardoor
ware vervulling vinden en rijkdom in het leven”. Hij zei ook dat het gat tussen degenen die gericht zijn op uiterlijke
dingen en degenen die Hem zoeken en die hun leven gaan inrichten zoals hierboven beschreven, meer en meer merkbaar
zal worden.

Iets anders: Je zult gaan zien dat veel kerken niet alleen hun staf medewerkers zullen ontslaan, maar dat sommigen ook
hun gebouw zullen kwijtraken – niet slechts op zichzelf staande gevallen, maar naast grote kerken zullen het ook
plaatselijke kerken zijn, alleen bekend in hun stad –en opnieuw: de Heer zal deze dingen gebruiken om de mensen in te
laten zien dat zij de kerk zijn, niet de gebouwen. En velen zullen niet terug gaan naar de traditionele kerk en het geloof
van velen zal door deze dingen geschud worden.

Dit zijn de dagen waarin sommigen, die de omgang met anderen verbroken hebben vanwege onenigheid of die van hun
kant afstand genomen hebben, zullen weten wie ze moeten bellen als ze bang zijn en betrouwbaarheid nodig hebben.
Bewaak je hart, dat je niet haatdragend bent, maar doe ook niet alles voor ze – laat ze dit keer doen wat juist is, zodat ze
groeien.

Eén van de interessantste dingen die Hij me vertelde was dit: “Wetten die nu ingesteld zijn om te beschermen, zullen
eens tegen mijn volk gebruikt gaan worden”.

De geest van angst die via de TV komt en via de koppen in de kranten, zorgt ervoor dat mensen emotioneel teneer
geslagen zijn en eerder bang dan hoopvol, en aarzelend in plaats van vooruit te gaan in wat ze ervaren dat de Heer hen
leidt om te doen. Hij zei: “Dit zal een tijd van grote vooruitgang zijn voor sommigen, ze lijken zelfstandig door het
mijnveld, de economie, te gaan, omdat ze Mijn stem horen en MET mij wandelen. Dit zijn degenen die als reuzen in het
land wandelen”.

De dingen van God kunnen niet wankelen
Het feit is, dat God niet wankelt door wat er om ons heen gebeurt. Zijn economie, Zijn plannen, bedoelingen, zijn van
een hoger plan dan de cultuur van de wereld en de economie. Gods mensen hebben deze tijd de kans om zich aan te
passen en dan vooruit te gaan, in plaats van zich terug te trekken.

Terwijl de liefde van velen zal verkoelen, zal het evangelie in de hele wereld gepredikt worden. Terwijl sommigen in
angst ineenkrimpen, zullen anderen grote vooruitgang maken en machtige daden doen. Sommigen die denken dat de
bediening gaat om status en glamour, zullen leren dat de bediening een nederig dienstbaar willen zijn, is.

De Heer zal ons aandringen om volwassen in Hem te worden, ongeacht wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Maak
discipelschap je eerste prioriteit en je zult het goed doen, ongeacht de omstandigheden.

Gods beloften
Toen Petrus schreef: “…..zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt,
begiftigd….”Hij gaat verder: “door deze zijn wij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat gij daardoor deel
zoudt hebben aan de goddelijke natuur….”(2 Petr. 1:2-4)

Iedereen wil een belofte van God, maar iedere belofte komt echter met een prijs: “opdat wij daardoor deel zullen hebben
aan de goddelijke natuur”. Wij hier op aarde, kijken omhoog naar de manifestatie van hetgeen we geloven dat God tot
ons sprak (die beloften zijn de vervulde dromen en bestemmingen), maar vanuit hemels perspectief gezien, zijn die
beloften er allereerst om deel te krijgen aan de goddelijke natuur.

Dat wil zeggen dat beloften samengaan met karakter ontwikkeling en ze dienen om ons de kans te geven in Hem te
groeien. Zoiets als ‘door geloof en geduld de beloften beërven….’Yak! Zou het niet veel leuker zijn als de belofte samen
kwam met het weten wanneer de vervulling komt, zodat je die op de kalender aan kunt geven, zoals we dat doen met een
doktersafspraak?



Als we kijken naar degenen die beloften van God kregen, zien we dat het karakter altijd de aandacht kreeg – Abraham,
Izaak, Jacob, Jozef…..tot aan Jezus toe, die “hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen Hij
heeft geleden. Hij is een oorzaak van eeuwig heil geworden….”(Hebr. 5:8-9)

Conclusie
Ik heb hier vandaag een aantal profetische dingen gedeeld, omdat zoveel mensen schrijven of bellen en het laatste woord
willen horen – uiteraard vind ik dat niet erg, dat hoort erbij. Maar ik zoek de Vader niet om een woord te hebben en ik
zoek al helemaal niet naar ontmoetingen met de Heer. Wat ik wel zoek, is om iedere dag met de Vader te wandelen en
dat is mijn hele focus.
Dat is mijn punt – als we de Heer zoeken en Zijn gerechtigheid, zullen ons al die andere dingen gegeven worden. In het
centrum van Zijn perfecte wil te zijn is de veiligste plek, ongeacht wat er om ons heen gebeurt.

Terwijl anderen in paniek rondrennen, zul je bijna als een buitenstaander zijn die daar naar kijkt, omdat je een
overweldigende vrede in je geest hebt dat de Vader jouw leven perfect onder controle heeft.

En dat is het punt waardoor we naar anderen kunnen uitreiken. Eén van de grootste profetische woorden die de Heer tot
mij sprak, was over hoe Zijn volk weer opnieuw in de simpele basis elementen van het geloof zal wandelen; in noden
voorzien die er in hun midden zijn. Hij merkte op, dat velen de vader willen horen spreken over grote dingen, maar Zijn
leiding negeren in de simpele dingen, zoals het helpen van iemand die ze kennen die in nood is. Diegenen die in deze
kleine dingen wandelen, zullen het goed doen.

Zijn lichaam, dat eens voor het overgrote deel zo bekoord was door de “Hollywood Jezus’, zal de echte Jezus weer
opnieuw leren kennen – “Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te
drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest; naakt en gij hebt Mij bekleed, ziek en gij
hebt Mij bezocht, in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. In zoverre gij dit aan één van mijn minste broeders
gedaan hebt, hebt gij het aan Mij gedaan”. (Matt. 25:34-40)

Wat gedachten,
Zegen,
John Fenn / vert.AK


