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“Vervreemd Syndroom deel 1 v 2”

Hallo allemaal,
Ik geef van te voren aan dat ik in een melige bui ben, terwijl ik dit schrijf, dus je bent gewaarschuwd.

Wijt het maar aan 20 dagen regen achter elkaar in Noord Oost Oklahoma, waar we wonen, gisteren
een droge dag, en gisteravond laat kwam de één na de andere lange vrachttrein langs, geluiden
makend die leken op onweer en donder, om 11 uur, 2 en 4 uur in de nacht.

Of misschien komt het omdat mijn wijsvinger, die zich geplaatst had waar de hamer terecht kwam, nu
in een verband gewikkeld is, zodat ik telkens als ik j, de h, u, y, m of n toets raak, ‘auw!’ uitroep. Dat
doet pijn!

Populaire kerk cultuur
Maar ik denk eigenlijk dat mijn bui veroorzaakt is door het feit dat ik me vervreemd voel van de
Christelijke emails, advertenties en Christelijke publicaties die ik binnen krijg op de computer en in de
brievenbus.

Wat er van binnen in mij gebeurt is zo volkomen anders dan wat er geadverteerd en geproclameerd
wordt

Misschien komt het door de vele emails die ik krijg en die het hebben over dat dit een nieuw seizoen
is, of die gaan over hoe we een rivier van geld kunnen laten stromen, of die me zeggen dat dit een tijd
van verandering is (denk je?!) of die zeggen dat God iets anders spreekt nu (nee, doet hij niet) –
allemaal woorden als reactie op dingen die er gebeuren, in plaats van echte profetische woorden te
zijn die over toekomstige dingen gaan. Zo verpakt dat het lijkt of het vers van Gods pers afkomt.

Misschien lijd ik aan een nieuw virus, die ik: Christen Vervreemd Syndroom (CVS) noem, maar de
waarheid is dat ik niets heb met wat de grote massa zegt dat God vandaag doet, omdat ik zie dat Hij
iets geheel anders aan het doen is.

Misschien is CVS wel goed!

De cultuur van Jezus
Mattheüs 25 zegt dat als Jezus terug komt, Hij zijn mensen scheidt van de ongelovigen met dit
criterium: ik had honger en je hebt mij te eten gegeven, dorst geleden en je hebt mij te drinken
gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en je hebt mij gehuisvest, naakt en je hebt mij gekleed,
ziek en je hebt mij bezocht, in de gevangenis geweest en je hebt mij bezocht.

In Hand. 2-6 werd dit gedaan, doordat de in huizen gebaseerde gemeentes hun voedsel, kleding en
middelen met elkaar deelden als er noden waren. Het waren geen communes, maar meer een
gemeenschap van huizen en families, verbonden met elkaar door de liefde van Christus.

Jacobus zei het zo: stel dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel,
en iemand uwer zegt tot hen: gaat heen in vrede en houd u warm en eet goed, zonder hen echter van
het nodige voor het lichaam te voorzien, wat baat dit? (2:15,16)

In hoeverre lijkt de populaire Christelijke cultuur op de cultuur van Jezus?

Ik denk dat dit één van de redenen is dat massa’s mensen de traditionele kerk verlaten om echt geloof
te zoeken, praktisch geloof en relaties, echte Christelijke vrienden – ze zoeken de cultuur van Jezus.

Er is een groeiende vermoeidheid met kerken en diensten die op ‘zelf’ gericht zijn – maak mij rijk,
bevrijd mij, vertel mij de toekomst, geef mij geestelijke kracht – en dat is de vervreemding. Mensen
willen wat Jezus wilde.



Amerika’s gave misbruikt
Amerika heeft een grote gave voor de wereld – de kennis om geld te verdienen. Serieus! Terwijl de
Duitsers en de Nederlanders goed kunnen bouwen en technisch zijn; delen van centraal Afrika
hebben een geweldige gave voor aanbidding, in Latijns Amerika hebben ze gaven in verband met
familie en gezin, de Fransen hebben …..wel, ze zijn Frans, dus daar wordt nog aan gewerkt (iets
grappigs: ga naar www.google.com en type “french military victories” en klik “I’m feeling Lucky” )

Amerika kan de wereld vertellen hoe geld te verdienen. Maar de Vader staat toe dat mensen en naties
oogsten wat ze gezaaid hebben. Dus als iemand of als een land Gods gave verkeerd gebruikt of
misbruikt, zal die gave zich omdraaien en hen bijten.

Tijdens een bezoek van Jezus, in 1989 en later opnieuw in 2004, vertelde de Heer me dat hij zijn
mensen vertelt om uit de schulden te komen. De Jim Bakker/PTL schandaal en andere schandalen
waren een oproep aan het lichaam van Christus om wakker te worden, zei Hij. Het land echter is een
economie geweest, gebaseerd op schuld en er komt altijd een dag van vergelding als een huishouden
of een land meer uitgeeft dan er binnen komt.

Het punt is, als Jezus terug komt of als we Hem ontmoeten na onze laatste hartslag, vraagt Hij niet
naar ons banksaldo om te bepalen hoe geestelijk volwassen we zijn. Dat zal zijn in de richting van
Mattheüs 25 en onze eigen persoonlijke groei in Hem. Zijn we daders van het Woord of slechts
hoorders?

In de hele wereld komen mensen in huizen bij elkaar, bidden ze voor elkaar, eten samen, helpen
elkaar, en ze ontdekken dat er niet een Multi-miljoen kostend gebouw nodig is, met marmeren vloeren
en een geluidssysteem van 2 miljoen, om rijkdom te vinden in hun geloof.

Mensen ontdekken dat ‘rijk zijn in je geloof’ niet een ‘mega-kerk geloof’ is, waar slechts een basis
onderwijs gegeven wordt, sinds 1980, en dat je ten minste al wel 25 keer gehoord hebt. Met
professionele aanbidding, meer geleid door een tijdsschema dan geleid door Gods Geest, en waarbij
kinderen naar vreemden gestuurd worden, die ze over Jezus vertellen terwijl pa en ma even een
break hebben in de volwassen dienst.

Nee, dit geloof is heel eenvoudig, het prikkelt je zintuigen niet, en het vereist van iedereen om
doordeweeks een eigen wandel met God te hebben. Zodat de ontmoetingen met elkaar meer een
overvloeisel is daarvan in plaats van een gevuld worden om de rest van de week aan te kunnen. Hier
ontdekken we de noden die mensen hebben en zijn we in staat ze te helpen. Hier kom je erachter wie
honger heeft, dorstig is, kleding nodig heeft, of een bezoekje – hé, Jezus zei dat Hij dat zoekt! Stel je
toch eens voor!

Jezus zei dat hij gelovigen zoekt die eten geven, water, kleding en die broeders en zusters in nood
opzoeken, waarom denken wij dan dat hij bedoelt dat we geld geven een één of ander programma,
zodat wij zelf onze handen niet vies hoeven te maken door betrokken te zijn in andermans leven?

De kloof die er is tussen wat er echt gebeurd in huizen, volgens Matth. 25 en Jacobus 2, en wat er in
de advertenties en emails voor conferenties verteld wordt, is zo groot als de Grand Canyon.

Ja, ik lijd absoluut aan het Christen Vervreemd Syndroom.

Waar mijn hart is en wat ik zoal hoor
Wat ik hoor van mensen in de hele wereld, is een echte honger naar waarachtige woorden van God,
over het seizoen waar we in zijn. Een honger naar relevant geloof. Heel veel mensen beseffen dat er
iets groots aan het gebeuren is en dat we nooit zullen terug keren naar die ‘goeie ouwe tijd’. Ik denk
dat velen van ons leiden aan CVS!

De discipel op straat weet in zijn geest dat er veranderingen plaats hebben gevonden, maar weinig
conferenties, ‘profetische woorden’, emails en publicaties geven dat weer. Voor de meerderheid lijkt
het of alles hetzelfde is, slechts een andere titel voor een conferentie, om de veranderde economische
situatie weer te geven.



Niemand van hen heeft de economische crisis aan zien komen, maar ze hadden wel veel woorden
van God NADAT het gebeurd was. Slechts een paar van ons hebben woorden vóór die tijd gehad, en
hebben erover gesproken en geschreven. Over sommige daarvan heb ik begin van dit jaar iets
geschreven.

Een paar persoonlijke woorden die de Vader tot ons sprak: na de verkiezingen zei de Heer dat de
politiek van de President ‘Amerika zou verkopen” en zijn politiek zou tot gevolg hebben dat we minder
oplettend zouden worden en dat opent ons voor toekomstige aanvallen.

Niet zo lang geleden vertelde Hij, betreffende de economie, dat ‘het zal lijken zich te stabiliseren, maar
de achteruitgang zal doorgaan’. En, zoals regelmatige lezers zich nog kunnen herinneren, vertelde Hij
8 jaar geleden over de geest van socialisme dat zou komen (is er nu). Mensen, de dollar zal nog
zwakker worden, en ons land zal zwakker worden – maar degenen die met de Geest wandelen zullen
het goed doen!

Het spijt me als dit niet overeenkomt met wat de meerderheid zegt, maar ik kan slechts spreken naar
de genade die mij geschonken is. Geloof, gebaseerd op structuren en programma’s blijkt te falen en
mensen verlaten dit en mass.

Relatie en gezin gebaseerd geloof, eenvoudige bijeenkomsten in huizen met mensen die samen door
het leven willen gaan, dat is waar de Heer aan het werk is, en waar hij sinds Adam en Eva in de hof, te
vinden was.

Mensen in de hele wereld, Christenen en anderen, beginnen weer te tuinieren, en voedsel in te
blikken, doen hun best uit de schulden te komen, ze veranderen hun leven en betrekken daar mensen
in die tellen, terwijl ze mensen en dingen die niet belangrijk zijn, achter zich laten – het leven zal nooit
meer hetzelfde zijn! Mensen zetten prioriteiten met Jezus.

Jezus zoekt mensen die dezelfde prioriteiten hebben als Hij heeft – dus onderzoek ik mijn leven om
ervoor te zorgen dat Zijn prioriteiten ook die van mij zijn. Als Hij zegt dat Matt. 25 en Jac. 2 zijn hart
weergeeft, dan moet mijn hart daar ook in zijn, en dan heb ik lef nodig om veranderingen te maken die
deze prioriteiten weer geven.

Dit heeft mij een Christen Vervreemd Syndroom gegeven – ik heb het Jezus virus!

OK…..’k heb je gewaarschuwd dat ik in een rare bui ben!

(Er is één conferentie die gevuld zal zijn met praktische informatie en waar je mensen kunt ontmoeten
die met hetzelfde bezig zijn, en dat is de House2house National House church conferentie, Labor Day
weekeind in Dallas – kom ook! Zie de link op onze web site)

Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ

23-05-2009

“Vervreemd deel 2”

Hallo allemaal,
De reactie die ik ontving op de “Thoughts” van vorige week was overweldigend – ik hoorde van
mensen van over heel de wereld die hetzelfde voelen als ik zei – dank je wel voor het schrijven (en
het gaat beter met mijn vinger). Ik bied enkele gedachten aan over de oorzaken van het vervreemd
voelen.

Groot onderwerp
Een deel heeft te maken met de drukte van het leven heden ten dage; de zondagochtenden en
woensdagavonden hebben veel meer concurrentie dan een generatie geleden. Een ander deel komt
omdat men meer van de wereld weet en zelfstandiger denkt dan vroeger het geval was, met als
gevolg dat men door heeft wanneer er gemanipuleerd wordt, er iets gedwongen of opgelegd wordt



vanaf het podium, met als gevolg dat er een wig ontstaat tussen de gemeenteleden en een
voorganger/gemeente.

Toch heb ik de afgelopen jaren gemerkt dat de meerderheid gewoon meer van God wil, dat men zelf
de controle over hun geloof wil hebben, met gezonde relaties in Christus. Dit alles in een setting waar
God de leiding heeft in een dienst, door middel van de gevarieerde gaven die er zijn in de aanwezige
mensen.

Een interessante studie: de punten verbinden
Er werd recentelijk een studie gehouden over het onderwerp geestelijke volwassenheid, dat ons wat
licht geeft.. Men ontdekte dat 4 van de 5 (80%) gelovigen van mening zijn dat geestelijke
volwassenheid een ‘goed je best doen om je aan de regels te houden’ is.

Echt? Als gemeente zijn, voor 80% van de gelovigen, een ‘zo goed mogelijk je best doen’ is, is het
dan verwonderlijk dat zo velen zich ontzettend vervreemd van alles voelen?

Pastor kunnen geestelijke volwassenheid toch zeker wel definiëren, nietwaar? Zodat men tenminste
weet waar voor te gaan. Fout. Ik haal een deel van de studie aan:

“Pastors zijn verwonderlijk vaag over de Bijbelse referenties die ze gebruiken om geestelijke
volwassenheid in kaart te brengen. Dit is vooral goed te merken aan het grote aantal voorgangers
die algemene antwoorden geven als er gevraagd wordt om de belangrijkste gedeeltes van de Bijbel
te noemen die aangeven wat geestelijk volwassen zijn is. Eén-derde van de voorgangers noemde
eenvoudig weg: ‘de hele Bijbel’. Andere antwoorden waren: ‘de evangeliën’ (17%), ‘het Nieuwe
Testament’ (15%) en ‘de brieven van Paulus’ (10%). Het komt erop neer dat uit het onderzoek bleek
dat driekwart van de ondervraagde voorgangers een meer of minder algemeen antwoord gaf.

Dus: 75% van de pastors geeft een algemeen antwoord op wat geestelijk volwassen zijn is, en 80%
van een willekeurige gemeente denkt dat het een ‘goed je best doen om je aan de regels te houden’,
is – dat wil zeggen dat pastors in gebreke zijn gebleven in het communiceren wat geestelijk volwassen
zijn inhoudt. In plaats daarvan moeten de mensen zich aan de regels houden. Die regels kunnen van
alles zijn, van morele regels tot dingen die van iemand verwacht worden als men naar die gemeente
gaat.

Het onderzoek drong er bij de pastors op aan om te definiëren wat geestelijke volwassenheid is, en dit
is wat men zei:

“Pastors plaatsen activiteiten boven perspectief in hun definitie van geestelijke volwassenheid. De
maat waarmee men meet hoe geestelijk volwassen de mensen zijn, bestaat uit: geestelijke discipline
(19%), betrokken zijn in kerkelijke activiteiten (15%), tot anderen getuigen (15%), een relatie met
Jezus hebben (14%), betrokken zijn bij anderen (14%), de Bijbel op hun leven toepassen (12%),
geestelijk willen groeien (12%), en kennis van de Bijbel hebbend (9%). (Barna.org)

Nu wordt het wat duidelijker
Nu kunnen we wat makkelijker zien hoe dit toegepast wordt in een gemeente:

Geestelijke discipline – dagelijkse stille tijd, gemeentebidstonden, Bijbelstudies etc.
Betrokken zijn in kerkelijke activiteiten – altijd aanwezig zijn als de deuren open zijn, om maximaal
gezegend te worden.
Tot anderen getuigen – evangelisatie acties, zendingsreizen, neem een vriend mee naar de kerk.
Een relatie met Jezus hebben – lijkt logisch, daar het onderwerp geestelijke volwassenheid in
Christus, is.
Betrokken zijn bij anderen – vrijwilligerswerk doen in de kerk, geven aan één of ander programma of
gemeente activiteit.
De Bijbel in je leven toepassen – dagelijks lezen, dagelijks bidden, getuigen tot anderen.
Geestelijk willen groeien – noch de pastor noch de gemeenteleden kunnen dit definiëren, maar wees
gewillig!
Kennis van de Bijbel hebben – kom naar de gemeente, speciale sprekers, lees de Bijbel in een jaar.



Als ik deze lijst lees, realiseer ik me dat het een goed beeld geeft van een gestructureerde kerk waar
dan ook, en ik zie een lijst waarbij activiteiten gelijk zijn aan geestelijke volwassenheid, hetgeen al de
conclusie was, in de eerste regel, drie paragraven naar boven.

Een vrouw bij K-LOVE
Woensdag was ik naar een radio programma aan het luisteren (via het ‘net’), K-love genoemd, waarin
een goede mix gespeeld wordt van Christelijke liederen, waarvan de meeste meer verticaal zijn
(aanbidding) dan horizontaal (aards gericht).

Een vrouw belde in het programma, helemaal opgewonden, omdat ze een wonder had gezien en ze
wilde dat aan iedereen vertellen, dus de presentator gaf haar het woord. Het ‘wonder’ was dat ze
honderden Harley Davidson’s voorbij had zien komen, bestuurd door Veteranen. Ze waren op weg
naar Washington DC om Memorial Day te vieren. Ze hadden een politie escorte, met zwaailichten e.d.
die hun door de stad escorteerden, en het was zo indrukwekkend, nee wacht, het was een WONDER!

(Voor internationale lezers, de laatste maandag van Mei wordt in de Verenigde Staten Memorial Day
gevierd, een dag om degenen te herdenken die gestorven zijn tijdens het dienen van hun land.)

Het was geen wonder, in die zin dat Pat Robertson op een rots sloeg en er Harley’s uit kwamen
vallen, of dat de Heer er voor zorgde dat al die Harley’s samen kwamen en laag kwamen overvliegen,
zodat de mensen ze neer konden halen en ze de bestuurders uit konden nodigen voor diner – nee,
het was een WONDER dat ze allemaal richting DC gingen, en zij zag het!

Ik vermoed dat zij die avond in de gemeente een getuigenis heeft gegeven over het wonder van de
Harley’s.

Maar eigenlijk kun je haar dat niet kwalijk nemen, als haar pastor al niet eens teksten kan aangeven
die vertellen hoe geestelijke volwassenheid te definiëren is. Hoe ter wereld kan hij hoofdstuk en vers
noemen om te zeggen wat een echt wonder is?

Volgende week zal ik delen over wat de Bijbel zegt dat geestelijk volwassen zijn is – verrassing!

Maar voor nu, de Harley’s rijden door de stad en het is al even geleden dat ik een wonder gezien heb.


Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ

Er zijn nieuwe onderwijs video’s op onze web site (2-5 minuten durend)


