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“Profetisch woord – deel 1”

Hallo allemaal,
De afgelopen 3 weken heb ik het in zeer praktische termen gehad over een aantal gebeurtenissen
waarover in de Bijbel over de eindtijd wordt geprofeteerd. Naast zaken waarover de Vader mij verteld
heeft dat ze zouden plaatsvinden in de toekomst op het natuurlijke vlak, zoals orkanen en
aardbevingen, heb ik nu een profetisch woord dat vanuit een andere hoek komt, dat ik graag met jullie
wil delen.

Eerst wil ik graag wat voorwerk doen – misschien lijkt het erop dat ik algemeenheden verval, maar ik
doe dat om een visitatie (bezoek) dat ik kreeg in context te plaatsen, dus ga even met me mee.

Relaties
Christen zijn is een geloof dat gebaseerd is op relaties, draait om het gezin en zich uitstrekt naar
buiten toe, naar vrienden, buren, medewerkers en de verlorenen. Tenslotte is het eerste gebod God
lief te hebben met heel ons hart, ziel en verstand en je naaste als onszelf.

Ik ben wederom geboren omdat ik mijn hand opstak.
Iemand kan zeggen dat hij wederom geboren is, maar dat je gerechtvaardigd bent is op zich nog niet
bewezen. Als je ‘heb je naaste lief als jezelf’ niet koppelt aan ‘God liefhebben met je hele wezen’ houd
je je maar voor de helft aan de opdracht. God heeft het zo gewild dat je gerechtigheid zal blijken
binnen relaties die je hebt met geloofsgenoten. Dus het bewijs dat je wandelt met God is gelegen in
de relaties die je hebt met andere gelovigen.

In het Nieuwe Testament zien we hoe vanuit huisgemeenten die een hechte onderlinge band hebben,
mensen worden uitgezonden, hulp wordt geboden en geld wordt gegeven door de een aan de ander
al naar de behoefte aangeeft. Zij moeten elkaar gekend hebben, van elkaar afhankelijk zijn geweest
en voortdurend met elkaar in contact hebben gestaan. We zien dat heel duidelijk in Handelingen en in
de brieven van Paulus – kijk eens naar al die mensen, naar de reizen die genoemd worden en de hulp
die wordt geboden!

Toen in de jaren 300 na Chr, de christenen uit hun huizen werden getrokken, naar de gehoorzalen,
die later de traditionele kerk werden, bleef er van het belang van hechte relaties met andere gelovigen
niet veel meer over.

‘De Kerk’ ging van ‘een groep gelovigen’ naar een gebouw van stenen en cement, en de relaties
verschoven op gelijke wijze van mensen naar programma’s en gebouwen. Trouw zijn aan mensen
stopte en trouw zijn aan ‘de gemeente’ kwam ervoor in de plaats.

Betrokken zijn bij en met anderen veranderde in geestelijk ‘druk bezig’ zijn met het uitvoeren van
gemeenteprogramma’s. Geestelijk druk bezig zijn wekt de indruk dat je geestelijk bent, maar ze mist
hechte relaties en het is juist de bedoeling dat ons gemeenschappelijk geloof daardoor tot uiting komt.
Je naaste liefhebben begon te betekenen ‘ik zal geld geven voor het gemeenteprogramma’, zodat zij
voor ze kan zorgen, in plaats van dat ik persoonlijk betrokken raak bij de moeiten en zorgen van
andermans leven.

Als gevolg daarvan werden de mensen ‘geestelijke eilandjes’, in de Zee van Niemand. Vrijwilligers
staan schouder aan schouder naast elkaar te werken aan een goed programma, maar kennen elkaar
niet eens goed en ze zijn niet meer betrokken bij elkaars leven dan een ‘hallo’ en ‘tot volgende week’.
Omgeven door mensen voelen velen zich eenzaam en alleen.

Ondertussen zijn er 1700 jaar voorbij gegaan
Als je 1700 jaar van die cultuur voegt bij de economische welvaart en de onafhankelijke manier van
denken van onze tijd, komt je uit bij de cultuur van de zelfgerichte gelovige in Jezus.



Met zelfgerichtheid bedoel ik niet iemand die zo egoïstisch is dat niemand in zijn buurt wil zijn, maar
meer christenen bij wie de wereld in de eerste plaats vooral om hen draait, mensen die het prima
vinden dat ze geen relaties hebben met andere gelovigen, die het best vinden dat er niemand is die
op hun leven inspreekt en zij hebben zelf ook geen enkele behoefte om dat bij anderen te doen. Ze
hebben zich gehuld in hun eigen leventje en hebben niet de minste neiging om zich met anderen te
bemoeien. Ze willen niet dat er iets van hen gevraagd mag worden en accepteren ook geen enkele
verantwoordelijkheid (of aansprakelijkheid naar anderen), en dus blijven ze op zichzelf.

Enkele voorbeelden van op zichzelf gericht geloof
Een getrouwd stel, zonder kinderen, allebei een goede baan, besloot uit de gemeente te gaan om zich
op die manier meer met hun werk bezig te houden. Terwijl ze beweren dat ze ’s avonds en in het
weekend te moe zijn om zich met de gemeente bezig te houden, gaan ze vaak in het weekend de
stad uit om zich te ontspannen. Ze geven weinig of niets van hun tijd, geld, vaardigheden of henzelf
aan anderen. En toch beweren ze dat ze van God houden!

Het jonge gezin dat de gemeente behandelt als een ‘we zullen er zijn als …’ geval – het lukt hen niet
om in beweging te komen voor een ochtenddienst, maar ’s middags zijn ze niet thuis maar ergens aan
het winkelen of op bezoek bij familie. Het lukt hen ook niet om € 5 in de collecte te doen omdat ze krap
zitten, maar ze hebben wel genoeg geld om naar de stad te rijden of ergens uit te gaan eten en naar
de bioscoop te gaan of ergens te gaan recreëren. Maar ze houden wel van God en …gemeente en
voorganger!

Dan de persoon die de ene keer naar deze gemeente gaat en de andere keer naar die, afhankelijk
van wie er spreekt of wie de aanbidding doet. Ze lijken serieus met het geloof bezig te zijn, komen
zelfs over als een echte volgeling van Jezus, maar ze houden te veel van heen en weer fladderen om
hun ‘vrijheid’ op te geven. Maar ze hebben zoveel ontvangen toen die prediker voorging en was er niet
een sterke zalving op het aanbiddingsteam in Eerste Gemeente vorige week?

Dan heb je nog het jonge gezin dat naar de kerk gaat om vervolgens de kinderen naar de kinderdienst
te brengen zodat zij kunnen genieten van de samenkomst. Geeft niet dat vreemden nu de taak van
papa en mama overnemen om de kinderen over Jezus te vertellen. Zij hebben nu gewoon even een
pauze nodig en willen ‘onder de zalving zitten’. De gemeente is hun babysitter geworden.

Neem nu eens de persoon die beweert dat hij genoeg heeft van de traditionele structuur van de
gemeente en daarom naar een huisgemeente gaat, maar in werkelijkheid nemen ze dezelfde
verwachtingen die ze in de traditionele gemeente hadden mee naar de huisgemeente. Hoe kom ik aan
mijn trekken? Wat doet het voor mij? Ik ben zo leeg, hoe kan dit mij vervullen? Liever dan deel uit te
maken van de oplossing die verandering zal brengen, denken ze nog steeds dat de gemeente er is
om hen te dienen.

Al deze voorbeelden laten mensen zien die het zicht hebben verloren (of misschien nooit hebben
gehad), dat christen zijn inhoudt dat je geloof relatiegericht behoort te zijn en niet gefocust moet zijn
op een programma of op de voorganger. Het gaat er niet om of het allemaal ‘zeer aantrekkelijk’ is, al
zien we (soms) wonderen, genezingen en echte groei plaatsvinden, maar het betekent wel dat je
elkaar gaandeweg goed leert kennen en betrokken raakt bij elkaar, en dat je toestaat dat die ander op
je leven inspreekt en dat jij in mag spreken in hun leven.

Deze ‘geestelijke eilandjes’ leven in een onwaarachtige wereld, maar voelen zich zo op hun gemak in
hun mantel van zelfgerichtheid dat ze er geen idee van hebben waar God eigenlijk mee bezig is,
namelijk binnen de context van relaties. Jacobus schreef dat zij zichzelf hebben misleid doordat ze
slechts hoorders van het Woord zijn en geen daders.

Al deze voorbeelden en nog vele anderen gaan over mensen die hechte christelijke relaties niet hoog
op hun prioriteitenlijstje hebben staan, als ze er überhaupt op voorkomen. Maar het beantwoordt op
geen enkele manier aan wat we in het Nieuwe Testament lezen!

Ze hechten meer waarde aan hun weekendjes ‘weg’ dan het samenkomen met andere
geloofsgenoten, slapen liever uit dan samenkomen met anderen, willen vrij zijn in hun keuzes dan zich
toe te wijden aan anderen, tevreden met hun houding van gemakzucht om de gemeente te gebruiken



als gratis babysitter, of ze verlangen naar geestelijk kippenvel in plaats van dat ze moeite doen om
anderen te leren kennen. Het is een zelfgericht geloof, naar binnen gericht.

Waar is nu dat profetische woord waar je het over had?
Het gevaar, beste vrienden, voor deze ‘eilandgelovigen’ is dat wanneer het met de economie echt
slecht gaat of ze komen in een persoonlijke crisis, of er gebeurt iets heel naars, of als de christenen
vervolgd gaan worden, of deze ‘eilandgelovige’ heeft niet meer genoeg te eten, ze niemand hebben
om hen te helpen.

Als ze geen hechte relaties hebben met andere gelovigen zullen ze er achter komen hoe eenzaam ze
in feite zijn.

Ik heb al gehoord van mensen die naar hun traditionele kerk zijn gestapt voor hulp om hun rekeningen
te betalen, maar die afgewezen werden. Lieve mensen, als de hypotheek op het kerkgebouw betaald
moet worden, of jouw hypotheek, wat denk je dat er betaald zal worden?

Onlangs zei de Heer tegen me:”Je zult zien dat er een economie ‘onder de radar’ van de grote
economie zal komen, net als in het boek Handelingen en in het Nieuwe Testament toen men voor
elkaar zorgde. Dit gebeurt nu al in andere delen van de wereld, dus zie wat ik zie, mensen zullen
zichzelf ‘geven’ en van hun bezittingen om elkaar te helpen, in netwerken van liefde, om zuivere
motieven, alleen maar erop uit zijnde om hun broeder of zuster in Mij voort te helpen. Je zult horen dat
men aan elkaar geeft, spullen met elkaar deelt, met elkaar ruilt en verhandelt zodat mijn volk dat deel
uitmaakt van deze economie niets tekort komt, en velen zal het goed gaan, zelfs binnen de economie
van de wereld, zelfs in onzekere tijden. Je zult ook horen over bovennatuurlijke voorzieningen w.o.
vermenigvuldiging van voedsel, want degenen die in deze stroom meegaan, zullen meegaan met wat
Ik heb gezegd over hoe waar geloof tot uitdrukking zal worden gebracht, want de Geest en het Woord
zijn één. Ze zullen meebewegen met de Geest en daardoor zullen zij veel wonderen zien…”

Hij vertelde me nog meer, maar dat vertel ik jullie nu niet. Dit is geen doemscenario vrienden: Hij zei
ook tegen me dat de economie (in Amerika) enigszins zal verbeteren, maar over het algemeen zal ze
verder inzakken.

Dit is niet een woord over hoe de economie van de wereld zal falen, maar meer over hoe het Lichaam
van Christus (uiteindelijk) op zal staan en tenslotte lichaam van Christus zal ZIJN, door te doen wat de
Schrift zegt dat we moeten doen, voor elkaar zorgen en elkaar welzijn op het oog hebben, of de
economie van de wereld nu kerngezond is of keldert. In Matth. 25 staat dat Jezus de schapen van de
bokken zal scheiden, en dan zegt Hij tegen de schapen: Ik had honger en jullie hebben Mij te eten
gegeven, Ik was naakt en jullie hebben me gekleed, Ik was ziek en jullie hebben me opgezocht, in de
gevangenis en jullie hebben me bezocht…ga binnen in het Koninkrijk dat voor jullie is klaargemaakt.

Als je ziet dat deze dingen op persoonlijk niveau plaatsvinden (zoals dat ook in de Schrift werd
gepraktiseerd en bedoeld is), houdt dat in dat het lichaam van Christus op zal staan en wandelen
zoals de eerste gemeente dat ook heeft gedaan!

Volgende week ga ik hierover verder, maar ik kan je wel zeggen, dat de ‘geestelijke eilandjes’, de op
zichzelf gerichte christenen het meest zullen hebben te lijden, omdat ze geen relaties hebben met
elkaar. Het medicijn is natuurlijk is dat we volwassen zullen worden, maar wanneer er zonden van
hoogmoed en trots zijn (en daar hebben we het in wezen over), dan kan zelfs God niets met hen
beginnen. De trotse persoon moet zichzelf verootmoedigen en kiezen om in Christus te groeien, zoals
Hij bedoeld heeft, de gerechtigheid van God tot uiting laten komen door en binnen relaties.

Hier stop ik, maar volgende week ga ik verder. Voor hen die oren hebben…dit is een profetische
boodschap. Luister naar wast de Geest tot de gemeente zegt.

Tot volgende week,
Zegen,

John Fenn / vertaling CG



29-08-2009

‘Woord #2”

Dag allemaal,
Vorige week heb ik wat gedeeld over christenen die op zichzelf gericht zijn, naar binnen gericht. Deze
week wil ik iets delen over hoe het komt dat iemand zo wordt.

De oorzaken zijn niet wat je vermoedelijk denkt, zoals gelovigen die beschadigd zijn door
bedieningen, of zelfs door de wereld. En ik bedoel niet de massa’s uitgeputte gemeentewerkers,
studenten, vrijwilligers en werknemers die uitgeblust zijn, en ik heb het ook niet over degenen die
genoeg hebben van de kerk. Ook niet over mensen die naar de hel en terug geweest zijn, als het gaat
over gebeurtenissen in hun leven.

Die dingen zijn meer een gevolg, maar allemaal hebben ze 1 gezamenlijke oorzaak waardoor
bovengenoemde mensen op zichzelf georiënteerde christenen worden.

Dit is het
Ergens in hun leven hebben ze emotionele beslissing(en) gemaakt in plaats van geestelijke
beslissingen. Door het woord ‘emotionele’ te gebruiken, bedoel ik een beslissing die voort komt vanuit
de ziel, in plaats vanuit de geest. En ik bedoel niet dat men altijd een ‘positief’ gevoel heeft over de
Heer en over het leven. Maar meer een vastbeslotenheid in het hart hebbend voor je bestemming, dat
sterker is dan die emoties van het moment.

Voorbeelden uit de Schrift om te verduidelijken wat ik bedoel
Mozes was geroepen om geestelijke beslissingen te nemen en hij hoopte dat het volk Israel ook
geestelijke beslissingen zou nemen. Een geestelijke beslissing is gebaseerd op jouw toekomst, je
bestemming, op Gods ontvouwend plan van waar Hij je hebben wil over 1, 3, 5, of meer jaar na nu.
Het is ook gebaseerd op een NR 1 prioriteit in je hart, en dat is het brandende verlangen om Christus
te kennen en als Hem te zijn, ongeacht wat de duivel, andere christenen of de wereld je aandoen.

Als tegenstelling, kijken emotionele beslissingen terug naar wat geweest is, wat nu is en beziet de
toekomst als oncomfortabel, angstig, of misschien niet hoog op je prioriteitenlijstje zijnde. Het geeft
meer waarde aan wat “Ik” wil, dan aan wat God wil. Dat deed Israël, met als gevolg dat ze verlangden
naar die slavernij terug te gaan!

De generatie die uit Egypte kwam, stierf in de woestijn vanwege emotionele beslissingen: we hebben
geen water, geen eten, we zitten gevangen door de zee, we gaan hier dood. Hun emotionele
beslissingen gingen in tegen die van Mozes, die geestelijk gebaseerd waren.

Mozes onderwierp zijn emoties aan de geest, en baseerde daar zijn plannen op. Israël, aan de andere
kant, liet toe dat hun emoties de beslissingen bepaalde.

En vergeet niet, dat zowel Mozes als de kinderen van Israël dezelfde crisissituaties meemaakten.
Mozes zag ook dat ze geen kant op konden, daar bij de zee. Hij zag ook wel dat het water bij Mara
bitter was. Hij had ook honger, en ga zo maar door.

Iemand die met zichzelf bezig is, in plaats van zijn bestemming in Christus en het meer Christus gelijk
worden, kijkt naar het gebrek aan water en denkt aan dorst te zullen sterven. Iemand anders, die
bezig is met Gods plan in zijn leven, die verlangt meer als Christus te zijn in iedere gelegenheid, kijkt
naar zijn dorst en zegt: “Vader, openbaar Uw voorziening in mijn leven, dank U voor deze kans om in
U te groeien!” De één maakt wonderen mee, de ander hoort er slechts over en vraagt zich af waarom
die dingen niet bij hem gebeuren.

Wil je een discipel zijn of slechts een gelovige?
Jezus plaats mensen in een positie waarin ze óf emotionele, óf geestelijke beslissingen moeten
nemen. In Lucas 5 vroeg Hij Petrus om zijn visserij en zijn zakenpartners achter zich te laten om een
discipel te worden. Niet alleen Petrus verliet zijn zaak, maar ook zijn partners deden dat, Jacobus en
Johannes! Dat waren geestelijke beslissingen, gebaseerd op bestemming. Je kunt het verleden en
heden niet vasthouden als je jouw toekomst wil grijpen.

Natuurlijk was de grootste beslissing waarin de geestelijke prioriteiten triomfeerden over de
emotionele, Jezus, in de Hof van Gethsemané.



Er waren anderen die Jezus lieten weten dat ze discipelen wilden worden, maar zij wilden discipelen
zijn die emotionele beslissingen wilden nemen. “Ik volg U waar U maar wilt……maar U heeft geen
plaats om uw hoofd neer te leggen….
Ik volg U overal, maar laat mij eerst heengaan en mijn vader begraven…..Ik volg u overal, maar eerst
wil ik iedereen vaarwel zeggen.”
De rijke jongeling is een ander voorbeeld, die vanwege zijn liefde voor dingen, een emotionele in
plaats van een geestelijke beslissing nam, vasthoudend aan zijn bezittingen, maar de kans voorbij liet
gaan om een discipel te worden.

Jezus verandert nooit, en dat wil zeggen dat Hij nog steeds aan ons vraagt om emotionele of
geestelijke beslissingen te maken. Jezus ging geen van de bovenstaande personen achterna en dat
doet Hij bij ons ook niet. Hij verlaat je niet, maar Hij gaat je niet achterna om je die geestelijke
beslissingen te laten nemen. Hij zal zo genadig mogelijk zijn voor jou als Hij maar kan.

Het hier en nu
Geestelijke beslissingen zijn vaak ontbloot van ‘de aanwezigheid’ omdat ze alleen genomen moeten
worden, terwijl God stilletjes aan de zijlijn toekijkt. Hij legt het bij je neer, zoals de uitnodiging aan de
rijke jongeling, maar doet dan een stapje terug en laat ons beslissen welke weg we willen gaan. Hij
gaat mee met de flow van onze beslissingen al is de uitnodiging er om hoger te komen.

Als je geestelijke beslissingen neem, zal de natuurlijke wereld uiteindelijk in lijn komen met die
beslissing. Het kan even duren, en vooral met financiën lijkt het erg lang te duren, maar de natuurlijke
dingen zullen een begin maken zich te onderwerpen aan die geestelijke beslissingen, als je er bij blijft.
voor Jozua en Kaleb hield dat een periode van 40 jaar wachten in, 40 jaar van meemaken hoe buren
en vrienden stierven in de woestijn, voordat zij hun Beloofde Land konden binnengaan. Al die 40 jaar
hadden ze ervoor kunnen kiezen om ook met de emoties van hun vrienden mee te gaan, maar ze
hielden hun oog gericht op de Belofte. Hun emoties waren in lijn met hun geestelijke beslissing.

Paulus zei in Romeinen 12:3 dat hij sprak naar de genade die hem gegeven was. Met andere
woorden, hij kon niet spreken vanuit iemand anders zijn genade, alleen hoe de Heer met Hem
omgegaan was. Zo is het ook nu. Soms vragen mensen me over ons leven en waar we zijn in de
Heer, en als Barb en ik nadenken over dingen, kunnen we zeggen dat toen we Gods wil voor ons
leven deden, kwam dat omdat we geestelijke beslissingen gemaakt hadden. En toen we het gemist
hadden, kwam dat ook vanwege emotionele beslissingen. Mar de geestelijke zijn veel meer dan de
emotionele.

Toen we verhuisden naar het zuidoosten van Colorado, werden we pastors van een gemeente
waarvan de pastor die de gemeente gesticht had, een lid van de gemeente gedood had in
zelfverdediging. De gemeente had schulden en alles ging slechter, maar de Heer zei: “Ga”, en dus
deden we dat.

Emotioneel: WEGWEZEN HIER! Geestelijk :‘Ik heb een groot volk in deze stad’. (lijkt mij dat Paulus
ook een geestelijke beslissing te nemen had in Handelingen 18, in Corinthe)

We woonden eerst in de pastorie, een vierkante 4 kamer woning, met een ongelijke vloer, zodat als
onze zoon zijn fles op de vloer liet vallen, die naar het midden van de kamer rolde. Een jonge moeder
kwam naar Barb en drong er sterk op aan om naar de bijstand te gaan, om zodoende gratis melk en
kaas-producten te krijgen – qua inkomen kwamen we daar voor in aanmerking en we hadden een
baby. Maar Barb onderscheidde het juist toen ze iets zei dat hier op neer komt: “Armoede is een
manier van denken en niet een gebrek aan geld, en het is een geest in deze plaats en bij deze
mensen, en ik ga me daar niet aan onderwerpen. God bracht ons hier en dus zal Hij ook voor de
voorziening zorgen voor ons en onze kinderen dat meer is dan bijstandsniveau. Dus we geloven Hem
voor de melk en kaas en dergelijke.”

Dat was een geestelijke beslissing. Ik denk niet dat de vrouw die deze suggestie gaf aan Barb, het
begreep. Haar houding was: ‘maak gebruik van het systeem als je dat kunt’. Voor ons zou het Gods
handen gebonden hebben en ons in een systeem gevangen houden. (ik begrijp dat zoiets Gods
voorziening kan zijn voor sommigen, maar ik spreek nu naar de genade aan ons gegeven).

Het duurde niet lang of er kwam een stel naar de gemeente dat een zuivelbedrijf bezat. Wekelijks
brachten ze verse melk, room, en vaak veel meer. Een ander stel had vee en ieder kwartaal brachten
ze ons 200 pond aan vlees. Barb wist niets hiervan toen de simpele en verleidelijke vraag naar haar
toe kwam, die zulke emotionele verlangens in haar losmaakte voor haar kinderen: ‘Wil jij je ook



opgeven voor gratis overheidsmelk en kaas?’ emotionele beslissingen zijn ZO gemakkelijk, maar
geestelijke zijn gebaseerd op een hoger principe, en zoals ik al zei, hebben vaak geen emotie, slecht
een vastbeslotenheid om Gods hoogste en beste te zien in jouw leven.

Dus nu kun je begrijpen, terugkomend op vorige week, hoe dit type Christen het moeilijk zal hebben in
de toekomst. Als de wereld vol onrust is, en als Christenen gewoon zijn om emotionele beslissingen te
nemen in plaats van geestelijke, en ze hebben geen relatie met anderen die hun balans en richting
kunnen geven, zullen ze net zo verward zijn als de wereld is. als we niet voor Hem leven, hoe zullen
we dan ooit voor Hem kunnen sterven?

Volgende week zal ik iets delen over wat emotionele en geestelijke beslissingen betekenen voor
iemands levensstijl, en hoe we van emotionele naar geestelijke beslissingen kunnen gaan.

Tot de volgende week,
Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ

05-09-2009

“Woord – deel 3”

Dag allemaal,
Vorige week heb ik met jullie gedeeld hoe een op zichzelf gericht christen emotionele beslissingen
maakt, in plaats van geestelijke.

Als voorbeeld gaf ik de kinderen van Israël, die hetzelfde gebrek aan water en voedsel zagen als
Mozes, maar zij klaagden en mopperden, terwijl Mozes een geestelijke beslissing nam om te zien
waar de bovennatuurlijke voorziening van God zou zijn.

Ik had beloofd vandaag iets te delen over de gevolgen van emotionele beslissingen, en tevens hoe uit
dat patroon van emotionele beslissingen te komen, naar het maken van geestelijke beslissingen.
Misschien daag ik je hierdoor uit tot een gezonde zelfbeschouwing, dus ontvang dit in de nederigheid
waarmee ik het probeer te delen, mij realiserend dat tijd en ruimte ontbreekt om er uitgebreider op in
te gaan. Hieronder benoem ik 4 gevolgen.

Eerste gevolg: stop/begin geestelijk
Emotionele of zielse beslissingen zijn niet gebaseerd op de grondslag van onze bestemming in
Christus. Maar Christus woont in ons, dus wekt Hij ons voortdurend op om in Hem te groeien, wat een
strijd in ons teweeg brengt.

Petrus komt in mijn gedachten, waar de evangeliën hem laten zien als een meester in het
stop/beginnen. Aan de ene kant riep hij vrijmoedig uit: “U bent de Christus, de Zoon van de levende
God!”, maar daarna verloochenden hij Hem 3 maal. En: “Heer, als U het bent, laat mij dan tot u over
het water komen” in Matth. 14 en: “laten we tenten plaatsen hier voor U en Elia en Mozes” op de Berg
der Verheerlijking.

Zoals Petrus, zijn deze mensen hun eigen ergste vijand, heen en weer gaand tussen afschuw voelen
over zichzelf, naar zich goed voelen over hun leven en waar ze zijn – totdat er weer een andere crisis
verschijnt en ze weer in de put zitten.

Tweede gevolg: sociaal alleen/eenzaam
Het voortdurend stoppen/beginnen in iemands geestelijk leven kan te veel worden voor de mensen
om hen heen. De onvoorspelbaarheid vermoeit hen en maar al te vaak deinzen vrienden daar voor
terug of laten hen in de steek.

Dat leidt tot sociale isolatie en eenzaamheid, zelfs al zijn ze omringd met anderen. De Bijbel staat vol
met zulke mensen. Lot, de neef van Abraham, maakte de emotionele beslissing in Gen. 13:5-9 om te
kiezen voor de waterrijke plek rondom Sodom, zodat hij meer geld kon verdienen, in plaats van het
maken van een geestelijke beslissing om uit de buurt van die plaats te blijven. In Gen. 19 zien we hem



weer, alleen en geen vrienden die hem helpen, opgesloten in zijn huis in Sodom. Aangevallen door de
mannen van Sodom die de 2 mannen (engelen) in zijn huis wilden verkrachten.

2 Petr. 2:7-8 vertelt dat Lot rechtvaardig was, hij had een wandel met God, maar dat zijn ziel gekweld
werd door de levensstijl van degenen rondom hem. Toch koos hij ervoor om daar te wonen.

Vaak zie ik dat degenen die emotionele beslissingen hebben gemaakt, wel een wandel met God
hebben, maar ook dat ze emotioneel en geestelijk ‘gekweld’ zijn. Ze hebben echter vaak geen idee
dat ze dat aan zichzelf te danken hebben, of ze weten dat wel, maar kiezen ervoor om te blijven,
omdat dat bekend is en ‘veiliger’ dan naar een nieuw gebied met God te gaan.

Ik denk ook aan Simson, die emotionele beslissingen maakte en daardoor alleen stond. Hij koos
ervoor om Delila lief te hebben, Richteren 14:3, het Palestijnse meisje, dat geen verbond met God
had, in plaats van een Israëlitisch meisje te trouwen. Hij ging heen en weer in het maken van
geestelijke en emotionele beslissingen, en eindigde helemaal alleen, zonder kracht, zijn ogen
uitgestoken. Dit illustreert hoe emotionele beslissingen ons zwak en blind maken. Ironisch te zien dat
zijn uiteindelijk laatste geestelijke beslissing resulteerde in het ineenvallen van het gebouw, met als
gevolg dat hij en degenen bij hem, daardoor de dood vonden.

Een ander voorbeeld komt uit Lucas 15, de verloren zoon. Hij nam een emotionele beslissing om het
geld te nemen en er vandoor te gaan. Toen hij de gevolgen van die beslissing onder ogen ging zien –
helemaal allen, honger hebbend, zegt de tekst in vers 17 dat hij ‘ tot zichzelf kwam’.
Hij bekeek zijn situatie op een eerlijke manier en ging terug naar huis.

Derde gevolg: een inconsistent leven
Mensen die gewoonlijk emotionele beslissingen nemen hebben gebied(en) in hun leven die
onevenwichtig zijn.

We moeten groeien van een onevenwichtig leven naar een evenwichtig leven. ‘Zelfbeheersing’ of
‘geduld’, afhankelijk van de vertaling, is een van de vruchten van de geest/Geest, in Galaten 5:22, en
ook een karaktertrek van een groeiend Christen, zoals Petrus dat noemt in 2 Petr. 1:5-8.

Zie het onderwijs van Paulus, in Ef. 4:14, over hoe onevenwichtigheid, of ‘ heen en weer geslingerd
worden’, kinderlijk is. Als je de rest van dit hoofdstuk in de context leest, zie je dat hij bedoelt dat we
emotionele en zelf georiënteerde beslissingen achter ons laten om geestelijke en naar buiten gerichte
beslissingen te leren nemen. Dit alles verbonden door de ‘ lijm’ van relaties met anderen.

Doe de nieuwe mens in Christus aan, leef niet meer zoals je gewend bent – lieg niet meer maar
spreek de waarheid, barst niet in toorn uit, maar heb lief’; laat hem die stele een baan zoeken zodat hij
geld heeft om aan anderen te geven, let op je taalgebruik en spreek genadevol, wandel in vergeving.

Vierde gevolg: geen gever zijn
Als Jezus terugkomt en de schapen van de bokken scheidt, zegt Hij in Matth. 25 dat hij wil dat we van
onszelf gegeven hebben, van onze tijd, van praktische dingen en eveneens dingen die geld kosten: ik
was hongerig en je hebt mij gevoed, dorstig en je gaf me water, ziek en je hebt mij bezocht, in de
gevangenis en je hebt mij opgezocht, naakt en je hebt mij gekleed. Al die dingen kosten geld, maar
ook tijd en middelen. Uiteindelijk gaat het om relaties en geven in welke vorm dan ook.

Veel gelovigen, zelfs geestelijk goed gefundeerd, maken nog steeds emotionele beslissingen als het
gaat om financieel geven. Als je bedenkt dat de traditionele kerk grotendeels zalving vervangen heeft
door emotie. Gefronste wenkbrauwen en een schuldig gevoel zijn in de plaats gekomen van onderwijs
over hoe men zichzelf disciplineert en van binnenuit motiveert om te geven. Is het dan geen wonder
dat de meeste Christenen uit emotie geven in plaats van te geven vanuit een geestelijke beslissing die
genomen is om zichzelf te disciplineren om maandelijks een check uit te schrijven?

Barb en ik hebben altijd een principe gehad dat David ook begreep en wat hij een deel van zijn leven
gemaakt had. Je vindt dat in 2 Samuël 24 waar een engel aan hem verschijnt, bij de dorsvloer van
Arauna. David wil de dorsvloer kopen om er een tempel op te bouwen (hedendaagse Tempelberg),
maar Arauna biedt aan om het aan de koning te geven.



Maar David wil er voor betalen, en hij zegt in vers 24: “want de Here, mijn God, wil ik geen brandoffers
brengen die mij niets kosten.”

Een op zichzelf gerichte gelovige is zover gekomen door het nemen van emotionele beslissingen, en
vanwege hun stop/begin geestelijk leven, vanwege eenzaamheid en onevenwichtigheid. Ze hebben
laten zien dat ze zich terug trekken als iets pijn doet of ongemak veroorzaakt. Daarom zullen ze niet
aan de Here geven, ‘wat mij niets gekost heeft’.

Ik kan alleen spreken naar de genade die mij gegeven is. Barb en ik ondersteunen een weeshuis in
China en zendelingen in Panama, ieder 75 dollar per maand, naast ons gewone geven. Het is heel
vaak voorgekomen dat we de vriezer moesten ‘leeg eten’, in plaats van boodschappen bij de
supermarkt te kopen, zodat we het geld zouden hebben om aan onze verplichting aan hen te voldoen.
Dat zijn geestelijke beslissingen die we namen. Vers eten opgeven of 1 of 2 maaltijden zodat een
wees niets tekort komt. Ik wil dat het mij IETS kost om aan de Heer te geven – en dat is maar zoiets
kleins vergeleken bij wat het Jezus kostte om ons te geven, nietwaar?

Soms hebben we bepaalde rekeningen later betaald en gaven we aan iemand die in paniek raakt als
hun spaargeld aangesproken moet worden. Wij gaven dan dat geld aan hen, zodat zij gerust zouden
zijn, terwijl wij gewend zijn de Heer te vertrouwen voor ons onderhoud, voor de boodschappen of de
reparatie van de auto. Zo leven wij, al vanaf dat we tieners waren. Zoals die keer dat we een andere
tiener 10 dollar gaven omdat hij zonder benzine zat, terwijl mijn eigen benzinetank ook op reserve liep,
maar ik wist dat het geld er zou zijn als ik het nodig had, en hij had al helemaal niets meer.

Ik kan de keren niet tellen in de meer dan 30 jaar dat we in de bediening zijn, dat we onszelf gaven
aan mensen en er voor hen waren, maar zij gaven nooit een offer; ze hadden het erover hoe moeilijk
het financieel voor hen was, hoeveel schuld ze wel niet hadden. Om even later tegen iemand anders
te noemen naar welk restaurant ze pas nog geweest waren, of wat ze pas voor hun huis gekocht
hadden.

Keer na keer ben ik met hen begaan, biddend dat ze zullen opgroeien.

Anderen geven wel, maar emotioneel. Ze geven als ze iets extra’s hebben. Ze geven een percentage
van hun bonus, of als ze wat over houden. Ze geven, maar het moet hen niets kosten. Ze vinden het
moeilijk om regelmatig, de klok erop gelijk zettend, te geven.

Denk eens aan de arme weduwe, die alles gaf wat ze had, in Marcus 12:41-44. Die 2 koperstukjes
kostte haar wat; ze gaf niet pas aan de Heer als er extra was. Het is gebaseerd op het feit dat we Hem
veel verschuldigd zijn, dat we van Hem houden en daarom willen we iets van onszelf geven, iets wat
we aan Hem offeren, omdat Hij zoveel geofferd heeft voor ons.

Je kunt je voorstellen dat de Vader en Jezus tegen elkaar gezegd hebben: “We geven de mensheid
niet iets wat ons niets gekost heeft.”

Dank God dat Jezus niet zei, in de Hof van Gethsemané: “O, dit kost mij wat? Zoveel kan ik niet
geven! Ik wil vanavond met Petrus en Jacobus naar het wokrestaurant, en als ik er zin in heb, ga ik
wel naar het kruis.”

Het doet pijn
Zo kom ik weer terug bij het begin. Misschien heb je wel begrepen, toen ik het over Davids hart en dat
van mij had, dat ik het niet alleen over geld had. Groeien in Christus doet pijn. Als je wilt gaan van
geloof dat op emoties gebaseerd is, naar een geloof dat geestelijk gebaseerd is, MOET je aan de
Heer geven dat wat jou iets kost. Punt.

We komen herhaaldelijk onderwijs tegen in het Nieuwe Testament over het opnemen van je kruis,
sterven aan jezelf, het vlees kruisigen. “Met Christus ben ik gekruisigd”. Het kost je wat om van
emotionele beslissingen te groeien naar geestelijke.

Denk nog eens aan Lot, Simson en de verloren zoon. Allen ‘kwamen ze tot zichzelf’, op een bepaald
moment in hun leven. Ze zagen hun situatie onder ogen, en namen een beslissing, niet gebaseerd op
emotie, maar op iets wat hen wat kostte. Lot verloor zijn huis en zaak. Simson verloor zijn leven. De



verloren zoon moest zichzelf vernederen voor zijn vader en zijn familie. Het kost je wat. Het voelt niet
goed, pas als je gegroeid bent en dan is het GEWELDIG, omdat er zoveel meer van Christus gevormd
is in je, en Hij voelt als vrede. (Gal. 4:19)

Ik wil niet aan de Heer geven als het mij niets kost. Welkom bij discipelschap.

Ander onderwerp volgende week!
Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ


