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“Dingen die de Vader mij heeft verteld”

Dag allemaal,
Ik heb het al enige tijd op mijn hart om over een paar dingen te schrijven die ik de Vader hoorde vertellen in
antwoord op vragen die ik stelde, die meer een “achter de schermen” natuur hebben. Dit neemt meer dan een
paar weken omdat ik slechts een paar dingen deel elke week.

Ik heb altijd gehouden van Psalm 103:7: “Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn daden”.
Sinds dat ik een tiener was, heb ik mijn hart er op gezet de wegen van de Heer te zoeken, daarbij denkend dat
indien ik zijn wegen zou kennen, de daden (wonderen) zouden volgen. Ik wil geen manna in de woestijn eten, ik
wil weten waar het vandaan komt en waar het van gemaakt is. Ik hoop dat je gezegend wordt als ik wat met je
deel; je zult tenminste gedachtevoer hebben, zodat je voor jezelf kunt uitmaken wat je gelooft en waarom.

Verveeld?
Een tijd ben ik aan het nadenken geweest over hoe het is om God te zijn en ik vroeg mij af wat Hem blij maakt,
en wat Hem amuseert. Hij weet alles over alles. Hij kan een ieder van ons vertellen hoeveel haar we op ons
hoofd hebben, of de samenstelling van de gassen in de atmosfeer van Jupiter, of de exacte tijd van ons
overlijden.

In de afgelopen weken heb ik over dit soort dingen nagedacht en ergens in die periode keek ik naar een “I love
Lucy” aflevering, die ik al talloze keren gezien had. Ik kende elke zin en wist wat er ging gebeuren en al snel
verveelde ik me. Toen dacht ik aan de vader en hoe alles, en ik bedoel ALLES, voor Hem als een herhaling is.
Hij weet het eind nog voordat het begint. Hij weet wat je denkt, wat je gaat zeggen, wat je gaat doen en wat er
staat te gebeuren, nog voor het zover is.

Waar is de uitdaging, want alles wat er gebeurt, is een routine! En dat niet alleen, maar Jac. 1:13 zegt dat God
door het kwade niet verzocht/getest wordt (verzoeking vereist een menselijk lichaam om in verzocht te worden)
en zelf brengt Hij ook niemand in verzoeking. De Vader weet niet hoe het is om moe, hongerig, koud of heet te
zijn. Hij kent geen lichamelijke genoegens of verzoekingen, zoals de opwinding bij een wedstrijd, of hoe het is
om op een fiets te leren fietsen. Hij heeft nooit leren lopen, weet niet hoe het voelt om je plas lang op te moeten
houden, tot de volgende stopplaats en Hij heeft nog nooit hoofdpijn gehad.
Ja, ik weet dat Jezus vlees geworden is en daarom kent Hij verzoekingen, moeheid, blijdschap, verdriet – en in
alle dingen is Hij verzocht, zoals wij, echter zonder te zondigen – de Vader echter kent geen lichamelijke
beperkingen. Dit is de reden dat de Vader Jezus macht gaf om de rechter van de mensen te zijn, omdat Hij als
ons geworden is. (Joh. 5:26,27)

Dit ging er allemaal door mijn hoofd heen, zo’n maand lang – hoe saai het moet zijn om God te zijn! Ik wilde
eerst alles grondig onderzoeken, voordat ik de vraag zou gaan stellen die ik al die tijd al had willen vragen, maar
niet durfde omdat ik meende tenminste iets van de diepte daarvan te moeten begrijpen.

Uiteindelijk was ik aan het eind gekomen van wat mijn brein kon begrijpen en uitdenken en ik concludeerde dat
Hij misschien plezier vond in het mentale en geestelijke deel. Maar eindelijk gaf ik het op en vroeg gewoon:
“Vader, wat maakt U blij, waar geniet u van?” Zonder aarzeling antwoordde hij eenvoudig: “Ik geniet van het
proces.”

Tot rust gekomen
En met zijn antwoord kwam openbaring. Plotseling werd het duidelijk! Voor Iemand die alles weet en ziet ligt
het genoegen in het wandelen met Zijn schepping, door de processen van het leven. Wij wanhopen soms over
ons leven, maar Hij vindt er vreugde in om het samen met ons te doen!

In feite, omdat Hij alles weet, is Hij vrij om zich volledig op ons te richten en op onze levens; Hij geeft ons Zijn
volledige aandacht!

Ik merkte dat ik mijn gedachten en prioriteiten opnieuw moest rangschikken. Ik moest mijn denken aan passen
om als Hem te zijn: beginnen te genieten van het proces. Ik realiseerde me dat ik al eeuwig leef, en om een



oneindig God te hebben, en oneindige tijd, is er oneindig de tijd om te leren – dus paste ik me aan om te genieten
van het proces.

Ik hield op te zoeken naar een volmaakt Christelijk bestaan, waarin elk gebed onmiddellijk beantwoord wordt,
waarin mijn vlees lacht om verleidingen omdat het alleen Goddelijke motivaties gehoorzaamt, en waarin het
leven gladjes verloopt en alles kalm en rustig en gezegend verloopt. Ik begon te genieten van het proces. Ik
ontspande mij en ging genieten van de rit!

De vele formules, zware vleselijke inspanningen die zo goed en goddelijk lijken, en al het proberen om de hemel
naar de aarde te brengen of om de hemel met de aarde in één lijn te krijgen; het ongerust zijn dat Ik de Vader of
Jezus aanstoot heb gegeven door mijn gedachten of woorden, smolten weg en werden onbeduidend en ze deden
er niet meer toe. Ze verloren hun grip op mij toen ik mij ontspande en ervan ging genieten één van Zijn kinderen
te zijn.

Ik was altijd mijn ergste vijand, was het strengst voor mezelf, en dat begon te veranderen en toen ik over mijzelf
heen kwam en mij bewust werd dat de Vader mij al geaccepteerd had voor de eeuwigheid, kwam ik tot vrede
met mijzelf en al mijn fouten, tekortkomingen en zonden en dingen die ik graag in mezelf zou willen veranderen.
En ik kon nu van anderen houden, wetende dat zij ook in een proces zitten, en daarom geduld en genade
verdienen.

Ik begon te zien dat menselijke zwakheden deel van het proces zijn en minder belangrijk zijn voor de Vader, als
religie mij had geleerd te geloven. Ik begon te zien dat dit leven slechts een damp is, zoals Jacobus 4:14 dat zegt.
De vader geniet ervan om met ons door dit proces te gaan: het je als een overwinnaar voelen de ene dag en de
andere dag voel jij je nog minder dan een slang.

Ik dacht dat die karakter foutjes mij verwijderd hielden van God, maar ik zag nu dat het niet zo was. Religie en
wat ik over mijzelf dacht, had een verkeerd denkbeeld teweeg gebracht. Ik realiseerde mij dat we allemaal gaven
en persoonlijkheden hebben, die in één gebied sterk zijn en in andere juist weer zwak. En de Vader wist dat,
want Hij had mij gemaakt, en Hij had er vrede mee met wat Hij gemaakt had. Ik kreeg er vrede mee dat ik
sommige dingen niet had en ik hield op te proberen iets te zijn dat ik niet ben – lerende in de genade te wandelen
die mij gegeven is en ervan genietend dat Hij mij uniek gemaakt heeft.

Ik geniet er nu van de aanwezigheid van de Vader in mijn geest te ervaren. Ik hou van de omgang en wandel met
Hem, zoals twee goede vrienden die zich op hun gemak voelen bij elkaar en niets hoeven te zeggen, slechts
genietend van het moment. Het is geruststellend dat je voelt dat een vriend je slechtste geheimen kent, maar
ondanks alles toch van jou houdt en er is geen angst dat ze het tegen je gebruiken. Ik bedenk niet wat ik allemaal
moet doen om hem te behagen, ik geniet alleen van het proces! Ik besef tenslotte dat ik een menselijk wezen ben
en niet een menselijk doener.

Wat is daarbuiten?
Wij wonen op het platteland en daardoor zijn we in staat om sterrennachten te zien in haar volheid. Enkele van
mijn favoriete tijden met mijn jongens, tijdens hun tienerjaren, waren dat we buiten zaten op onze ligstoelen en
naar de hemel keken, terwijl we over levensvragen spraken, daarvoor leende zich zo’n uitgestrektheid prima.

Maar binnen een relatieve kort tijdschema gingen ze allemaal het huis uit; Chris ging naar een woongroep, Jason
naar universiteit en Brian naar een bijbelschool. Ik bleef doorgaan met de ontmoetingen ’s avonds in mijn eentje,
de warmte van die eerdere tijden ging beschermend door mijn gedachten en emoties.

Zoals zo vaak gebeurd met dingen die ons zeer vertrouwd zijn, kwamen de gesprekken terug in mijn herinnering.
Datgene wat het meest terug kwam was: Zijn we alleen in dit universum? Gedurende deze gesprekken in de
avond hebben mijn zoons en ik vele onderwerpen door en door besproken, vele vragen beantwoord en hebben
we aan elkaar veel stof gegeven om over na te denken, toch hebben we nooit een antwoord gekregen op: “Zijn
wij alleen?”

Dus heb ik voor het grootste gedeelte van twee weken een afspraak met mezelf gehad onder de sterren(hemel).
Ik hield de discipline om mijn gedachten te richten op de vraag die nooit beantwoord was. Wanneer mijn
gedachten of aandacht wegdreven, dan bad ik des te meer in de geest, ging lofprijzen, denken, en praten met de
Vader, maar steeds die ene vraag voor me houdend. (om openhartig te zijn, wanneer ik echt iets wil of wil weten,
dan is dit mijn patroon - niet altijd onder de sterren, maar dan richt ik mij in aanbidding en plaats in mij in een
positie om te kunnen horen)



Uiteindelijk op een avond na een tijd van aanbidding en die discipline van denken, zat ik rustig en stil naar de
sterren te kijken en de Vader sprak: “Ik heb het hele universum op dag Een geschapen. Dat is wat je ziet
wanneer je naar de sterren kijkt; daarna heb Ik mijn creatieve aandacht gericht naar de aarde en dat compleet
gemaakt. Maar er komt een tijd wanneer ik opnieuw mijn creatieve aandacht zal richten naar de rest van het
heelal en dat voltooien en dat is een deel van wat je in de hemel hebt gezien, maar je kunt er nu slechts een klein
beetje van zien. Het is voor de komende eeuwen”.

Hij beantwoordde zo vele vragen zonder een vraag direct te beantwoorden en ik was en bleef zo dankbaar!

En dit is belangrijk omdat?
Het is belangrijk omdat zelfs de schepping door een proces gaat en dat is iets waar de Vader van geniet – dus
moeten wij ons ook aanpassen. De aarde kreunt, wij kreunen; Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping
in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave
ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam (zie
Rom. 8:19-23). Het is een proces. Openbaring 21:1 begint de conclusie van dat grote boek met het zeggen dat de
Vader de hemel(en) en de aarde nieuw zal maken – het staat in de Schriften, maar ik had de diepte daarvan nog
nooit gezien.

Ik heb verscheidene bezoeken van de Heer gehad. Eén van mijn meest favoriete gesprekken is iets wat Hij net
zei voordat Hij wegging. Hij draaide zich om om weg te gaan, want het normale patroon is dat Hij middenin zijn
derde stap eenvoudigweg uit het zicht verdwijnt en dan ben ik terug in de natuurlijke wereld, maar die keer
draaide Hij zich weer om naar mij en zei:

“Je weet dat mensen gered worden voor Ef. 2:6 (“en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven
in de hemelse gewesten, in Christus Jezus”). Ik vroeg wat dat betekende en hij antwoordde dat mensen worden
gered als gevolg van een tragedie in hun leven of ze zoeken antwoorden op levensvragen of voelen dat de Vader
hun trekt. En toen zei Hij:”Ef.2:6 vertegenwoordigen jouw gerechtigheid en gezag in Mij …. en toen glimlachte
Hij en met meer opwinding in zijn stem zei Hij “Maar de Vader en Ik hebben jou gered voor vers 7”.

“Om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner(=van de Vader) genade te tonen naar zijn
goedertierenheid over ons in Christus Jezus”.

In de komende eeuwen – De Vader geniet van het proces – ik heb ontdekt dat wanneer ik kijk waar ik van kan
genieten in het proces, ik in staat was het grote beeld en de lange-termijn-zicht van uitdagingen in het leven kan
zien. En zo kon ik ook vrij onverwachts en tot mijn verrassing het perspectief van Paulus begrijpen waar hij zo
vaak over schreef, maar misschien het best verwoord in 2Kor. 4:16-18:

“Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van
dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te
boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want
het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig”.

Geniet van het proces,
Zegeningen,
John Fenn / vertaling AHJ/WJM

15-01-2009

“Dingen die de Vader mij heeft verteld nr 2”

Dag allemaal,
Ik wil wat meer delen over dingen die de Vader mij geleerd heeft, deze week. Ik begin er mee te vertellen wat
Hij zei, want dat alleen al kan iemand helpen, en dan vertel ik de context.

“Een zaak is in zaken om geld te verdienen. Als dat niet zo is, is het een bediening.”

Dit gaat over veel meer dan alleen over zaken, dus blijf er nog even bij.



De context was, dat in 1985, Barb en ik een pizza bezorg restaurant begonnen; ons hart was om dat te gebruiken
als een bediening, zowel naar de werknemers toe als naar buiten, en om met de winst bedieningen te
ondersteunen.

Ik had nooit eerder een zaak gehad en ik stelde mij voor welke geweldig goede dingen gedaan konden worden
met de winst van een keten van pizza bezorg restaurants. Ik wist dat de Heer ons hierin geleid had en inderdaad,
toen alles goed liep, konden wij in de bediening zijn, onbetaald, als tweede voorganger. Maar bovengenoemde
zin had de Vader tot mij gesproken, nog voor we open gingen en ik raakte daardoor in de war. Ik moet eraan
toevoegen, dat ik niet direct de les leerde uit wat Hij zei; ik moest het de moeilijke weg leren….

Doordat ik meer onderwezen was in de Bijbel dan in Zaken, kon ik in mijn denken geen scherpe lijnen plaatsen
tussen zakelijke principes en bedienings principes; dat wil zeggen dat alles door elkaar liep – ik dacht gewoon
dat de Vader mijn fouten wel goed zou maken.

Als voorbeeld
“D” begon bij ons te werken als een pizza bezorger, maar wilde meer management werk doen, dus ik
promoveerde hem tot een Assistent Manager, zodat hij overdag de manager was tijdens de drukke lunch uren.
Om klaar te zijn om 11 uur in de ochtend, als we open gingen, zou “D” om 9 uur moeten beginnen met werken.
Want de ovens moesten aan, en die hadden ongeveer een uur nodig om warm te worden. Ook moest hij alle
ingrediënten klaar zetten, inclusief het deeg, dat tenminste 90 minuten nodig had om op kamertemperatuur te
komen, zodat het kon rijzen en uiteindelijk een goede bodem kon worden.

“D” vond het zelfs al moeilijk om pas om 11 uur aanwezig te zijn! Verscheidene keren kwam ik rond die tijd
langs, om tot de ontdekking te komen dat alle 10 telefoons roodgloeiend stonden, maar dat er nog niemand
aanwezig was om ze te beantwoorden! Werknemers stonden nog buiten te wachten op “D”, en als hij dan
eindelijk aankwam verontschuldigde hij zich vanwege de nieuwe baby of zoiets. En ik deed er niets aan. Ik was
per slot van rekening tegen hem aan het getuigen en dat was toch belangrijker dan klanten, nietwaar?

Ik was 27, had nog nooit een zaak gehad, God zegende de verkoop, de werknemers wisten dat ik gelovig was en
ik dacht dat ik geduldig met “D” moest zijn, omdat dat ook een getuigenis was. Dus wat maakte het uit dat hij
me 2000 tot 3000 dollar per maand kostte aan gemiste verkoop en winst? Mondelinge waarschuwingen kwamen
en gingen weer, en uiteindelijk een geschreven waarschuwing.

Je moet begrijpen dat het mijn beleid was om 1 mondelinge waarschuwing te geven, dan 1 geschreven
waarschuwing en de keer daarna zou er een ontslag op volgen. Maar ik durfde dat niet bij “D” te doen – ik
getuigde tegen hem en ik dacht dat de Vader de fouten wel zou bedekken.

Woord van de Heer via Barb
De eerste mondelinge waarschuwing aan “D” kwam in januari van 1986. Bijna 9 maanden later, de eerste week
van oktober, zag ik zijn gedrag nog steeds door de vingers. En ik was weer tegen Barb aan het klagen, over hoe
veel geld hij ons kostte. De verliezen liepen op tot 25.000 dollar in dat jaar. Haar duidelijkheid en directheid
raakten mij zeer: “Je houdt meer van “D” dan van ons (hoe dan, vroeg ik mij af?) Je zegt dat hij ons 2 tot 3000
dollar per maand kost. Die winst zou anders in de zaak terechtkomen, in ons huis, in onze toekomst, de
bediening, en naar jou en mij. Door hem niet te willen ontslaan laat je zien dat je meer van hem houdt dan van
mij en van je kinderen.”

Oei…..ineens kwamen de woorden van de Vader weer naar boven; “een zaak is in zaken om geld te verdienen.
Als dat niet zo is, is het een bediening.”
Ik was in zaken gegaan om pizza’s te verkopen, niet om tot werknemers te getuigen! Ik had mijn prioriteiten
verkeerd geplaatst, denkend dat de Vader deze veronderstelling wel goed zou gaan breien – niet dus!

Ineens begreep ik ook dat ik mijn geloofwaardigheid kwijt raakte en het respect van mijn medewerkers, door niet
te doen wat ik moest doen: zakelijk nuchter en verstandig zijn. Daardoor beschadigde ik eigenlijk de zaak van
Christus. Ik was oneerlijk ten opzichte van de andere 10 medewerkers, die wel altijd op tijd aanwezig waren en
dat om maar te kunnen getuigen tegen de man die misbruik maakte van mijn zacht hart!

De volgende dag, 4 oktober als ik mij goed herinner,
Ontsloeg ik “D”. Hij was er kapot van en deed alsof hij nog nooit een waarschuwing had gehad; alsof hij geen
idee had. En natuurlijk raakte hij mij door op te merken wat een goed christen ik was; dat christenen de andere
wang moesten toekeren enzovoorts. Ik bleef bij mijn beslissing en nam afscheid van hem.



Ik leerde dat het voor de Vader niet onverwachts kwam als ik iemand moest ontslaan, en dat, als ze Hem zouden
zoeken, Hij zou laten zien waar de voorziening te vinden is voor het volgende seizoen in hun leven.

Relaties in overeenstemming hebben met de bedoelingen van de hemel
Er waren relaties ontstaan met mensen op mijn werk, waardoor ik tot hen ging getuigen, daarmee denkend dat
het getuigen belangrijker was en een hoger doel diende, dan om alleen een werkrelatie te hebben. Daarom
ontsloeg ik “D” niet, iets wat ik wel had moeten doen. Jaren later vertelde ik een Bijbelschool student, die
ontslagen was omdat hij tijdens werktijd aan het getuigen was, dat zijn baas gelijk had, en dat hij fout zat.

Hij had zich aan hetzelfde schuldig gemaakt als ik destijds, zo’n 25 jaar geleden. Geen van beiden hadden we de
relaties in overeenstemming gehouden met Gods bedoelingen. Ik vertelde de student dat als hij wilde getuigen in
zijn eigen tijd, bijvoorbeeld tijdens de lunch, dat het oké was. Maar hij was aangenomen om werk te verrichten
en op die basis had hij een relatie met dat bedrijf.

Op dezelfde manier heb ik gezien hoe kerken grote programma’s lanceren, die niet overeenkomen met hun
roeping, en daarmee creëren ze dinosaurussen die constant gevoed moeten worden met nieuwe vrijwilligers, en
oproepen om geld bij de gemeenteleden. Pastors die dit gedaan hebben merkten dat hun gemeentes oppervlakkig
worden. Maar pastors vinden het niet leuk om programma’s te stoppen, omdat dat (naar hun idee) een nederlaag
inhoudt – dus blijven ze de dinosaurus voeden!

Mensen doen hetzelfde, ze gaan ver buiten de grenzen die God bedoeld heeft. Door agenda’s te vullen met
dingen waar men eigenlijk niet de tijd voor heeft, met als gevolg dat men moe en uitgeput raakt. Dan is er gebed
nodig voor genezing van de hoofdpijn of van de stress symptomen, die men zichzelf op de hals gehaald heeft!

Het kan ons helpen door de woorden van de Vader aan mij te parafraseren, zodat we uitkomen waar het op aan
komt. Door bijvoorbeeld te zeggen: De Vader heeft mij dit werk gegeven bij ……., om……en als ik dit niet doe,
dan (vul zelf in: verspil ik mijn tijd, kwets ik mijn gezin, enz.)

Of: De Vader heeft mij naar deze gemeente gebracht om……….en als ik Hem dat niet toestaan in mij te doen,
dan………
Hou je aan de prioriteiten en grenzen!

Een ander voorbeeld
Ik was pastor in Zuidoost Colorado en een lid van onze gemeente was een makelaar in onroerend goed. Hij was
eigenaar van het grootste onroerend goed bedrijf in dat gebied. Hij probeerde altijd de beste getuige voor de Heer
te zijn in zijn onderhandelingen en zakentransacties. Zijn integriteit was boven alle verdenking – een goeie kerel.

Op een dag kwam hij erg aangeslagen bij mij. Hij had een huis laten zien aan een echtpaar dat voor $106.900 te
koop stond. Ze vonden het huis geweldig en hadden nog een optie voor 3 weken, maar konden geen
overeenstemming bereiken met de verkopers. Hun contract met een optie verliep en een maand ging voorbij. De
makelaar ontdekte dat de verkopers contact hadden gezocht met de kopers, een week nadat de optie verlopen
was. Ze vertelden dat ze de commissie voor de makelaar van de prijs af wilden doen en dat de prijs dan $99.500
zou worden. Dat werd de afgesproken prijs.

De makelaar voelde zich bestolen want het contract met de optie zei dat indien het huis binnen 90 dagen na het
einde van het contract verkocht zou worden, de makelaar nog steeds de commissie zou ontvangen – een
bescherming juist tegen dit soort praktijken. Hij wilde weten of hij dit zou laten gaan of actie zou ondernemen.
Zijn bezorgdheid was dat hij een christenzakenman was in een kleine stad en hij wilde geen smet brengen op de
naam van de Heer.

Ik vertelde hem de verkopers te dagvaarden voor zijn commissie. Ik legde hem uit dat hierbij een contract was
betrokken en het christelijke om te doen was het houden van jouw woord en dat de verkopers ook hun woord
zouden moeten houden, zover het in zijn macht was.

Ik legde uit dat “de andere wang toekeren” en “de tweede mijl gaan” van Matt.5, beide wettige onderwerpen
waren in Jezus’ dagen. In die dagen kon de rechtbank letterlijk bevelen om als deel van restitutie voor de
persoon die verkeerd behandeld was, de gedaagde in het gezicht te slaan (gewoonlijk moest er ook een
geldbedrag betaald worden). Jezus vertelde de discipelen dat indien ze voor het gerecht gebracht zouden worden
en schuldig bevonden werden, dat ze dan bereid zouden moeten zijn om dingen in orde te maken en dat indien de



rechter zei dat die persoon hen in het gezicht moest slaan, ze dan de andere wang ook moesten toekeren. Dit om
er zeker van te zijn dat men het gevoel had dat de zaken waren rechtgezet. Jezus zei niet om hier winst of
voordeel uit te laten halen. In feite werd de andere wang beperkt tot één extra klap. Wees gewoon bereid om
datgene te doen wat nodig is om dingen recht te zetten – niet om als een deurmat te lijden in de naam van
Christus.

Het “gaan van de tweede mijl” begon in Perzië en vond zijn vervolg in de tijd van de Romeinen. De wet zei dat
indien een boodschapper van de koning (of keizer in dit geval) door het land reed en vervanging van de dieren
nodig had, de boodschapper het recht had om beslag te leggen op iemands dier, 1 mijl lang. De eigenaar kon dan
de boodschapper vergezellen om zo zijn dier weer terug te krijgen nadat het gebruikt was. Door zijn discipelen te
vertellen de extra mijl te gaan, zei Jezus hen om verder te gaan dan alleen te doen wat juist is – maar met het
zeggen om een extra mijl te gaan plaatste hij ook een beperking – ga geen 3 of 4 mijlen met iemand – bied
gewoon jouw paard of ezel aan voor de eerste mijl en wees er daarna zeker van dat alles goed is door een extra
mijl te gaan en breng dan het dier terug.

De makelaar besloot het juiste christelijke ding te doen door zijn advocaat een brief te laten schrijven en daarin
uit te leggen dat hij een man was van zijn woord en dat het eerbaar voor hen zou zijn om hem de commissie te
betalen, zoals het contract vermelde. Anders zou hun acties hem er toe dwingen om naar de rechter te stappen
om zo hun woord te houden. Hij kreeg zijn geld binnen een week. De verkopers zullen wel niet blij geweest zijn
toen ze betrapt werden, maar ze wisten ook dat het fair en juist was dat de makelaar afdwong wat eerder met
elkaar was afgesproken.

Mensen zullen of door onwetendheid of met opzet proberen relaties uit te buiten. Of dit gebeurt vanwege een
contract, of door de student die getuigde op de werkplek of bij mij door “D” niet te ontslaan. Zelfs romantische
betrekkingen zijn er gebeurd omdat collega’s binnen een werkrelatie de grenzen te buiten gingen en er iets
persoonlijks van maakten

Zekerheid van een baan
Ik werkte eens voor een baas die een enorm woede-probleem had. Zijn woede uitbarstingen waren legendarisch
binnen zekere kringen. Het gevolg daarvan was dat niemand zat te wachten op een telefoontje van hem. Wanneer
men kon zien dat hij belde, dan wist je dat je reeds veroordeeld was. En dat je dood was voor je zelfs maar
‘hallo’ kon zeggen.

Wij hadden een geval in mijn afdeling waarin een medewerker zijn deel van het contract niet had gehouden, en
daarom moest ik geld terugstorten of geld terug geven aan verschillende mensen. Eén vrouw weigerde mijn
voorstel om geld terug te geven aan haar en wilde daar voor in de plaats een tegoed op haar rekening hebben,
zodat ze later dat geld kon gaan innen. Dit was voor iedereen een bevredigend voorstel. Deze mevrouw was zeer
rijk en ze was bevriend met mijn baas.

Op een dag ging ze uit lunchen met een vriendin, die als secretaresse werkte op een andere afdeling. Tijdens de
maaltijd noemde ze alleen dat men zich niet aan het contract gehouden had, en hoe ze geen geld terug gekregen
had. Ze vertelde er niet bij, dat ik persoonlijk met haar gesproken had, en dat ze geweigerd had geld terug te
krijgen, omdat ze er voor gekozen had om krediet te ontvangen.

De secretaresse had zich binnen weten te dringen bij de baas, ze was als een ‘mol’, en ze rapporteerde wat er in
het bedrijf allemaal gebeurde. Met als gevolg dat ze in een gunstig blaadje bij de baas stond. Ze verdraaide
dingen net een beetje, zodat zij er beter af kwam bij de baas en de anderen haalde ze vaak naar beneden. Ze leek
zo onschuldig als een lammetje te zijn….Ze had al verschillende mensen binnen het bedrijf beschadigd en dat
was algemeen bekend, maar ik had er geen idee van dat zij een vriendin van die andere vrouw was.

Op een middag kreeg ik een ontzettend boos telefoontje; ik kreeg een hele tirade over me heen – gebaseerd op
gedeeltelijke informatie en verkeerde informatie. Ik kon er niet tussen komen om wat te zeggen, want hij bleef
maar doorgaan, en het telefoontje eindigde met de zin ”je bent ontslagen.”
Geloof me, ik stond te trillen op mijn benen!

Eerlijk gezegd, had ik al het idee dat de Vader mij over een paar maanden ergens anders zou plaatsen, maar ik
begreep er niets van dat ik nú ontslagen was. Het was naar mijn idee niet de juiste tijd nog om weg te gaan. Er
gingen allerlei gedachten door mij heen, zoals: ‘wat moet ik nu doen?’ Maar er kwam niet direct een antwoord.



Gek hoe we eerst allerlei dingen gaan bedenken, zoals: ‘hoe moet ik nu de hypotheek betalen, eten kopen,
benzine voor de auto. Hoe vertel ik het aan Barb’ Uiteindelijk pas vroeg ik de Vader wat ik nu moest doen.

Zijn antwoord kwam onmiddellijk en brak door de angst, boosheid, gekwetstheid en verwarring heen: “Ik heb je
hier geplaatst en ik ben de enige die je hier kan weghalen, en ik ben er nog niet klaar voor om dat de toen. Heb
dus vrede”.

Wow! Terwijl ik dat in mijn wezen en mijn denken liet doordringen, kwam de vrede binnen in mij naar boven en
duwde de andere emoties eruit. Ik grinnikte van opluchting. Nu zag ik dat het tekeer gaan van de baas, tegen mij,
een probleem van boosheid was, dat hij al langer had. Ik begon medelijden met hem te krijgen en bad nu voor
hem; hij zou wel veel stress moeten hebben, anders had hij niet zo gereageerd. Zodra de liefde van God door mij
heen begon te stromen, vertelde de Vader dat de boosheid van mijn baas zijn wortels had in zijn vader, toen die
jong was, en allerlei gebeurtenissen die er in zijn leven waren geweest, enz.

De angst en intimidatie smolten weg toen ik de liefde van God voor hem ging voelen. Ik voelde mij nu heel
zeker in mijn positie daar en ik kon de rest van de tijd dat ik daar nog was, heerlijk ontspannen zijn. En
uiteindelijk ben ik daar weg gegaan, maar nu op mijn voorwaarden.

Ik begon te beseffen dat het woord: “Ik ben degene die jou daar geplaatst heeft”, niet alleen gold voor mij en
mijn positie daar, maar voor iedere baan die ik ooit gehad had en het geld ook voor iedereen die met de Vader
wandelt. De Vader staat ons toe bepaald werk te doen, als we Hem zoeken en met Hem wandelen – die banen
zijn voorzieningen voor seizoenen van ons leven. Voor ons, gelovigen, is Hij de Baas van onze baas.

Begrijp het hemelse doel van de dingen waar je in betrokken ben, of met wie je betrokken bent, en blijf bij dat
doel. En wees zo gerust in de Vaders steun, hulp en timing.

Sommige gedachten,
Zegen,
John Fenn

24-10-2009

“Dingen die de Vader zei nr 3”

Dag allemaal,
Dit zal voorlopig het laatste deel zijn van “dingen die de Vader mij vertelde” en ik ga met mijn
gedachten aan het eind over naar het onderwerp van volgende week over Universalisme, dus wandel
met me mee door de overgang.

Een ander perspectief
Toen ik een tiener was had ik op een dag een tweegesprek met de Vader dat leidde naar een volledig
herrangschikken van mijn (nog steeds vormende) theologie. Ik was aan het nadenken over Kol. 1:12-
13 dat zegt:”dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in
het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de
Zoon zijner liefde”.

De Vader deed dit allemaal – hij stelde ons in staat om deel te hebben aan wat voor ons gedaan is. Hij
verloste ons uit de macht van de duisternis en bracht ons over naar het koninkrijk dat door Jezus
wordt geregeerd, op het moment dat we wederomgeboren werden.

Maar is het mogelijk dat mensen niet weten van deze overgang van duisternis naar licht wanneer ze
wederomgeboren zijn? Kan het zijn dat mensen niet weten dat ze leven hebben, ook al gaan ze wel
naar de hemel? In Luk 19:16-31 zien we dat de rijke man verbaasd dat hij zich in de hel bevond.
Zullen sommige mensen verrast zijn dat ze het tot de hemel gemaakt hebben?

Toen ik over deze dingen aan het nadenken was, zei de Vader: “Je lichaam geeft je gezag op aarde.
Als iemands lichaam dood gaat, worden hun ziel en geest automatisch onderworpen aan het
koninkrijk waar ze een burger van zijn.”



Toen Hij zei dat iemands lichaam hem autoriteit geeft op aarde, was het direct duidelijk dat eeuwige
bestemming eenvoudigweg een zaak van burgerschap is, en van een keus die gemaakt is toen men
nog hier op aarde woonde. En niet een zaak is van werken of religie. Je gaat naar dat koninkrijk, waar
je op dat moment een burger van bent.

Het NT zegt dat we NU al een burger van het Koninkrijk der Hemelen zijn. Dat kan alleen waar zijn,
als Coll. 1:12-13 waar is: dat we overgebracht zijn van het ene koninkrijk naar het Koninkrijk van Jezus
(Fill. 3:20, Hebr. 12:22-24)

Oordeel?
Nadat ik de gevolgen daarvan tot me had laten doordringen, kwam ik op een volgende vraag uit:
“Vader, ik begrijp niet hoe U iemand naar de hel kunt sturen – Ik weet dat U zo goed bent, hoe kunt U
dan zoiets doen?” Ik moest voor mijzelf tot klaarheid komen dat er mensen zijn die nu burgers zijn van
dat andere koninkrijk, die er later achter komen dat hun naam niet genoteerd staat in het Boek des
Levens, op de dag van het Grote Oordeel, bij de Witte Troon, en die daardoor verbannen worden naar
dat koninkrijk waar eeuwig vuur brandt.

Zijn reactie verblufte mij: “Ik stuur niemand naar de hel.” Ik reageerde: “Ja, dat doet U wel; ik heb ik
mijn Bijbel gelezen over het grote Witte Troon Oordeel, en daar stuurt U mensen naar de hel en dan in
de poel des vuurs.”

Hij vroeg: “Wat doet een jury?” en ik antwoordde: “een jury hoort de bewijzen aan en beslist dan of
iemand schuldig of onschuldig is.” “En wat doet een rechter?” vroeg Hij. Ik antwoordde: “Een rechter
voert de uitspraak uit.” Zijn reactie schokte me: “Heel goed. Het Woord is de jury, Ik pas de
gerechtelijke beslissing toe.”
Ik begon te zien, dat Hij slechts iemands genomen beslissing handhaaft en Hij erkent en handhaaft
hun burgerschap. Maar ik begreep het nog niet helemaal.

Dit was de eerste keer dat ik iets gevraag heb en sindsdien is het een gewoonte geworden wanneer
de Vader of de Heer iets zegt, dat niet in mijn denken past: “Ik heb hoofdstuk en vers nodig…”

Onmiddellijk kwamen er teksten naar boven die antwoord gaven op mijn vraag. Zoals: “Wie Mij
verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik hem
gesproken heb, dat zal hem oordelen ten jongste dage.” (Joh. 12:48)

Nu zag ik hoe het was. De jury velt eigenlijk een oordeel, dus Jezus/het Woord als jury, neemt de
beslissing of iemand schuldig is of onschuldig. De Vader voert de daarvoor bestemde straf uit.

Heb je leven?
“50% van alle volwassenen beweert dat het Christendom slechts één van de vele opties is waaruit
Amerikanen kiezen wat ze geloven en een grote meerderheid van de volwassenen maakt zelf uit wat
ze geloven in plaats van een geloof te kiezen, behorende bij een kerk of denominatie.” George
Barna’s onderzoek, Augustus 2008.

Dat is verbazingwekkend. Het reflecteert een maatschappij die multicultureel is, zonder een absoluut
gezag te hebben, waardoor ze die cultuur begrijpen. In feite komt het er op neer dat ze zeggen dat er
vele wegen naar de hemel leiden, gebaseerd op wat iemand gelooft en wie ze aanbidden. We zien dat
ook gereflecteerd in de moderne gemeenschap of bij een nationale gebedsdienst, waarin een Moslim
bidt, nadat een Rabbi een zegen heeft gevraagd, die weer na een Christen kwam, en daarvoor bad er
een priester…..allemaal een kans hebbend om tot “God” te bidden, wat iedereen kan horen waardoor
iedereen het gevoel krijgt dat alle religies hetzelfde zijn en iedereen daardoor een goed gevoel over
de wereld heeft.

Hoe zijn we zo ver gekomen? Ik kan 2 belangrijke redenen bedenken. De eerste is de schuld bij de
pastors en leraars te leggen. De afgelopen 40 jaar, is er geen gebalanceerd onderwijs vanuit de
Schrift geweest. In plaats daarvan hebben ze keer op keer uitgezochte elementen van het Woord
onderwezen, wat te vergelijken is met het trainen van 1 set spieren, in plaats van om alle spieren te
trainen.



We hebben geloofs spieren, voorspoeds spieren, geestelijke oorlogsvoerings spieren, innerlijke
genezings spieren, groter gebouw spieren en noem maar op. Allemaal worden ze onafhankelijk van
elkaar gebruikt.. Dus de verschillende geestelijke kampen zijn als krankzinnige bodybuilders, één met
gigantische biceps, maar met onderontwikkelde benen. Een ander met grote dijen, maar een
onderontwikkel bovenlichaam, enz.

Weinigen zijn op alle gebieden goed ontwikkeld. Tot onze schande heeft de VS deze vreemd
ontwikkelde body builders naar de rest van de wereld geëxporteerd. Het hele lichaam van Christus
zou evenwichtig ontwikkeld moeten zijn, in alle “geestelijke spieren”, maar dat is helaas niet zo.

De tweede reden houdt verband met de eerste. Als er geen balans van het Woord geleerd wordt,
verliezen mensen het zicht op het feit dat Joh. 12:48 de waarheid is; het Woord is de uiteindelijke
autoriteit, handelend als een jury om schuldig of onschuldig uit te spreken. In verhouding weten weinig
mensen hoe ze het Woord moeten toepassen als het ultieme gezag over hun gedachten, hun
emoties, over waar ze de prioriteiten leggen in hun leven en over hoe ze mensen behandelen.
Relatief weinigen weten hoe het is om iedere uitdaging in het leven te zien als een kans om meer als
Christus te worden, om de emoties en gedachten ondergeschikt te maken, om zo het juiste te doen
om in Christus te kunnen groeien.

Als mensen niet een volledig en gebalanceerd begrip hebben van God, door Zijn Woord, is het Woord
vaak niet de absolute autoriteit in hun leven, en dat brengt Christenen voort die niet de raad en leiding
van de Geest der Waarheid in hen, kennen.

Als je de stem van de Geest der Waarheid als scheidsrechter niet in alle dingen kent, zal jouw visie op
de wereld gevormd worden door andere stemmen. Waardoor veel moderne, Amerikaanse Christenen
weinig onderscheid en wijsheid hebben, en een levensstijl dat op die van de wereld lijkt. Ze zijn bijna
net zo onwetend als de wereld in de dingen van God; in dat wat pas echt belangrijk is.

Heb je de Geest der Waarheid?
Ik was aan het eten met een pastor en zijn vrouw, en in het gesprek refereerde ik aan een
welbekende tekst, als zijnde een feit. Voordat ik mijn zin kon afmaken, kwam de vrouw van de pastor
ertussen: “Maar dat geloof jij.” Toen ik vroeg wat ze bedoelde, zei ze dat ze dat niet geloofde en dat
mijn uitleg van die tekst niet per sé die van haar was.

Toen ik 3 andere gedeeltes aanhaalde die hetzelfde vertelden, met wat andere woorden gezegd, en in
ogenschouw nemend dat 2000 jaar christendom daar in overeenstemming mee was, merkte ze
opnieuw op: “Maar dat is wat jij gelooft, hoe jij dit gedeelte uitlegt.”

Ik begon te vragen of de Geest der Waarheid in haar, haar enige getuigenis gaf over dat gedeelte,
maar haar echtgenoot onderbrak het en veranderde van onderwerp, voordat ik haar nog meer kon
ergeren.

Neem als voorbeeld de moderne TV cultuur. In mijn leven in Christus, dat in 1974 begon, zijn de
Amerikaanse Christenen gegaan van het Woord als hoogste autoriteit nemend, zoals in “Het kleine
huis op de prairie” in de jaren 80, naar een theologie van “Touched by an angel”, in de jaren 90, tot het
Universalisme in deze eeuw, met geestelijk georiënteerde shows, cultuur en allerlei stemmen die ons
bestormen. Onze cultuur is gegaan van een ‘je moet wedergeboren worden’ naar een ‘zo lang je maar
geestelijk bent, ga je wel naar de hemel.’

De cultuur in Paulus’ tijd
We kunnen wel proberen om bekende passages uit het NT anders te interpreteren, zodat ze passen
in een geloof dat goede mensen uiteindelijk wel verzoend zullen worden met God, maar dan missen
we het punt.

De vraag is eigenlijk: “Heb je leven?” We kunnen zeggen dat we geloven dat een goede Boeddhist
naar de hemel gaat, maar iedere voormalig Boeddhist die ik gesproken heb, heeft op een bepaald
moment in het gesprek genoemd dat ze in de tijd dat ze Jezus nog niet kenden, ze geen leven in zich
hadden.



We zouden kunnen zeggen dat de Mormonen gewoon een andere smaak is van wat er bestaat, maar
ieder voormalige Mormoon die ik gesproken heb, zegt hetzelfde, inclusief een voormalig pastor – ze
deden religieuze dingen, maar ze hadden geen leven in zich. Idem dito voor voormalige Jehova’s
Getuigen.

Ik heb een student uit Azië gehad, die in zijn jeugd zijn voorouders wilde eren en de verschillende
afgoden diende – Hij zei hetzelfde tegen mij: “Ik had geen leven.”

In feite, in de 30 jaar dat ik ervaring heb in de bediening, variërend van het werken met jeugd,
studenten, volwassenen, en ouderen, en ongeacht hun achtergrond van drugs, sex, rock’n roll, religie,
atheïsme en wat dan ook; allemaal zeiden ze min of meer met dezelfde woorden: “Ik had geen leven
in me, totdat ik Jezus ontmoette.”

Vandaag de dag hebben we Moslims, Hindoes, Boeddisten, Taoisten en nog veel meer religies, maar
in de tijd van Paulus waren er zeker net zoveel geloven, zo niet nog meer. Geloofde hij dat al die
geloven en religies uiteindelijk allemaal met God verzoend zouden worden? Geloofden de schrijvers
van het Nieuwe Testament dat er vele wegen naar verlichting waren en naar het eeuwige leven, en
dat uiteindelijk iedereen Jezus aanbad, ook al noemden ze hem: Allah, Boedda, of Krishna?

Paulus spreekt tegen Joden, Stoicijnse en Epikureïsche wijsgeren en andere vormen van afgoderij in
Hand. 17:16-34, in Athene. De Stoicijnen geloofden in een enkele God en in het onderwerpen aan
Gods wil. Maar ze maakten geen verschil tussen God en de natuur – ze waren gewoon goede
mensen die geloofden dat je de wereld overwon als men zichzelf overwon en dat men pijn en plezier
door meditatie onder controle kreeg, en dat wijsheid kwam als het verstand het won van passie. Hun
grondlegger was aan man, genaamd Zeno, uit Cyprus.

De Epikuriens kun je met de hedendaagse humanisten vergelijken – zij geloofden dat er na de dood
niets meer was en voor zover er wel goden waren, dan woonden ze ver weg in de ruimte en hadden
geen interesse in de mensheid – men moest zelf tot de ontdekking komen hoe goed te leven,
gedisciplineerd door verstand , en
Ze hadden weinig interesse in religie.

Tegen die mensen preekte Paulus dus in Athene, zie Hand. 17:22-31. Hij noemde de tijden van
afgoderij en nutteloze filosofieën: tijden der onwetendheid: “voorbijzien van de tijden der
onwetendheid, dat zij allen tot bekering moeten komen, omdat Hij een dag heeft bepaalt waarop Hij de
aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die Hij aangewezen heeft (Jezus)…”
Hier zie je opnieuw dat Jezus als rechter voor de mensheid aangewezen is - daar kun je niet meer
omheen, niet waar?

Maar hoe zit het dan met onwetendheid? Stel dat iemand een goed mens is, maar nog nooit over
Jezus gehoord heeft? En degenen dan, die ‘de kerk’ hebben afgewezen, maar je weet dat als iemand
ze over de echte Jezus zou vertellen, ze Hem zonder aarzelen zouden aannemen? En mensen die in
de binnenlanden in één of andere jungle wonen, dan? Is Jezus de enige weg of leiden alle wegen van
verlichting naar Hem en uiteindelijk naar verzoening met God?

Volgende week gaan we verder….
Sommige gedachten,
Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ


