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“Hoe Hij spreekt deel 1”

Hallo allemaal,
De vraag die mij het meest gesteld wordt (afgezien van ‘Wat zegt de Vader tegen jou over wat er gaande
is in de wereld’) gaat over het horen van de stem van de Heer. Van tijd tot tijd wil ik daar met jullie wat
over delen; over wat de Heer me geleerd heeft.

Prioriteiten
In Joh.16:13 zegt Jezus:”Maar als Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij je leiden in alle waarheid,
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken, en Hij zal jullie de toekomstige
dingen laten zien.”

De Heilige Geest communiceert niet op eigen gezag, alleen wat Hij van de Vader en Jezus ontvangt. In 1
Kor.2:9-16 haakt Paulus aan op wat Jezus onderwijst en zegt wat geen oor heeft gehoord, en wat geen
oog heeft gezien, wat in niemands gedachten is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen die
Hem liefhebben, maar de Vader HEEFT deze dingen aan ons geopenbaard door de Heilige Geest, want
de Heilige Geest doorzoekt de diepten van de Vader om na te gaan wat Hij voor ons heeft bereid.

Hij vervolgt met te zeggen, dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen “zodat we zullen weten wat God
ons vrij gegeven heeft”, en dat die dingen geestelijk moeten worden getoetst in plaats van met je
natuurlijke ogen, oren en verstand.

Met andere woorden, omdat de Heilige Geest in ons woont en de dagen van ‘het lot werpen’, een vlies
uitspreiden’, of ‘als er dit of dat gebeurt dan is het Gods wil’, en nog meer ‘externe’ manieren om Gods wil
te ontdekken – wij hebben de Geest Zelf in ons!

Ik kan me de dag nog herinneren toen ik besloot niet langer externe tekens te hanteren om er achter te
komen of iets God wil was of niet:”Als er een stinkdier de weg oversteekt op mijn rit van de bidstond naar
huis, dan weet ik of “het” (wat het ook was wat ik Hem gevraagd had) Uw wil is. Het was in de zomer toen
ik mijn diploma van de middelbare school had gehaald – het besluit om me op de Heilige Geest te richten
in mijn geest in plaats van dat ik op uiterlijke dingen lette (met mijn ogen, mijn oren of mijn verstand, en
hierdoor veranderde mijn leven en vanaf die tijd heb ik het altijd zo gedaan.

Zonder woorden: door openbaring
Daarom benadrukte Jezus de “Geest der Waarheid” in Joh. 16:13, in plaats van Hem hier de Trooster te
noemen, zoals Hij in Joh. 14 deed: de Heilige Geest geeft heel precies door wat Hij hoort. Je kunt erop
vertrouwen dat elke stembuiging, elke toon, en elk deel van de informatie de Waarheid is. (Er is verschil in
het stemgeluid van de Vader, Jezus en direct van de Heilige Geest, maar daar zullen we het volgende
week over hebben).

Let er op dat Jezus zegt dat de Heilige Geest ‘leidt’ en ‘laat zien’. Deze drie manieren: leiden, spreken en
laten zien, zijn de voornaamste manieren waarop de Heilige Geest aan ons doorgeeft wat de Vader en
Jezus zeggen. Zelfs de gaven van de Geest vallen onder deze categorieën. Maar merk op dat alleen één
van deze drie verbaal is.

In Lucas 2:26-27 staat dat een oude man genaamd Simeon de Messias verwachtte. In vers 26 staat:”En
hem was geopenbaard door de Heilige Geest dat hij niet zou sterven voordat hij de Gezalfde (Messias)
des Heren gezien zou hebben.”

“Aan hem geopenbaard wil zeggen dat de Heilige Geest hem iets ‘liet zien’ wat zou gebeuren. Simeon
hoorde geen stem, hij had een openbaring binnen in, in zijn hart, in zijn geest, en dat was een zeker
weten dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben gezien.

Deze manier van communicatie van de Vader naar ons is heel gewoon. Het kan zo simpel zijn als dat je
weet dat er een parkeerplaats vrij is als je nog een rondje rijdt, precies daar waar je hem nodig hebt. Net
zoals je weet dat het je zuster is die belt wanneer de telefoon gaat, zelfs nog voordat je het nummer op de
display ziet. Of dat je weet dat je thuis moet blijven en in de buurt van je woning moet blijven omdat er
iemand zal bellen, die jouw hulp nodig heeft, enz.

Wat de wereld een voorgevoel of een ingeving noemt is de Heilige Geest die iets communiceert, of iets
probeert door te geven aan mensen die meestal traag horen wat de Vader graag wil doen. (Ja, Hij



openbaart ook dingen aan degenen die (nog niet) gered zijn, omdat Hij van ze houdt – Hij probeert altijd
goed te doen – en hoopt dat ze tot Hem zullen komen).

Elke non-verbale openbaring zoals hierboven beschreven is een ‘spreken’ van de Vader op een non-
verbale manier. Een openbaring is iets dat door je geest (in je hart) ontvangen wordt, buiten je verstand
(je hoofd) om. Waar het om gaat is dat je verstand door krijgt wat jou geopenbaard wordt: je denkt erover
na, je verwerkt het en dan komt het: je gaat over tot actie. Overgaan tot actie aan de hand van wat jou is
geopenbaard, wat je in je geest waarneemt, is geloof.

O wee!
Ik was als leider met een groep van elf mensen van onze gemeente in zuid Colorado op weg naar Mexico
en we reden in twee bestelauto’s naar het zuiden, door Texas. Voordat we vertrokken had ik de kaart
uitgespreid en gebeden terwijl ik de route die we zouden nemen in me opnam. Toen ik bij het
heuvelachtige gebied in west Texas ‘aankwam’ voelde ik iets zwaars in mijn geest (een openbaring) en
dus stopte ik bij dat stuk van de kaart.

Plotseling zag ik wat ik een ‘mini-visioen’ noem in mijn geest over onze groep: terwijl we door het donker
reden, en bij een scherpe bocht in de weg kwamen, zag ik ineens een roedel herten midden op de weg
staan. Jezus had ook eens zo’n ‘mini-visioen’, in Joh.1:47-48, toen Hij Nathanaël onder de vijgenboom
zag zitten, maar in zijn innerlijk werd Hem geopenbaard:”Zie, een Israëliet in wie geen bedrog is!”

Een ‘mini-visioen’ is een non-verbale openbaring, een ‘voorstelling’, waarin de Vader niets zegt – maar
dat was wat de Geest in de Vader zag, en dus was dat wat en hoe Hij het aan ons liet zien, ‘een plaatje’.
In Hand.1:30-31 zegt Petrus dat Koning David (1000 jr.v. Chr.) de opstanding van Christus zag en
daarmee bedoelde hij (Petrus) dat de Vader hem de opstanding had laten zien door de Heilige Geest, die
een beeld gaf, een visioen.

Terug naar de tocht: Dus ik vroeg aan de Vader om bescherming, voor ons en voor de herten, om
engelen te sturen, en ik zei tegen de duivel dat hij geen toestemming had om kwaad te doen in deze
situatie, punt. Tegen middernacht was het Jenny’s beurt om te rijden en ik vertelde haar, en alle anderen,
wat de Vader mij had laten zien, en wees het gebied aan, binnen een stuk van zo’n 25 km. van de weg
waarop wij reden, en waarschuwde hen dat er een scherpe bocht zou komen en dat daar een roedel
herten zou staan.

Nadat ik dat had gezegd kroop ik naar een plekje helemaal achterin de bestelwagen, achter de achterste
bank, krulde mezelf op en ging slapen. Even later schrok ik wakker door het geluid van gillende banden
en een zijwaartse slip van de auto. En, inderdaad, het was net zoals de Heilige Geest me had
geopenbaard. Jenny reed redelijk hard en was niet zo alert, maar de Vader behoedde ons en een aantal
herten voor letsel.

In Marcus 2:1-12 zit Jezus ergens bij iemand thuis (hé, gemeente aan huis) en plots gaat het dak van het
huis open en laten ze een kreupele man naar beneden zakken, vlak voor Hem. Hij zegt tegen deze man
dat zijn zonden zijn vergeven, wat de religieuze leiders furieus maakt, omdat zij vinden dat alleen God
zonden mag vergeven.

In vers 8 staat:”En meteen toen Jezus in Zijn geest wist wat er in hen omging…”

Let er even op, dat de Vader niet tot Hem sprak – Hij ontving een openbaring in Zijn geest. Hij las hun
gedachten niet, de Heilige Geest, puttend uit de onmetelijke kennis van de Vader, openbaarde Jezus wat
deze mannen dachten. En Jezus aandeel was de openbaring die de Vader gaf, op te pikken.

God zei het niet tegen je, voeg het er niet aan toe
Jezus zei niet:”De Vader heeft me gezegd”, want dat was niet het geval. In Zijn geest ving Hij op wat zij
dachten.

Het probleem met openbaringen die we in onze geest opvangen is, dat ons verstand ermee aan de loop
gaat en dan doen we vaak het volgende: In de eerste plaats bedenken we hoe God de openbaring gaat
vervullen en vervolgens vestigen wij onze hoop op dit ‘woord’ van God, dat nu een mengsel is geworden
van 1 deel Zuivere openbaring en 9 delen hoe wij denken dat het in vervulling zal gaan. Wanneer het dan
niet gebeurt, zijn we boos op God of we vinden dat wij zelf de slechtste persoon op aarde zijn en vragen
ons af hoe we het hebben kunnen missen.

Wat zou er gebeurd zijn als de oude Simeon, nadat hij de openbaring had gekregen dat hij de Messias
zou zien voordat hij zou sterven, hij van zijn eigen gedachten eraan had toegevoegd en iedereen had



verteld dat hij zou meemaken dat de Messias de Romeinen Jeruzalem uit zou schoppen, omat “God mij
verteld heeft, dat ik de Messias zou zien, voordat ik zou sterven!?”

Maar goed dat hij er niets bij heeft ‘verzonnen’, want wat hij zag, was de 6 weken oude Jezus. Als je een
openbaring krijgt, houd je verbeelding onder controle, hoe het plaats zal vinden. Beperk je tot het woord
en wacht gewoon op de vervulling ervan. Probeer de Vader niet een handje te helpen.

De reden waarom wij iets van ons zelf toevoegen aan de openbaringen die wij van de Vader krijgen is dat
ze zo vaag zijn. De Vader vertelde Simeon niet hoe oud de Messias was. Jezus ving de basale
gedachten van de mannen op, maar hij las niet hun gedachten, en ik kreeg in gedachten om welk gebied
het ging en hoe we de herten zouden tegenkomen, maar om welke bocht in de weg het ging, werd me
niet geopenbaard.

Ik bestraf je…,wie?
Ten tweede, als we iets ‘slechts’ te zien krijgen in de openbaring, kunnen we geneigd zijn te denken dat
het de duivel is en we bestraffen ‘hem’, maar in feite is het de Heilige Geest. En dan, wanneer gebeurt
wat er geopenbaard werd, begint het tot ons door te dringen dat God probeerde ons ergens voor te
waarschuwen. Steek eens je hand op als jij dat ook hebt gedaan: de Heilige Geest bestraffen, omdat wat
je te zien kreeg ‘negatief’ was? Juist, we hebben dat allemaal wel eens gedaan.

Paulus deed dat echter niet. Hij was een gevangen van Rome en stond op het punt daar naar toe te
worden gestuurd met een schip, maar in Hand. 27:10 staat:”Heren, ik zie dat deze reis veel narigheid zal
opleveren, niet alleen aan het schip en de lading, maar ook wat ons leven betreft!” Hij bestrafte de Heilige
Geest niet omdat dit een negatieve situatie was.

In zaken als deze geeft de Vader ons inzicht in wat de duivel wil doen en wat er zal gebeuren als er niets
verandert – voor ons betekent dat een gelegenheid om op de bres te gaan staan en de Vader te vragen in
te grijpen!

Mijn broer is houthakker in de staat Washington. Op een dag zag ik in een mini-visioen hoe hij op een
grote machine zat en er een lading boomstammen naar beneden kwam rollen, de heuvel af, recht naar
hem toe en hem zou verpletteren in de machine. Ik dankte de Vader dat Hij me dit liet zien, ik bestrafte de
duivel, vroeg de Vader mijn broer te sparen, engelen te sturen en alles te doen wat Hij wilde doen. Een
week later spraken wij elkaar en ik vroeg hem naar die situatie, waarbij ik beschreef wat ik had gezien en
hij antwoordde dat het precies zo was gebeurd, alleen zag hij het uit een ooghoek, op het laatste moment,
en hij sprong uit de cabine voordat de boomstammen de machine verbrijzelden.

Dit is de sleutel: Als de Vader door de Geest iets naars laat zien, zal er tegelijkertijd vrede zijn. Als de
duivel je een beeld geeft van iets kwaadaardigs dat staat te gebeuren, zal dat gepaard gaan met angst.

Paulus kreeg een openbaring van de Vader dat hun leven gevaar liep, maar omdat hij een gevangene
was nam niemand notie van hem. Pas (in vers 21) nadat zij vele dagen heen en weer geslingerd werden
door een storm, zei Paulus: Ik heb het jullie toch gezegd”. In de verzen 22-26 en 31 staat dat er een engel
aan Paulus was verschenen die hem vertelde dat de Vader hun leven zou sparen, maar ze zouden hun
schip en de lading kwijt raken, zij zouden schipbreuk lijden op een eiland en toen het schip in tweeën
begon te breken moesten ze allemaal aan boord van het schip blijven tot het laatste moment.

Wat is dat geweldig, dat de Heilige Geest de diepten van God doorzoekt om te zien wat Hij voor ons heeft
bereid!
Richt je niet uitsluitend op het verbale, maar wees gevoelig voor een ‘getuigenis’, een ‘openbaring’ of een
licht of zwaar gevoel in je geest – zie of je vrede in je geest ervaart, want dat is het sein “veilig’ van de
Vader voor ons.

Volgende week ga ik verder met wanneer de Heilige Geest wel spreekt.

Enkele gedachten voor vandaag,
Zegen,
John Fenn / vertaling CG

18-07-2009

“Wanneer Hij spreekt, deel 2”

Hallo allemaal,



Vorige week heb ik het gehad over non-verbale manieren waarop (zei Jezus) de Heilige Geest dingen
aan ons doorgeeft. Joh.16:13:”Wanneer Hij, de Geest der Waarheid, komt, zal Hij jullie leiden in alle
waarheid, want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort zal Hij spreken en Hij zal laten zien
wat er gaat komen.”

Vandaag zal ik het hebben over wanneer de Heilige Geest (wel) spreekt (en Hij zal niet uit Zichzelf
spreken), maar eerst…

Het Nieuwe Testament gebruikt woorden zoals ‘openbaart’, ‘bemerken’ en ‘getuigen’ om te beschrijven
wat de Heilige Geest doet als Hij ons leidt en dingen laat zien, alles op een non-verbale manier. Ik heb
het er over gehad dat al deze manieren van communiceren vaag zijn, zoals bij Simeon, die wist dat hij
niet zou sterven voordat hij de Messias had gezien, maar hij wist niet hoe oud de Messias op dat moment
zou zijn.

Nog mee voorbeelden
Nog een voorbeeld vinden we in Lucas 8:46 waar Jezus omstuwd werd door een menigte en merkte dat
er kracht van Hem uitging naar iemand bij Hem in de buurt, maar Hij wist niet naar wie!

En dat is mijn slotopmerking ten aanzien van het non-verbale deel: wanneer we een ons ergens van
gewaar worden, een openbaring ontvangen, of ‘iets in de geest aanvoelen’, dan hebben we altijd nog wat
meer informatie nodig. In Lucas 2:26 staat dat Simeon de openbaring had ontvangen dat hij niet zou
sterven voordat hij de Messias had gezien, maar in vers 27 staat dat hij “door de Geest” in de tempel
kwam en Jezus zag.

Hij had meer openbaring nodig voor hij iets kon doen – hij had een openbaring van kennis ontvangen,
maar hij had een openbaring over het juiste tijdstip nodig. Ook Paulus (zie vorige week) had een
openbaring in Hand. 27:10 dat hun leven in gevaar was, maar hij had meer openbaring nodig. In dit geval
verscheen hem een engel en die zei tegen hem dat ze schipbreuk zouden lijden, maar veilig zouden zijn.

In Lucas 8:46 had Jezus meer openbaring nodig om er achter te komen naar wie de kracht was
gestroomd.
Deze voorbeelden laten ons zien dat de Heilige Geest soms Zelf extra openbaring geeft (in de geest),
zoals in het geval van Simeon en Paulus, of dat er in het natuurlijke vlak (gewone informatie) komt, zoals
in het geval van Jezus toen de vrouw naar voren kwam en toegaf dat zij het was die Hem in geloof had
aangeraakt.

Maar wat nu als…
Paulus was in Lystra (Hand. 14) waar hij een groep mensen onderwees en er was een man die al vanaf
zijn geboorte verlamd was. “Paulus keek hem doordringend aan en zag dat hij geloof had om genezing te
ontvangen, en zei met luide stem, Ga op je voeten staan!’ En hij sprong overeind en kon lopen.” (vers 8-
9)

In dit geval van non-verbale communicatie door de Heilige Geest, ‘pikte’ Paulus in zijn geest op dat de
man geloof had om genezen te worden, maar hij moest hem wel ‘strak’ aankijken tot hij wist op welk
moment hij tot actie moest overgaan – Paulus keek hem aan, en bleef hem aankijken, en richtte al zijn
aandacht op hem totdat hij geloof bij de man zag.

Dat zijn van die gelegenheden waarbij het alleen maar draait om jou en de Heer – er komt geen nieuwe
openbaring uit de hemel en ook in het natuurlijke vlak komt er geen verdere informatie. Je moet je ogen
richten op wat je in de geest ervaart totdat je er zeker van bent dat de informatie die je ‘ontvangt’ correct
is. Je denkt erover na, je gaat het nog eens na in gedachten, je weegt dingen tegen elkaar af, je wacht
totdat je er zeker bent van wat je ervaart, en dan handel je in het natuurlijke vlak.

Eeuwen geleden, ergens in ons zonnestelsel, heel ver weg, werkte ik bij Domino’s Pizza, als
bedrijfsleider. Op een dag voelde ik heel sterk dat de Heer me drong om mijn eigen pizzazaak te
beginnen, in een gebied waar ik geen concurrentie te duchten zou hebben. Ik wachtte en wachtte, maar
elke dag had ik dat zelfde gevoel van ‘het weten in mijn geest’; niet meer en niet minder. Ik had geen geld
om zelf een zaak te openen, had er geen flauw idee van waar ik de $ 70.000 vandaan moest halen die ik
nodig zou hebben, en dus hield ik vast aan die gedachte in mijn geest.

Een tijdje moest ik er steeds weer aan denken en toen, op een dag, had ik het erover met een vriend van
me en hij reageerde meteen met te zeggen:”Ik zal je $ 15.000 lenen!” Ik was erg verbaasd, maar 2 dagen
daarna zei iemand die ik kende, dat hij $ 20.000 had geërfd en dat hij daar iets mee wilde doen en mij
wilde helpen. Dus wandelde ik de bank binnen met $ 35.000 in mijn zak, leende er $ 35.000 bij en opende
mijn eigen zaak.



Waar het hier om gaat is, dat ik geen verdere openbaring kreeg uit de hemel of op het natuurlijke vlak, en
gewoon vasthield aan de openbaring die ik wel had gekregen totdat er dingen gingen gebeuren in mijn
leven. Net zoals Paulus ‘standvastig’ wachtte totdat hij wist wat hij wist en toen in actie kwam. Het duurde
een hele tijd voordat ik mijn gedachte uitte, omdat ik zekerheid wilde hebben.

Spreek!
Nu wil ik het graag hebben over hoe we kunnen weten dat de Heilige Geest WEL tot ons spreekt – het
volgende 1/3 deel van Joh.16:13.

Fillipus was op weg van Jeruzalem naar Gaza (Hand. 8) en zag een Ethiopische man in een rijtuig. “Toen
zei de Geest tegen Fillipus: Voeg je bij dat rijtuig.”(vers 19-20).

In Hand. 10 dacht Petrus na over een visioen dat hij had gehad en “de Geest zei tegen hem:’zie, er zijn
drie mannen op zoek naar jou. Sta op en ga naar beneden en ga met ze mee. Vraag hen niets, want Ik
heb ze gestuurd.”(v.19-20)

Let er eens op hoe specifiek de Heilige Geest in deze twee voorbeelden is in wat Hij zegt. Hierin ligt het
grote verschil: de manier waarop Hij leidt en iets laat zien is vaag en vraagt om meer informatie, maar
wanneer de Heilige Zelf spreekt is Hij heel precies en is er geen verdere informatie nodig.

Veel mensen die voor het eerst een ervaring met de stem van de Heilige Geest hebben, denken dat die
hoorbaar is, maar in bijna alle gevallen waarin ik om meer bijzonderheden vroeg hebben we gemerkt dat
Hij niet hoorbaar was, maar wel zo luid en duidelijk waarneembaar in je geest, dat het leek zo leek.

Toen ik de Heilige Geest voor het eerst tot me hoorde spreken, leek het op een luide stem in mijn
binnenste. Ik was toen een tiener en samen met twee vrienden hadden we tijd apart gezet om de Heer te
zoeken. Terwijl ik op mijn handen en voeten gelegen de Heer aanbad en Nancy Honeytree het lied ‘Ik
dien U’ op de platenspeler zong, zei de Heer plotseling tegen me:”John, Ik houd van je.” Ik was zo verrast
dat ik antwoordde:”Ik houd ook van U, Heer.” Toen zei Hij tegen me:”Sla Joh.14:27 eens op.” Ik zei:”Nu,
Heer?” en Hij zei:”Ja, nu.” En dat was het.

Het was luid en duidelijk, en onmiskenbaar. Na die keer heb ik de Heilige Geest vaak gehoord, meestal
wanneer de Vader me iets profetisch vertelt, over een toekomstige gebeurtenis, of tijdens een dienst, als
ik een woord voor iemand krijg.

We moeten nauwkeurig zijn als we aan iemand doorgeven wat we van de Heer hebben ontvangen. Veel
mensen zeggen:”De Heer heeft me gezegd”, terwijl ze alleen maar iets in hun geest gewaar zijn
geworden. Het komt vrij zelden voor dat iemand de Heilige Geest zo duidelijk hoort als in de voorbeelden
die ik hierboven heb gegeven van Fillipus en Petrus. Als dat gebeurt, dan kan je natuurlijk zeggen:”De
Geest heeft tegen me gezegd..”.

Maar er is iets interessants. Vaak, maar niet altijd, heb ik gemerkt dat hoe langer ik iets overpeins en blijf
bij waar ik in mijn geest bij word bepaald, hoe duidelijker ik begin te begrijpen wat de boodschap is, en
vaak gebeurt het dat op een bepaald punt de Heilige Geest begint te spreken om duidelijkheid te geven
over iets dat aanvankelijk alleen maar een openbaring of een getuigenis was.

Ik merkte dit voor de eerste keer jaren geleden toen ik in de bediening stond ergens. Na de dienst reed ik
naar huis en dacht na over een woord van kennis dat ik had gehad voor iemand, en er kwam meer
openbaring voor hen– maar het was niet het moment om hen dat te vertellen dus had ik het erover met de
Heer en vroeg Hem deze aanvullende informatie aan henzelf te geven.

De reden is natuurlijk dat wij Leven in ons hebben, een onvergankelijk zaad dat steeds blijft groeien, dus
hoe meer je dat woord of die openbaring of iets dat je hebt opgepikt in de geest overpeinst, hoe meer
leven eruit voortkomt. Maar zoals ik hierboven al heb gezegd, soms komt er gewoon geen verdere
informatie uit de hemel, en dan moet je dus óf langs een natuurlijke weg meer informatie krijgen of
‘standvastig blijven hangen’ boven wat je wel hebt ontvangen totdat je zeker weet dat je tot actie kunt
overgaan.

Niet uit Zichzelf
Denk eraan dat de Heilige Geest niet uit Zichzelf spreekt, maar alleen herhaalt wat Hij hoort. Ik loop al
lang genoeg mee om je te kunnen vertellen welke stem van de Vader is en welke van Jezus.

De Tegenwoordigheid van de Vader is heel ‘zwaar’, ernstig en gericht op zeer belangrijke en zeer
persoonlijke dingen omdat de Vader de Bron is val alle dingen, en daarom gaat Hij meteen naar onze



‘bron’, diep in ons binnenste. In de Tegenwoordigheid van de Vader zijn er minder woorden van kennis
over wat iemand voelt of over wat de Vader zegt, omdat Hij gewoonlijk privé met mensen omgaat (althans
met mij gaat dat zo), en die informatie wordt dus niet met anderen gedeeld.

De geestelijke atmosfeer wordt zo zwaar en dicht dat men niet eens wil spreken. Iemand die nog niet zo
veel ervaring heeft, begrijpt dat misschien niet en ik ben in veel samenkomsten geweest waar iemand op
een gegeven moment zijn mond open doet en iets zegt, terwijl hij eigenlijk stil zou moeten zijn, en dit komt
of doordat zij zich niet op hun gemak voelen in de Tegenwoordigheid van de Vader of omdat zij niet
weten wat er aan de hand is.

Het is beter om niet bang te zijn voor stilte, en zelfs als er binnen in je niets gebeurt, blijf gewoon stil zitten
en laat de Vader Zijn werk door de Heilige Geest doen in die personen die Hij op dat moment op het oog
heeft. De stilte en de zwaarte van de atmosfeer zal al gauw opgeheven worden en men zal rond gaan
lopen en praten en zo.

Maar Jezus…
De atmosfeer die de Heilige Geest brengt wanneer wat Hij deelt wat van Jezus komt, is over het
algemeen lichter en heeft meestal te maken met emotionele en lichamelijke noden, in plaats van met de
diepste diepten die de Vader bespreekt.

Ik was eens in een kerk waar ik leiding gaf aan een groep Bijbelschool studenten. Tijdens de aanbidding
stond Jezus ineens links van me. Hij liep de vijf treden naar het podium op en stond daar voor me. Toen
vroeg Hij:”Ik wil graag Mijn werk doen in Mijn volk.” Ik zei:”Heer, U bent Heer, U mag doen wat U wilt
doen.” Hij zei:”Jij bent degene die hier autoriteit heeft en Ik heb jouw toestemming nodig.” Hoewel ik in de
Geest was, weet ik dat ik zichtbaar mijn schouders ophaalde en mijn handen opende om te gebaren dat
Hij Zijn gang kon gaan om te doen wat Hij ook maar wilde doen.

Ik besefte dat Hij me ook een principe bijbracht over hoe samenkomsten moeten samenwerken met de
hemel (in plaats van dat zij hun eigen programma volgen), vandaar de opmerking dat ik in die
samenkomst de leiding had, maar dat is een ander onderwerp.

In de tijd die volgde liep Hij tussen de studenten door. De atmosfeer was getemperd maar niet stil door de
aanwezigheid van de Heer, niet zo ‘zwaar’ als bij de Tegenwoordigheid van de Vader. Hij liep naar een
van de jonge vrouwen toe en ik terwijl ik toekeek, kon ik horen wat Hij zei (gewoonlijk doe ik zoiets niet
omdat het mij niets aangaat, maar ik voelde dat Hij ook verder ging met mij iets te leren en ik voelde me
dus vrij om toe te kijken).

Toen ik zo naast deze vrouw stond keerde de Heer Zich naar mij toe en vertelde dat zij in een weeshuis in
een Afrikaans land zou gaan werken, en dat Hij haar dit al op jonge leeftijd had verteld, maar dat zij er
geen verder ‘woord’ over had gekregen en zich afvroeg hoe het daarmee stond (dat was de reden
waarom zij naar de Bijbelschool was gekomen), en daarom wilde Hij haar geruststellen.

Toen Hij zijn handen op haar legde en sprak, stroomden de tranen over haar gezicht. Vervolgens liep
Jezus verder naar andere mensen, maar ik bleef slechts bij één of twee staan luisteren. Toen kwam Hij
terug, liep het trapje op en bleef voor me staan en zei:”Dankjewel dat je me toestemming gaf om Mijn volk
te bedienen.” Vervolgens draaide Hij Zich om, nam 2 ½ stap het trapje af en verdween bij het nemen van
de volgende stap.

Na afloop sprak ik met de studenten over wat ik had gezien en hoorde dat verschillenden van hen
de aanwezigheid van de Heer hadden gevoeld en twee anderen hadden Hem gezien, en de jonge vrouw
vertelde dat de Heer inderdaad precies datgene had gezegd tegen haar (wat ik had gehoord) en dat ze er
zich bewust van was geweest dat Hij vlak naast haar stond, hoewel ze Hem niet had gezien.

Samengevat: ken je het verschil tussen de Tegenwoordigheid en de stem van Jezus en de stem en de
Tegenwoordigheid van de Vader en hoe Zij bedienen? Jezus richt Zich vaak op het emotionele, het
lichamelijk en andere gebieden, maar de Tegenwoordigheid van de Vader en Zijn stem doen je pas op de
plaats maken, en maken dat je graag wil zitten, of liggen of stil zijn. Dus, als je de Heilige Geest hoort
spreken weet je of Hij iets doorgeeft van de Vader of van Jezus als Hoofd van het Lichaam.

De Heilige Geest herhaalt precies wat Hij van hen heeft ontvangen en Hij is de Geest der Waarheid.

Goed, dat was het voor vandaag! Volgende week zal ik het hebben over wanneer engelen iets
zeggen…blijf aan de lijn! Ik hoop dat je iets aan zult hebben.

Zegen, John Fenn / vertaling CG;



Je kunt over een aantal bezoeken van engelen die ik heb gehad lezen in mijn boek ‘Persuing the seasons
of God’ – verkrijgbaar (in het Engels) via mijn website, zie hierboven.

25-07-2009

“Hoe Hij Spreekt – deel 3”

Hallo allemaal,
Dit is de derde en laatste deel dat zo kort en bondig gaat over de manieren dat de Heer tot ons spreekt. Ik
had beloofd om vandaag te delen hoe engelen tot ons spreken. Omdat we begonnen zijn met Joh. 16:13,
de Heilige Geest (der Waarheid) zal niet uit zichzelf spreken, maar datgene wat hij hoort en hij leidt en
wijst ons de weg naar de hele waarheid. Misschien vraag jij je nu af wat engelen daarmee te maken
hebben.

De reden is dat hun communicatie tot ons consistent is met de Heilige Geest en hoe hij spreekt tot
mensen.

Tot nu toe…
Ik heb het tot nu toe gehad over de verschillende non-verbale manieren van communiceren van de
Heilige Geest met ons. Hoe hij leidt in de waarheid en ons dingen laat zien die gaan komen. Zoals bij
Simeon die een openbaring had dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias gezien zou hebben. Of bij
Jezus, die ervoer dat er kracht van hem uitging, maar niet wist wie het deed, of Paulus die het geloof bij
een lamme zag, maar wachtte tot hij wist dat hij wist en daarna de man vertelde om te gaan staan.

Misschien is de grootste blunder in het missen van de timing van de Heer waarvan je nooit gehoord hebt,
Mozes. De meesten van ons hebben het idee dat de openbaring met de brandende braambos toen hij 80
jaar was, de eerste keer was dat hij leerde dat hij de bevrijder van Israel was, maar de Bijbel spreekt daar
anders over.

Hand.7:25 zegt dat hij de Egyptenaar doodde en begroef in het zand “Hij meende, dat zijn broeders
zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven, maar zij zagen het niet in”.

Mozes wist toen hij 40 jaar was dat hij de bevrijder was en zoals in de boodschap van Stefanus staat in
vers 22; hij was onderwezen in de wijsheid van de Egyptenaren en dat hield ook in het voeren van
oorlogen. Indien we de historicus Josephus kunnen vertrouwen, was Mozes een heldhaftige militaire
commandant. Dit verklaart, dat toen hij eenmaal de openbaring ontving dat hij de bevrijder zou zijn, hij
natuurlijk veronderstelde dat dit zou gebeuren door een burgerlijke opstand en het doden van (meer)
Egyptenaren.

Hij bracht de volgende 40 jaar, 1/3 van zijn leven, als een herder door, tot hij de ontmoeting had met
Christus met de brandende braambos, waar de gave / het werken van wonderen werd geopenbaard als
het middel van bevrijding, in plaats van oorlogvoering.

Wat ik bij Mozes bewonder is dat zelfs toen hij de timing miste door de openbaring zelf tot stand te
brengen (laat mij de handen zien van wie dat gedaan heeft, mij inbegrepen!), zegt Hebr.11:27 dat hij
Egypte verliet zonder angst, maar ziende de Onzienlijke – vasthoudende aan de openbaring die hij had,
ofschoon zijn hoofd vol zat met vragen.

Het voorbeeld van Mozes leert ons dat omdat wij een openbaring hebben, we niet kunnen veronderstellen
dat anderen het ook hebben. Hij dacht dat zijn broeders het zouden begrijpen – hij veronderstelde dat zij
dezelfde openbaring hadden. Veel mensen hebben gretig verondersteld dat moeder/vader/werk/kerk/etc
dezelfde openbaring hadden dan zij; NIET dus!

Vaak moeten we een openbaring voor onszelf houden, meer zoals Maria die deze dingen over haar zoon,
overwoog in haar hart. Het vertelt niet dat zij het rondbazuinde in de hele stad dat hij de Messias was.
Soms moeten we gewoon stil blijven totdat de andere(n) de openbaring heeft/hebben die wij hebben,
indien zij het ooit krijgen.

Engelen
Ik heb gedeeld hoe de non-verbale manieren van communicatie tot ons verdere openbaring behoeft
omdat ze vaag en/of hun timing, vaag is, zoals in het voorbeeld van Mozes, maar wanneer de Heilige
Geest spreekt is het altijd specifiek en helder.



Dit is ook het geval met engelen. Wanneer zij spreken is het altijd helder en specifiek maar met één groot
verschil: Wanneer de Geest spreekt is het van binnen; wanneer engelen spreken komt het van buiten.

In feite, indien je meer ervaring hebt hierin of gewoon terugdenkt aan de tijd dat je de Heer hoorde, dan
kun je het verschil onderscheiden. Engelen zijn individuen, dus hun instructie is altijd van buiten, vaak van
achter of naast ons en ze klinken als een persoon die gezalfd is door de Heilige Geest. Op dezelfde
manier zoals jij kunt vertellen van welke kant iemand spreekt wanneer ze in een kamer staan, zo is het
met engelen, ofschoon hun stem binnenkomt in onze geestelijke oren – maar je kunt wel de richting
bepalen waarvan ze spreken, wanneer je in jouw geest kijkt.

In Hand.8:26 zei de engel tegen Filippus:” Sta op en ga tegen de middag de weg op, die van Jeruzalem
afdaalt naar Gaza. Deze is eenzaam”.

In Hand.10:4-5 vertelde de engel Cornelius:
“Uw gebeden en uw aalmoezen zijn voor God in gedachtenis gekomen. En nu, zend mannen naar Joppe
en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus: deze is de gast van een Simon, een
leerlooier, wiens huis bij de zee ligt”.

Ik zou verder kunnen gaan – de engel in Hand.27:24 vertelde Paulus over hun spoedige schipbreuk en
dat hun levens gered zouden worden; de engelen bij het graf gaven specifieke opdrachten etc. – en dat
zegt nog niets over het OT.

Vanbinnen/vanbuiten
De Heilige Geest woont in jou, dus zijn stem komt ook vanbinnen, engelen zijn personen die bij jou staan,
dus hun stem is vanbuiten.

Toen ik studeerde vroeg ik een vriend of hij het werk van de Heer in zijn leven kende. Hij antwoordde dat
hij zich herinnerde dat hij eens ging drinken met schoolvrienden en op het moment dat hij de deur van de
auto wilde openen, hij een stem van rechtsachter hoorde zeggen:”Ga niet met hen mee, er gaat een
ongeluk komen”. Hij gehoorzaamde en de anderen kwamen in een verschrikkelijk ongeluk terecht.

Mijn vriend merkte op dat hij deze suggestie opnam als zijn eigen gedachte en pas na het ongeluk
terugdenkend dat het gekomen was van vlak achter hem.

Toen ik 14 was en mijn moeder niet wilde gehoorzamen met betrekking tot het dragen van een helm als ik
op mijn kleine motor reed, hoorde ik een stem over mijn rechterschouder zeggen: Ga verder en
gehoorzaam jouw moeder en draag jouw helm”.

Nu was deze stem voor mij vriendelijk/aardig, een suggestie en voelde ‘warm’ – ik ken nu de
aanwezigheid van de Heer. En zodra ik het hoorde zei ik bij mezelf,”ik denk dat ik verder ga en mijn helm
ga dragen”. Het ongeluk dat ik 30 minuten later had, resulteerde in een ernstige verwonding, maar de
helm redde mijn leven.

Omdat engelen klinken als mensen wanneer ze instructies of suggesties van buiten geven, in plaats van
vanbinnen, zoals de stem van de Heilige Geest, doen we vaak zoals ik en mijn vriend deden: we luisteren
naar hun woord en nemen het als onze eigen gedachte en pas later, analyserend wat er gebeurde,
beseffen we dat het een bovennatuurlijke instructie was.

Ik moedig de lezer aan om de momenten te overwegen dat je een goddelijke instructie had en ga dan
analyseren waar het vandaan kwam. Het eerste element om te onderscheiden en te onthouden, is:
vanbinnen of vanbuiten?

De eerste keer dat ik een gesprek had met wie ik noem “mijn engel”, was ‘s avonds laat toen ik op bed lag
en hij plotseling aan het voeteneind stond. Ofschoon de Heer ons enkele maanden daarvoor, gedurende
een bezoek, had geïntroduceerd, had ik nog nooit een boodschap van hem ontvangen tot op dat moment.
Hij vertelde mij dat hij het was die tot mij sprak over de helm toen ik 14 jaar was en van andere
gebeurtenissen waarin hij betrokken was in mijn leven om mij te beschermen.

Zijn stem was er één die ik kende, verweven in een tapijt van verschillende levensbedreigende en andere
incidenten, het geven van instructie, er voor zorgend dat dingen werkten op een bepaalde manier – en tot
op dat moment had ik nooit nagedacht over het proces van het horen van zijn stem.

Terugkijkend, elke gedetailleerd herinnering hield in dat ik onbewust een stem hoorde van heel dichtbij,
zijn stem, er op aan dringend, suggererend, mij wijzend om dit of dat te doen. En zonder uitzondering had



ik die stem beschouwd als mijn eigen suggestie, herhalend in mijn gedachten en daarop/daarnaar
handelend.

En dus
Ik zal dit toevoegen. Eens in een bezoek vroeg ik de Heer of wij gezag hebben om engelen te sturen om
dit of dat te doen, zoals sommigen praktiseren. Het had nooit goed gevoeld in mijn geest, maar ik wist niet
waarom, ofschoon in sommige kringen mensen allerlei soorten van opdrachten geven aan engelen.

Jezus zei dit tegen mij:”Je weet niet eens te bidden naar behoren, dus waarom denk je dat je een engel
kunt vertellen wat te doen? Maar om je vraag te beantwoorden, heb je niet gelezen dat zelfs ik, in de
dagen van mijn vlees, zei: “Denk je niet dat ik mijn Vader kon vragen en hij twaalf legioenen van engelen
zou sturen?” De engelen behoren toe aan mijn Vader, jij hebt dat gezag nog niet”.

Dat deel wat gaat over het niet kunnen bidden naar behoren, is Rom.8:26. Dat is onze zwakheid als
mensen, wij weten zelfs niet waar de wind vandaan komt, laat staan wat iemand, waarvoor we bidden,
echt nodig heeft. Daar is het waar het bidden in tongen voor is: De Vader neemt zijn grenzeloze kennis
voor/van iemand en zet dat over in een taal die we niet geleerd hebben, opdat het onze onwetend
verstand kan passeren, en legt het in onze geest. Dan spreken we het tot hem terug in die onbekende
taal en het is zoals die passage zegt, “in overeenstemming met de wil van God”.

Op die manier “ontbinden” wij op aarde en kan de Vader handelen in iemands belang. Wat een prachtige
manier om te bidden en het is altijd 100% de volmaakte wil van God voor iemand!

De 12 legioenen van engelen waar in Matt.26:53 naar wordt verween – Jezus zelf, in de tuin zou de
Vader hebben moeten vragen om engelen. Dat verklaart waarom de engelen kwamen en hem
(be)dienden ná zijn verzoeking. Ze waren gestuurd door de genadevolle Vader om zijn Zoon te helpen
(Matt.4:11)

OK…er is zoveel meer, maar dit zijn enkele manieren van de Geest. Leer ze, praktiseer ze, en je zult
geen gebrek hebben aan de leiding van de Heer, of door openbaring, of door getuigen, of door
waarneming, of door een rechtstreekse stem van de Geest, of door aanwijzingen vanbuiten af van jouw
eigen beschermengel. De Vader wil veel meer communiceren dan wij beseffen, meer wij zijn niet altijd in
staat om te weten hoe we moeten luisteren naar hem. Ik hoop dat dit helpt.

Nieuw onderwerp volgende week,
Zegeningen,
Bouwende aan huiskerken meer dan aan kerkhuizen,
John Fenn / vertaling WJM


