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“Overdenkingen”

Hallo allemaal,
Mijn vrouw en ik zijn net terug uit Griekenland en Turkije waar we de leiding hadden over een groep
mensen met wie wij samen dezelfde route aflegden die Paulus in die streken heeft gevolgd zoals die
opgetekend staan in het boek Handelingen. We zijn ook op het eiland Patmos geweest en hebben de grot
gezien waar Johannes gedurende zijn verbanning van 18 maanden heeft ‘gewoond’ en waar hij het visioen
heeft ontvangen dat te lezen valt in het NT boek Openbaringen.

Ik zou graag eens samen met jullie willen overdenken wat voor overeenkomsten er zijn tussen onze tijd en
die van hen en eens stilstaan bij een aantal profetische dingen waarover de Vader en/of de Heer tot mij
heeft gesproken.

Eerst een korte terugblik
In Handelingen 16 tot aan hoofdstuk 19 vind je de plaatsen waar wij zijn geweest, en waar we het spoor
volgden van de verspreiding van het geloof zoals het begon rond het jaar 50 n. Chr. in Fillippi, en daarna
naar Thessalonica, Berea, Athene en Korinthe in Griekenland, en tenslotte op Patmos waar Johannes de
Openbaringen kreeg rond het jaar 96.

We zijn ook in Turkije geweest en hebben daar enkele steden in wat toen de provincie ‘Asia’ werd
genoemd, waaronder de zeven gemeenten die in Openbaringen worden genoemd, zoals Efeze, Pergamum,
Sardis en Thyatira (waar we doorheen zijn gereden). We zijn ook in Istanbul (het vroegere Konstantinopel)
geweest, waar Constantijn de Grote het christendom legaliseerde en zo een eind maakte aan alle
vervolgingen.

Deze tocht had veel te maken met wat ik doe binnen de bediening van huisgemeenten in zoverre voordat
Constantijn de Christenen uit de huizen riep en hen naar vroegere heidense tempels leidde om daar een
kerk van te maken volgens het model van een gehoorzaal, zoals we dat nu allemaal wel kennen, kwam de
gemeente uitsluitend in huizen bijeen.

Mijn belangstelling ging vooral uit naar een beter begrip krijgen van hun cultuur van ‘de gemeente aan huis
binnen het kader van relaties. Maar ook om hun politieke en culturele wereld te leggen naast die van ons.

En dat is waar ik het vandaag over wil heb
Hoewel het zeer interessant was om de rivierkant te bezoeken in Fillippi te bezoeken waar Paulus Lydia
ontmoette (Handelingen 16), haar huis te zien, de gevangenis waar Paulus en Silas midden in de nacht
lofgezangen zongen enz. , was ik net zo geïnteresseerd in het krijgen van een beter inzicht in de botsing
tussen de Christelijke cultuur en de Romeinse waardoor zij in de eerste plaats in de gevangenis terecht
kwamen.

Het was verbazingwekkend om in Korinthe te staan op de plek waar Gallio rechtsprak en hij de zaak tegen
Paulus seponeerde, en om de tempel te zien daar in de buurt de tempel te zien waar Paulus het over had
toen hij schreef over vlees dat daar werd geofferd en daarna verkocht werd op de markt waar we over
liepen.

We kregen inzicht toen we op de Heuvel van Mars stonden met het Parthenon een eindje verderop op de
volgende heuvel in Athene wat vorm gaf aan de boodschap die Paulus volgens Handelingen 17:24 daar
bracht toen hij zei dat God niet woont in een tempel die door mensenhanden is gemaakt.

Maar toen we in Efeze waren en in de grot op Patmos merkten we pas echt de overeenkomst op tussen de
tijd waarin zij leefden en onze tijd.

Efeze was een zeer rijke zeehaven. Zo’n 95% van de gebouwen hadden een façade van marmer en de
overige 5% hadden ingewikkelde mozaïeken. Er waren overdekte trottoirs – trottoirs die betegeld waren,
niet met cement maar met prachtige mozaïeken – en die overdekte trottoirs waren aan weerszijden van de
straten en gelegd van marmer.



In Efeze heeft Paulus het meest van zijn tijd doorgebracht. Hij stuurde Timothëus ernaar toe. En het was
ook de plaats waar de Apostel Johannes en de moeder van Jezus, Maria woonde en later werden
begraven. Ga eens na: de volgende boeken uit het Nieuwe Testament werden er geschreven of hadden
betrekking op deze stad: het Evangelie van Johannes, 1 Korinthe, Galaten, Efeze, (sommige geloven ook)
Filipenzen, 1 Timothëus, 2 Timothëus, 1 en 2 en 3 Johannes en Openbaringen.

Vervolgens bezochten we Patmos en kwamen er achter hoe de politieke atmosfeer uit de tijd van Paulus
rond het midden van de jaren 60 n. Chr. veranderde in die van de tijd van Johannes in de jaren 90 het einde
van die eeuw. Het opende onze ogen en we zagen hoe puzzelstukjes in elkaar vielen.

Verkeerd begrepen, en overeenkomsten
Voor onze reis had ik alleen maar kennis genomen van de vervolgingen in de eerste eeuw uit boeken, maar
daardoor was ik wel nieuwsgierig geworden naar wat deze vervolgingen te maken hadden gehad met de
toenmalige cultuur. Maar door ons bezoek aan plaatsen waarvan de historie terugging tot het allereerste
bases van het geloof in het Westen tot zo’n 50 jaar later, vielen mij een aantal andere zaken op die ik
zorgwekkend vind voor ons nu.

Toen Paulus voor het eerst in Korinthe kwam in het jaar 50 n.Chr. beschouwde Rome het geloof in Jezus
alleen maar als een sekte van het Judaïsme. Toen Gallio de aanklachten van de Joden tegen Paulus in
Korinthe verwierp omdat hij vond dat het een aangelegenheid was die zij zelf moesten aanpakken en niet
viel onder de jurisdictie van de federale regering, kon Paulus de eerstvolgende jaren vrijuit z’n gang gaan
zonder bang te hoeven zijn voor vervolging (Handelingen 18-24). Hoewel hij wel te maken had met
vervolging door de Joden.

De Romeinse samenleving van die tijd beschouwde het Christendom eigenlijk meer als een curiositeit: ze
waren niet van belang voor het leven in het Keizerrijk en ook niet voor de maatschappij.

Toen Paulus in 58 n.Chr. in Efeze was en ook in de ruim 10 jaar daarna, werd men zich meer van hen
bewust en vormden men zich een duidelijkere mening over de Christenen. Men zag de Christenen als
atheïsten omdat ze geen afgodsbeelden in huis hadden zoals alle andere mensen. Men vond dat het
sexueel ontspoorde kannibalen waren vanwege hun ‘liefde-feesten waar ze het lichaam en het bloed van
iemand die Jezus heette aten, enz.

Andere politiek
Dit was de volgende stap die men nam: ze werden door de massa gedemoniseerd door verkeerde
berichtgeving naast het al eerder genoemde stempel van ‘rare onbelangrijke mensen’ te zijn. Nu vond men
dat ze de weg naar vooruitgang blokkeerden, zoals we zien in wat er gebeurde tijdens de opwekking in
Efeze (Handelingen 19), die gevolgen had voor de economie van de stad – ze belemmerden het pad van
een levendige economische en politiek vooruitstrevende samenleving.

In de dagen van Johannes, rond 95 n.Chr., ongeveer 35 jaar na het eerste bezoek van Paulus aan Efeze
was de culturele kijk op Christenen nog weer verder gewijzigd: de politieke gedragslijn en de houding van
de regering was tegen de Christenen.

Toen Domitianus keizer werd tijdens het leven van Johannes probeerde Rome eenheid te brengen tussen
de diverse Romeinse gebieden. Om dit te bereiken zou iedereen de nieuwe Keizer moeten eren. Dit hield in
dat er van iedereen werd verwacht dat hij of zij trouw beloofde aan de keizer als je tenminste politiek gezien
aan de standaard wilde beantwoorden.

Domitianus wilde aanbeden worden als god en dus moesten alle burgers wierook aan hem offeren en
hardop verklaren:”De Keizer is Heer”, of het zou je je leven kosten of je zou worden verbannen, zoals de
apostel Johannes overkwam. Domitianus ging zelfs zo ver dat wanneer iemand naar de markt ging om
groenten e.d. te kopen hij eerst een stukje wierook moest offeren en daarbij zeggen:”De Keizer is Heer”,
voordat hij zijn boodschappen mocht doen.

En hier draait het om: Ze vervolgden de Christenen niet, omdat men vond dat ze achterlijk waren en de weg
naar vooruitgang belemmerden, of omdat ze cultureel gezien zich aan de marge bevonden. Christenen
werden door de regering beschouwd als ontrouwe burgers vanwege het geloof dat zij aanhingen.



De geschiedenis herhaalt zich
Toen ik dit allemaal zag tijdens onze rondreis langs al deze plaatsen moest ik denken aan nog andere
kanttekeningen uit de geschiedenis. Toen ik 16 was bezocht ik het concentratiekamp Dachau net buiten
München in Duitsland en ik herinner me de plaquette waarop stond dat behalve de 6 miljoen Joden die naar
de kampen werden gestuurd er ook nog eens 5-6 miljoen Christenen en politieke gevangenen daar naar toe
werden gestuurd. Politieke dus.

Hetzelfde kunnen we zeggen over de gelovigen achter het IJzeren Gordijn, of over China in onze tijd.

Om je de waarheid te zeggen, ik heb altijd vervolging in het verleden in geestelijke zin opgevat, als te
maken hebben met de geest van de anti-christ die Gods volk aanvalt, zonder er bij stil te staan dat in het
geval van Rome, Hitler, de USSR en China (om die maar te noemen) christenen geen ‘goede’ burgers
waren, en ze moesten worden aangepakt en gedwongen moesten worden om zich aan te passen aan de
openbare gang van zaken.

Maar de verdere stappen die in de geschiedenis werden gedaan die ertoe hebben geleid dat een bepaalde
regering letterlijk de christenen ging vervolgen zijn steeds dezelfde geweest, ongeacht naar welke eeuw we
kijken. Het begint met steeds met een onjuiste culturele kijk. We komen dezelfde culturele clichés tegen ten
aanzien van gelovigen. Vervolgens dezelfde volgende stap is dat christenen beschouwd worden als een
probleem, als mensen die een vooruitstrevende politiek in de weg staan. Daarna worden er wetten
aangenomen die de vrijheid van godsdienst aan banden leggen en/of het ontnemen van voorrechten en
tenslotte wordt de aanval gericht op de gelovigen zelf. Steeds opnieuw zien we hetzelfde gebeuren.

En daarom…
Ik moest denken aan enkele dingen waar de Vader het me over heeft gehad en waarover ik op deze plek al
eerder heb geschreven. Over de verkiezingstrijd in de tijd van Kerry en Bush toen ik merkte dat er een
andere geest binnen de Democratische Partij begon te heersen en de Vader tegen me zei:”Het is de geest
van het socialisme. Ze kan voor een tijdje vertraagd worden, maar ze is niet tegen te houden.”

Sommigen van jullie zullen het zich herinneren dat Hij in 2005 me liet zien (toen ik in de auto ergens naar
toe reed) in welke mate het land was veranderd sinds 1995. Toen we ons alleen maar druk maakten over
Monica Lewinsky. Ik had net tegen mezelf gezegd: “Ik herken het land niet eens meer als ik 10 jaar terug
kijk. En let er maar eens op: je zult het opnieuw niet terug kennen over 10 jaar van nu.”

In verband met wat Hij me vertelde over het socialisme sprak Hij ook met me over de economische
moeilijkheden en de toenemende vervolging in de samenleving die zou komen, ook van de federale
regering uit en dat de dagen dat Amerika de wereld economie bepaalde waren geteld. (Opvallende dat
Gordon Brown op de G20 Top Conferentie in Londen precies hetzelfde zei, waarbij hij de uitspraak deed dat
Europa niet meer naar Amerika zouden opkijken als de politieke leiders van de wereldwijde economie, maar
dat ze (Europa) haar eigen weg zou gaan).

Je zult je ook nog herinneren dat Hij me vertelde dat sectoren van de regering gebruikt zouden worden om
kerken en christenen daadwerkelijk tegen te werken (m.n. de Belastingdienst), door nieuwe wetten, in de
rechtspraak en dat sommige van die wetten die ons voorheen beschermden eens tegen ons zouden
worden gebruikt, naarmate de samenleving ons meer en meer zou gaan beschouwen als mensen die de
vooruitgang in de weg staan.

Toen de Vader het me daarover had zag ik de lijn nog niet in het geheel, hoe we van de toenmalige situatie
zouden geraken in de huidige, maar nu zie ik het.

Je zult je herinneren dat Hij me vertelde dat er tijden zouden aanbreken waarin veel traditionele kerken de
hypotheeklasten niet meer op zouden kunnen brengen en velen werden angstig, maar zij die weten hoe je
in geloof kan wandelen en het plan van God voor je leven kan volgen, zullen als ‘reuzen door het land
wandelen’. Degenen die weten hoe je kunt leven in genade en geloof zullen Gods plan in alle dingen zien
en velen zal het goed gaan.

Nog één overweging
Het belangrijkste dat mij nog duidelijker werd toen wij de locaties van de eerste gemeenten bezochten was
het netwerk van vrienden waar de gelovigen toen op konden terugvallen en dat maakte me nog blijer en



dankbaar dat de Vader me geleid heeft naar een geloof dat haar bedding vindt in de ‘gemeente aan huis’ en
in relaties. Toen Hij in november 2001 aan mij verscheen zei Hij tegen me dat ik onze gemeente moest
starten en een netwerk op moest zetten. Ik vroeg toen waarom Hij wilde dat ik dat zou doen en Hij zei tegen
me:”Het is met het oog op een tijd die nog moet aanbreken.” Wij zijn nu nog maar net op weg in die tijd en
een hecht netwerk van vrienden zal nog veel meer van levensbelang worden.

Geloof dat beleefd wordt binnen relaties, daar gaat het om, zowel in de tijd van Paulus als nu. Als je een
denkt aan het slot van de brieven die Paulus heeft geschreven, met al die namen die hij noemt…En als je
dan al die namen uit al die brieven eens naast elkaar legt, dan kom je bepaalde namen steeds weer tegen,
naast nieuwe! Al die namen horen bij mensen die samen een bruisend netwerk vormden dat zich uitstrekte
over het Romeinse Rijk. Mensen die heen en weer reisden, en elkaar hielpen in allerlei
levensomstandigheden. Daar zijn we vandaag de dag mee bezig.

We komen tot de volgende slotsom – als we alle gegevens uit de Schrift, de geschiedenis en onze eigen tijd
naast elkaar leggen – het gaat om het netwerk van echte vrienden in het geloof dat ons in het leven erdoor
help. Toen de Heer in februari 2001 aan mij verscheen was een van de dingen die Hij tegen me zei het
volgende – en juist in de tijd waarin wij nu leven is het des te meer relevant:”Ik wil dat je ziet, wat Ik zie:
mensen die van de ene samenkomst naar de volgende rennen, op zoek naar het spectaculaire omat ze van
mening zijn dat dat bovennatuurlijk is. Maar ze missen het bovennatuurlijke werk dat (Ik wil doen en dat
plaats vindt) in hun midden en in hun hart. Want het proces van discipelschap is bovennatuurlijk…en zoals
het ‘in den beginne’ was, zo moet het ook nu zijn.: Ik werk vanuit relaties.” (Je kunt hierover meer lezen op
onze website, als je daar behoefte aan hebt).

We staan aan de vooravond van het mooiste moment van het deel uitmaken van het Lichaam van Christus.
Het tijdperk waarin het onderscheid tussen de discipelen van de Heer en zij zie dat niet zijn haarscherp zal
zijn en er zullen velen opstaan die anderen ‘in huis’ leiding zullen geven, in het gezin, in hun gemeenschap
en in hun werk!
Er liggen opwindende dagen in het verschiet,
Zegen,
John Fenn
www.iFaithhome.org
(Je kunt nu mijn boek “Pursuing the Seasons of God’ bestellen via onze website. Hierin vind je
gedetailleerde beschrijvingen van de ontmoetingen die ik met de Heer heb gehad}


