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“Tegenwoordigheid Gericht”

Hallo allemaal,
Een goede vriend van me stuurde me een artikel dat een andere vriend had geschreven, waarin
verschillende soorten gemeenten werden beschreven zoals we die tegenwoordig tegenkomen. Larry
Keefauver, Hoofdredacteur van het tijdschrift Ministries Today kwam tot de slotsom dat we gemeenten
moeten hebben die gericht zijn op Zijn Tegenwoordigheid. En dat is nu precies wat wij proberen te
doen in ons netwerk van gemeenten die gericht zijn op aan huis samenkomen en op het hebben van
relaties.
Ik heb een lijst gemaakt van de vier soorten gemeenten die Larry noemt, aangevuld met mijn
commentaar. Ook wil ik graag met jullie delen hoe je volgens mij in Zijn Tegenwoordigheid kunt
komen. Hoe je ‘in de Geest’ kunt zijn. Althans hoe dat bij mij en voor mij werkt.

De soorten gemeenten die Larry noemt
1) De gemeente die terugkijkt. Deze gemeente kijkt altijd terug naar de grote gebeurtenissen die

in het verleden hebben plaatsgevonden, naar haar geschiedenis, haar erfenis, ervan uitgaand
dat God opnieuw zal gaan bewegen!

2) De gemeente die uitgaat van een bepaalde gedragslijn. Deze gemeente volgt een bepaald
model, of ze nu een denominatie is, of vasthoudt aan hoe de stichter haar ooit is begonnen en
‘het’ deed. Deze gedragslijn is meestal belangrijker dan de mensen zelf.

3) De gemeente die geleid wordt door een persoonlijkheid en/of pastor. Deze gemeente wordt
meestal geleid door een sterke persoonlijkheid en geeft de leiding van de gemeente door aan
een familielid of iemand met wie hij nauw heeft samengewerkt. Dit soort gemeente lijkt erg op
een familiebedrijf.

4) De doelgerichte gemeente. Deze gemeente gaat uit van een aantal waarden en kiest daaruit
een hoofddoel, en rond dit hoofddoel wordt er in de gemeente gebouwd. En als een bepaald
programma niet past bij het hoofddoel, dan wordt het niet toegelaten.

Mijn toevoegingen
5) De gemeente die uitgaat van de gaven die men heeft. Deze gemeente streeft ernaar een

‘plaats van aanbidding’ te zijn of een ‘familiekerk’ te zijn, of een ‘Woordgemeente’, of ze heeft
nog een ander etiket. Ze laten duidelijk weten wat ze willen (zijn) en dat is dan ook hun kracht.

6) De gemeente die steeds ‘bij’ wil blijven. In deze gemeente wil men er als de kippen bij zijn als
er zich weer een nieuwe ‘hype’ voordoet, van wat God nu weer aan het doen is. Meestal ruimt
men dan plaats in voor elke vleselijke manifestatie die jij je maar voor kunt stellen en meestal
is dat zeer emotioneel.

7) De gemeente die gekarakteriseerd wordt door een houding van ‘wij zijn anders’. Deze
gemeente spreekt vooral jongeren aan, mensen met een alternatieve levensstijl, mensen die
een andere stijl van aanbidding hebben dan de muziek van Integrity muziek, Hillsongs,
koortjes, of de van de TV-evangelisten uit de jaren 60.

8) Huisgemeenten van allerlei soort en smaak – sommigen leggen de nadruk op ‘aan huis’,
sommigen komen gewoon ergens samen, weer anderen leggen de nadruk op rekenschap aan
elkaar afleggen op basis van één op één, nog weer anderen komen bij elkaar door Avondmaal
met elkaar te vieren, enz. enz..

9) Laagdrempelige gemeenten. Je maakt heel eenvoudig deel uit van deze gemeente, maar je
vertrekt er weer net zo makkelijk uit. Er wordt geen dwang uitgeoefend, iedereen heeft het
naar zijn zin.

Ik ben ervan overtuigd dat de lezer nog wel meer soorten gemeenten kan noemen, maar wat ik wil
zeggen is, dat we allemaal een gemeente nodig hebben die gericht is op de Tegenwoordigheid, wat
voor vorm we ook kiezen als gemeente. Wat ik bedoel met ‘jagen naar de Tegenwoordigheid’ is, dat



het samenkomen erop gericht moet zijn op juist dat doen waardoor we de Tegenwoordigheid van de
Heer zullen ervaren.

Op veel scholen van aanbidding wordt de zangleiders geleerd dat ze moeten beginnen met blije,
uitbundige ‘horizontale’ liederen die gaan over wat de Heer voor ons heeft gedaan en meestal zijn de
teksten van deze liederen in de 3

e
persoon gesteld waar het over de Heer gaat: ‘Ik ren met Hem op

een leger af’, ‘Ik spring ‘met Hem over een muur’, ‘ Ik geef al mijn zorgen aan Hem’, ‘Ik heb de
vreugde van de Heer in mijn hart’ – enz. Ze zijn allemaal gericht op het aardse en wat nog belangrijker
is, op mij.

Maar horizontale liederen helpen ons weinig om in de Tegenwoordigheid van de Heer te komen.
Tegen de tijd dat de meeste zangdiensten verticaal worden – in dat geval wordt er direct tot de Vader
of Jezus (in de eerste persoon) gezongen en je ervaart heel duidelijk de tegenwoordigheid van God,
dan is er nog alleen maar tijd voor één of twee liederen, en de stroom (van aanbidding) wordt
afgebroken door het doen van de mededelingen.

Juist citaat
Van een andere vriend kreeg ik een paar weken geleden het volgende citaat:
“In het Nieuwe Testament staat over de gemeente geschreven dat iedereen verwonderd was. Maar
tegenwoordig wordt iedereen in onze gemeenten ‘aangenaam’ bezig gehouden.” Aldus Leonard
Ravenhill.

Veel mensen zijn van mening dat een samenkomst gezalfd is wanneer er wat gelachen kan worden,
iets geleerd kan worden en we een lekker gevoel eraan over houden. Ik kan de keren niet meer tellen
dat ik een gemeenteleider zijn zakdoek te voorschijn zag halen en zijn voorhoofd af zag vegen na een
hiphop zangdienst of na een prediking die bol stond van het geschreeuw (door hem en van de zaal),
waarbij men verklaarde dat de Heer aanwezig was. Zweet is volgens mij iets anders dan zalving. Ik
houd er niet van dat een prediker tegen me aan staat te schreeuwen. En ik houd niet van
samenkomsten waarin de zangdienstleiders mij beoordelen op hoe duidelijk ik meedoe of niet en hoe
‘enthousiast’ ik mee sta te springen (of niet). Misschien dat sommige mensen vinden dat God in zulke
diensten aanwezig is, maar over het algemeen vraag ik me dan toch af of mensen emotie en zalving
niet door elkaar halen.

De Tegenwoordigheid van de Heer kunnen we ook ervaren tijdens een goede studie en discussie over
het Woord van God. Een van de intiemste momenten met de Heer die ik in een samenkomst heb
meegemaakt was tijdens een ontbijt met onze huisgemeente hier in Tulsa – de intimiteit en liefde
onder elkaar tijdens de maaltijd, het gesprek, en de liederen die we zongen vloeiden samen en we
waren ons allemaal diep bewust van de Tegenwoordigheid van de Heer.

De betekenis van ‘gericht zijn op Zijn Tegenwoordigheid’
Koning David zocht altijd naar de Tegenwoordigheid en ik denk dat als je die gedrevenheid hebt, je
een bijzondere plaats in Gods hart hebt. Zei Jezus niet dat de Vader mensen zoekt die Hem zullen
aanbidden in Geest/ in geest en waarheid, daarmee te kennen gevend dat de Tegenwoordigheid van
de Heer altijd te vinden zal zijn op momenten van ware aanbidding.

In 2 Samuel:6 lezen we dat David de Ark van het Verbond de stad binnenbrengt. Hij zet die in een tent
en begint meteen de Heer persoonlijk te aanbidden, zonder priester(s), zonder koperen altaar, zonder
wasbekken, zonder toonbroden, wierook, menora of wat dan ook dat maar enigszins herinnert aan de
tabernakel van Mozes! Hij aanbad eigenlijk meer in de geest van het Nieuwe Testament dan van het
Oude Testament, omdat hij op zoek was naar de Tegenwoordigheid van God, en de Heer vond dat
niet alleen goed maar stond hierin achter hem.

Volgens mij houdt een samenkomst waarin men erop gericht is op de Tegenwoordigheid van de Heer
in dat iedereen in die samenkomst maar één doel heeft: in die Tegenwoordigheid van God te komen.
Dat moet hun enige drijfveer zijn.

Ik heb me vaak af zitten vragen waarom het Nieuwe Testament niet meer zegt over hoe de eerste
gemeente samenkwam aan huis – hoe zagen die samenkomsten eruit? Zeker, in 1 Kor.14:26 staat dat
deze samenkomsten gekenmerkt worden door aanbidding, openbaring, onderwijs en de gaven van de
Geest, maar er wordt geen melding gemaakt van in welke vorm dit ‘gegoten’ werd.



Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit komt doordat hun samenkomsten gericht waren op Zijn
Tegenwoordigheid en zij wisten dat die kenbaar zou worden door de gaven die de aanwezigen
hadden, omdat Hij in elk van hen leefde. Betrokken deelname in plaats van achterover geleund zitten
en luisteren naar één persoon die zijn of haar gave gebruikt, kunnen we tegenkomen in
samenkomsten aan huis waarbij iedereen de gelegenheid krijgt om in alle onderdelen betrokken mee
te doen, in de aanbidding, het onderwijs, openbaringen, gebruik van de gaven van de Geest, enz..

Samenkomsten worden gevormd door individuen
Als je kijkt naar ‘goede’ zangdiensten in een traditionele gemeente (kerk) merk je dat er veel mensen
zijn die gemeenschappelijke zalving kennen en zij gaan op die manier mee in de Tegenwoordigheid
van de Heer. Maar er zijn betrekkelijk weinig mensen die weten hoe ze individueel, één op één, alleen
maar zijzelf en de Heer, thuis, Zijn Tegenwoordigheid kunnen ervaren.

Ik heb veel gereisd en ben in allerlei soorten gemeenten behulpzaam geweest en ik moet je zeggen
dat ik weinig voorgangers en zangdienstleiders ben tegengekomen die weten wat ze moeten doen
met en in de Tegenwoordigheid van de Heer. Sommigen van hen vertelden me dat ze opgeleid waren
om ervoor te zorgen dat er geen stiltes vielen tijdens de dienst: de ‘motor moest aan de praat
gehouden worden’. Een van hen vertelde me dat hij zich niet op zijn gemak voelde als het stil was, en
dat hij niet wist of de gemeente op hem wachtte of dat hij op hen moest wachten of ze uit zich zelf een
lied zouden inzetten.

Samenkomsten die gericht zijn op Gods Tegenwoordigheid laten slechts spaarzaam de
Tegenwoordigheid van God ervaren, tenzij de aanwezigen weten hoe ze in Zijn Tegenwoordigheid
moeten komen wanneer ze alleen zijn. Toen ik een keer, na een dienst, op het punt stond om weg te
gaan merkte een vrouw op dat ze tijdens de aanbidding de Tegenwoordigheid van de Heer zo sterk
had ervaren. Ik had dat ook ervaren, en het was prachtig, maar de stroom werd een halt toegeroepen
voordat de gemeente dieper mee kon gaan. Ik moest er aan denken dat ik Zijn aanwezigheid sterker
had ervaren toen ik thuis in mijn woonkamer zat – maar de mensen daar kenden slechts de
gezamenlijke zalving. We hebben ze alle twee nodig, maar de gemeenschap die we thuis met Hem
ervaren is door niets anders te vervangen.

Het gevolg is geweest dat de gedachte zich heeft ontwikkeld dat je naar de kerk moet gaan om in Zijn
Tegenwoordigheid te komen, en dat is een dwaling. Het heeft tot gevolg dat de gemeente gekenmerkt
wordt door zwakte en geestelijke bloedarmoede.

Ik kan jullie alleen doorgeven wat ik zelf aan genade heb ontvangen, maar voor mij is het een vaste
gewoonte geworden. Zodra ik wakker ben, en ik bedoel daarmee dat ik bij mijn positieven kom, begin
ik in tongen te bidden en ik vraag dan altijd (en sommigen van jullie vinden dat misschien grappig):
”Waar denkt U aan Vader?”

Ik weet niet waarom ik dat doe, het gebeurde gewoon een aantal jaren geleden, het borrelde gewoon
op uit mijn geest, en sindsdien gebeurt het elke morgen. Zodra ik ook maar half wakker ben, wil ik
weten wat Hij denkt, en wat ik moet weten, wat er die dag gaat gebeuren. Daarna ga ik in gedachten
iedereen in mijn ‘naaste omgeving’ langs bij wijze van spreken, en ik sta even stil bij iedere naam die
ik in gedachten krijg, en ga na of ik voor die persoon moet bidden.

Dat proces herhaalt zich gedurende de rest van de dag, steeds als ik in de gelegenheid ben om even
te stoppen met waar ik op dat moment mee bezig ben, en die ‘waakvlam’ voor de Vader staat als het
ware steeds ‘aan’. Wanneer ik maar kan, bid ik zachtjes in de Geest, - het is een gewoonte geworden!
Ik bid in tongen als ik de krant aan het lezen ben, als ik naar oude liedjes op de radio aan het luisteren
ben, als ik achter de PC zit om iets te typen (zoals ik nu aan het doen ben) – je zou kunnen zeggen
dat ik (als ik niet gewoon praat) zachtjes aan het bidden ben in tongen.

In elk seizoen van het leven krijgen we een ‘nieuwe’ kijk op de Vader. Toen onze jongens nog jong
waren, sprak ik meestal met de Vader over dingen die te maken hadden met ‘vaderschap’. Een
onderdeel daarvan ging over mijn vader: waarom had hij mijn moeder en ons, 4 jongens, in de steek
kunnen laten. Een aanverwant onderwerp was:”Vader, behoed me ervoor dat ik ooit zo iets



afschuwelijks zou doen”. En nog een onderdeel dat met vaderschap te maken had was: mijn
verbazing over het 'vader zijn'.

En nu ben ik al vijf keer opa, en dat is weer een heel ander seizoen in mijn leven: een seizoen van
terugkijken en gebed, waarbij ik denk aan de generaties die al geweest zijn, waarvan de Vader weet,
en hoe tijdloos Hij is, enzovoorts.

Disciplineer jezelf om gericht te zijn op Zijn Tegenwoordigheid – in de eerste plaats moet het uit je hart
komen en vervolgens ga je verder. Ontdek wat voor jou werkt, hoe Hij jou bouwt: tijdens een
wandeling in de natuur, een warm bad, een ritje door velden en bossen, ’s morgens vroeg of ’s avonds
laat – ontdek wat voor jou het beste werkt en volg die ‘route’. Je zult Hem ‘tegenkomen’!

In Zijn Tegenwoordigheid,
Zegen,
John Fenn / vertaling CG

04-07-2009

“Tegenwoordigheid nr. 2”

Hallo allemaal,
Paulus zei dat er vele stemmen in deze wereld zijn en ze dienen allemaal ergens toe (1 Kor.14:10). En
zo is het, ‘stemmen’ roepen ons steeds nadrukkelijker, maar mijn hart verlangt boven alles naar de
stem van Zijn Tegenwoordigheid.

Ik houd van de vertaling van de King James Versie van Genesis 3:8: En toen zij de stem van de Here
God hoorden die in de hof wandelde…”

Ik wil Zijn stem horen ‘wandelend’ in de tuin van mijn leven, welke kant Hij ook maar op wil gaan ten
aanzien van een bepaalde zaak, waar Hij ook maar de vinger op wil leggen of mij iets over de
toekomst wil vertellen – maar ik moet Zijn Tegenwoordigheid proeven, in welk deel van mijn leven Hij
beweegt.

De stemmen van deze wereld spreken tegen ons, zonder enig onderscheid te maken, net als de
vissers die hun grote net uitwerpen en van alles en nog wat erin vangen. Het maakt deze stemmen
niet uit of de luisteraar nu echt Imodium nodig heeft, of Depends (geneesmiddel) of Herpes (idem), of
dat het jou wat kan schelen wie niet in Michael Jackson’s testament werd genoemd.

In die mêlee van stemmen is de Heer gewoon nog een stem, dus moet degene die graag wil hebben
wat Hij zegt, erg graag Hem ontvangen.

Verlangen we wel genoeg (naar Hem)?
Ik vroeg eens enkele zendingsvrienden van me hoe het kwam dat zij zo veel wonderen in hun
bediening zagen en ze antwoordden dat het voor de mensen die onder hun bediening kwamen, het of
God was die een wonder zou doen of ze zouden sterven. Zij hadden geen apotheek of dokter naar
wie ze toe zouden kunnen gaan, als gebed niet werkte, dus als men bij hen kwam voor gebed was de
focus meteen op ‘in Zijn Tegenwoordigheid komen’, waar geen gebrek, geen ziekte, geen zwakheid
en geen dood.

In grote delen van de ontwikkelde landen is het zo, dat als God niet geneest, of antwoordt (of als het
komen in Zijn Tegenwoordigheid te moeilijk lijkt te zijn), dan is er altijd nog de dokter of iemand die je
kunt bellen of e-mailen om raad of om een ‘woord’ te ontvangen.

Mozes was gewend aan Zijn Tegenwoordigheid zoals we lezen in Exodus 33:11: ‘hij sprak met de
Heer van aangezicht tot aangezicht, zoals vrienden doen. Geen wonder dat er grote wonderen
volgden. Het is mijn ervaring dat de meeste wonderen en openbaringen in ons leven plaatsvinden als
gevolg van in Zijn Tegenwoordigheid zijn.



Degenen die mij kennen weten dat Psalm 103:7 een van mijn favoriete teksten is:”Hij maakte Zijn
wegen aan Mozes bekend; zijn daden aan de kinderen van Israël.”

Volgens mij zijn veel mensen gericht op zijn daden (wonderen), maar ons hart moet gericht zijn op Zijn
wegen. Als we Zijn wegen kennen, zullen de wonderen volgen.

In Ex.23:20 zegt de Heer tegen Mozes, dat Hij een engel voor hem uit zal zenden. Maar dat vond
Mozes niet genoeg, want in Ex.33:12-16 staat hij erop dat God Zelf met hen meegaat:”Here, als ik dan
genade heb gevonden in Uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg U met dit volk wilt gaan,
zodat ik U beter leer kennen en begrijpen.”

En het antwoord van de Heer in vers 17 was:”Ik zal doen wat je gevraagd hebt, omdat je genade in
Mijn ogen hebt gevonden.”

En als Mozes nu eens tevreden was geweest met de engel?

Wat voor mij werkt
Vorige week heb ik het gehad over hoe ik wakker word en de Vader vraag:”Wat denkt U, Vader?” En
hoe ik dan verder ga door te bidden in de geest, d.w.z. in tongen. En terwijl ik dat doe loop ik in
gedachten mijn reguliere gebedslijst met personen door, ook de gebedsverzoeken van onze
huisgemeente in Tulsa en verdere verzoeken die binnen zijn gekomen. Ook vraag ik de Vader of er
nog iemand anders is waarvoor Hij mij vraagt te bidden.

Afgelopen maandag kreeg ik een hele mooie gelegenheid om te spreken voor een groep kinderen in
een kerkdienst. Toen ik daar aankwam werd ik begroet door een vriend van me die daar hoofd van die
bepaalde bediening is en die ik al ettelijke jaren niet meer had gezien. Zijn vrouw was indertijd mijn
assistente toen ik nog werkte voor die gemeente, die deze bediening ondersteunde, en ik vertelde
hem dat in de week voorafgaand aan mijn bezoek de Vader mij gedurende 3 of 4 dagen had gezegd
voor haar te bidden. Hij dacht even na en zei toen dat gedurende die tijd haar broer was overleden en
dat ze echt gebed nodig had.

Ik wist van haar situatie niets af, alleen maar dat de Vader me zei voor haar te bidden, en dat deed ik
in tongen. Als ik niet in Zijn Tegenwoordigheid was geweest, had ik (waarschijnlijk) niet eens aan haar
gedacht, omdat het inmiddels 10 jaar geleden was dat we samen hadden gewerkt.

Als je merkt dat je dolgraag in Zijn Tegenwoordigheid wilt zijn, bedenk dan dat je dat moet ‘leren’. Net
zo min dat je iets van iemand kan ontvangen als je die persoon aankijkt maar in gedachten hem/haar
negeert of dat je aan iets anders zit te denken, kun je dat ook niet met de Heer.

Als je Hem aan het aanbidden bent en je laat je gedachten alle kanten op gaan, zul je weinig of niets
ontvangen.

De sleutel is dat jij je gedachten focust. Velen van ons kennen het lied wel “Juich voor de Heer” van
Hillsongs enkele jaren geleden, dus ik neem dat lied als voorbeeld. Doe dan eens het volgende: Als je
dat lied goed kent (of een ander lied dat je fijn vindt en goed kent) en zing dan in tongen terwijl je de
CD afspeelt met dat lied.

Zing in tongen mee met het lied, op hetzelfde ritme en stembuiging, gewoon in tongen zingen. Zing
tegelijkertijd met je verstand dat lied in je eigen taal, zodat je tongentaal en je verstand verenigd
worden en in een harmonieuze eenheid het lied zingt.

Als het lied afgelopen is, ga dan door met aanbidden met je verstand en luister naar je eigen
tongentaal terwijl je ook doorgaat met Hem te aanbidden. Ga door op de melodie van het lied dat je
uitgekozen hebt en laat je meevoeren in de aanbidding en luister naar de aanbidding die vanuit je
geest komt.

Als je dat doet, doe je wat Paulus in 1 Kor.14:14-15 zegt:”Bidden (aanbidden) zowel met je verstand
als met je geest, tegelijkertijd.”



Dit is één manier om “in de geest te zijn’ zoals Johannes dat was in Openbaringen 1:10 en 4:2 toen
zijn ogen werden geopend en hij in het rijk van de Heer kon zien. Dit gebeurt wanneer jij je niet bewust
(meer) bent van de lichamelijke (tastbare) wereld, omdat je naar lichaam, ziel en geest in de dingen
van God bezig bent.

Maar …
Als je niet geleerd hebt om je verstand onder controle te houden, zul je merken dat je gedachten alle
kanten opgaan. Dat geeft niet. Richt je opnieuw op de Heer en zing verder in de geest. Houd je
gedachten gericht op wat de geest zingt. Haal je aandacht steeds weer terug, zo lang als het duurt.

Als je het moeilijk vindt om je gedachten te focussen zul je uiteindelijk ervan balen dat het je niet lukt
om de Heer te kunnen aanbidden, zelfs al was het maar voor een paar seconden voordat je al weer
aan iets anders ‘alledaags’ begint te denken. Maar dat is juist goed, want nu kom je er achter hoe je
voorheen de Heer aanbeden en geprezen hebt met alleen maar je lippen. Er wordt tijd dat je hierin
wat meer volwassen gaat worden door hier verandering in te brengen!

Toen ik ermee begon aan het einde van de jaren tachtig, kostte het me 50 minuten voordat ik ‘klaar’
was met mijn ‘zwervende’ gedachten en me kon richten op God. Het geluid van de druppende kraan,
mijn werk de volgende dag, de kinderen en school, zat er wel genoeg benzine in de tank – en elke
keer bracht ik mijn gedachten terug naar aanbidding en gebed en dat allemaal kostte me 50 minuten.
Inderdaad, ik keek op mijn horloge en zag dat er 50 afschuwelijk langzame minuten waren voorbij
gegaan! Steeds weer bracht ik mijn gedachten ertoe om precies, in het Engels, alles te volgen wat er
uit mijn geest naar boven kwam.

Binnen een week, waarin ik dit elke avond deed, te beginnen om 20.00 u. (wanneer de kinderen op
bed lagen) – zonder TV, geen andere dingen – had ik het terug gebracht tot 10 minuten. Na weer 5
avonden lukte het me om mijn verstand (gedachten) onmiddellijk op lijn te brengen met wat mijn geest
zong – of door het lied dat ik afspeelde of door het gebed in tongen dat ik uitte – en zo is het vandaag
de dag nog steeds. Mijn verstand heb ik geoefend om zich niet bezig te houden met alledaagse
dingen en zich alleen maar te richten op wat er uit mijn geest naar voren komt.

Maar weet je, ik moest en zou dit kunnen en ik ging er helemaal voor. Leg de andere stemmen het
zwijgen op – in die eerste week vertelde mijn gedachten (ziel) welke fantastische shows ik allemaal
miste op TV. Verbazingwekkend niet? Dat het lichaam (de ziel) hongert naar zulke dingen en er niet
van houdt om NEE! te horen. Uiteindelijk zal zij zich onderwerpen, als je maar volhoudt.

Als jij je eenmaal echt geeft om in Zijn Tegenwoordigheid te zijn, zul je steeds dieper in Hem worden
getrokken. Ik houd van dat oude lied van de christelijke rockband Petra, waarin de volgende tekst
voorkomt:”Neem me mee, voorbij de voorhof, naar het Heilige, voorbij het koperen altaar, Heer, ik wil
Uw aangezicht zien…Voorbij de priesters die U lofprijzen. Ik honger en dorst naar Uw gerechtigheid,
neem de (vurige) kool, reinig mijn lippen, hier ben ik.”

Als je er aan gewend bent geraakt om in Zijn Tegenwoordigheid te worden getrokken, zal je eraan
gewend raken om door Zijn Tegenwoordigheid en stem te worden geleid.

Enkele gedachten voor deze week,
Zegen,
John Fenn / vertaling CG


