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De Heilige Geest kennen - deel 1

Hallo iedereen,

Het was één van die hete en vochtige zomerdagen in het Noorden van Centraal Indiana, dat wij met z'n drieën
besloten om een weekend weg te gaan. David, Mike and I hadden het geluk dat we van een familielid van 1 van
ons een huisje konden lenen voor een weekend, zodat we er even lekker uit konden zijn om te aanbidden, te
bidden en elkaar te dopen. Wij waren alle 3 gedoopt als babies in de kerk waar we waren opgevoed, maar we
waren alle 3 nog niet in water gedoopt nadat we tot geloof waren gekomen en daarom was dat de belangrijkste
reden om er een weekend op uit te gaan.

De herinneringen die mij zijn bij gebleven van dat weekend, gaan niet over het dopen van elkaar, alhoewel ik me
nog wel kan herinneren hoe vies en bruin het water eruit zag en ik daar toch wat bezorgd over was.

Ook herinner ik me de gesprekken die wij hadden over wat wij met onze levens wilden gaan doen niet zo heel
goed. Wat ik me wel heel goed herinner is dat in dat weekend, ik voor het eerst de stem van de Here Jezus heb
gehoord. De Vader had al wel eerder tot mij gesproken en ik was de Heilige Geest ook steeds beter aan het leren
kennen, maar de stem van Jezus had ik nog nooit gehoord.

Ik had eigenlijk 2 andere onderwerpen waar ik het over wilde gaan hebben in deze weekly thoughts, maar ik kon
niet tegen de leiding van Vader ingaan om met jullie iets te delen wat voor mij iets heel privé en persoonlijks is; hoe
ik de Heilige Geest leerde kennen en hoe ik de subtiele verschillen leerde onderscheiden tussen de Vader, Jezus
en de Heilige Geest. Dit is dus mijn verhaal in een beknopte versie. Ik kan me geen andere manier bedenken hoe ik
dit kan onderwijzen, dan mijn ervaring te delen en het Woord, maar ik voel me wel een beetje blootgelegd en
oncomfortabel. Bedankt voor het lezen.

Terug naar het weekendje weg – een rein hart
Eén van ons deed de cd aan van Nancy Honeytree's album genaamd: ‘Evergreen', een album waar ik nu nog
steeds naar luister omdat ik hou van de puurheid en passie van het liefhebben van Jezus. Het laatste lied was
geschreven door Larry Norman: “I am your servant”.

Ik ging op mijn handen en knieën, met mijn voorhoofd op de vloer en mijn handen uitgestrekt. Mijn hoofd luisterde
naar mijn passie en liefde voor de Vader en Jezus dat vanuit mijn Geest overvloeide uit mijn mond, 'in de Geest'
zoals Johannes het noemt in Openb.1:10 en 4:2 – en ik was me totaal niet bewust van mijn fysieke omgeving.

Wie ben ik?
In die periode in mijn leven wilde ik heel graag in de bediening zijn, maar ik had zo'n slecht zelfbeeld en niet genoeg
zelfvertrouwen dat ik niet zag hoe de Heer mij ooit zou willen hebben, en al helemaal niet dat Hij mij zou willen
gebruiken. Aan de buitenkant zag het er goed uit – ik was een supergoede basketbal speler van de kleine school
waar ik op zat, was verliefd op een mooi meisje van een andere school en mijn vader moest betalen voor mijn
college, door de scheiding met mijn moeder. Het leven was goed. Ik had zelfs een hele geweldige auto waar ik
helemaal weg van was. Het was luid, snel en van mij.

Maar aan de binnenkant had ik een slecht zelfbeeld, vol met twijfel en ik was ervan overtuigd dat ik niet goed
genoeg was voor God – het enige waar ik zeker over was, was mijn wandel met de Vader, maar wat was ik waard
voor Hem? En het was een onvolwassen relatie – ik hield van de Vader voor een deel omdat Hij er voor mij was
toen mijn natuurlijke vader ons verliet en nog steeds voelde ik me als de zoon die nooit goed genoeg was voor de
Vader – ik had alle negativiteit die tussen mij en mijn natuurlijke vader stond, meegenomen en geplaatst tussen
mijn hemelse Vader en mij.

Hij sprak tot mij
Het lied “I am your servant' laat het proces zien wat speelt in het hart van iemand, zoals je hieronder kunt lezen en
wat in die tijd mijn hart weerspiegelde (en wat nog waar is vandaag de dag).

“Ik, een dienstknecht. Ik luister naar mijn naam. Ik zit hier, wachtend. Ik kijk naar het spelletje wat ik gespeeld heb.
Ik ben steeds hetzelfde gebleven. Als u alleen bent, dan ben je de enige die de schuld kan krijgen. Ik ben een
dienstknecht. Ik luister naar de roep. Ik ben ontrouw geweest, dus ik zit hier in de hal. Hoe kan Hij mij gebruiken als
ik mezelf nooit helemaal over heb gegeven? Hoe kan Hij mij kiezen, als Hij weet hoe snel ik val?”

“ Hij geeft mijn ziel voeding en Hij zorgt ervoor dat ik groei en Hij laat mij weten dat Hij van mij houdt. Ik ben
waardeloos, maar nu beloof ik iets. Ik zal nederig voor U buigen – Oh, gebruik mij alstublieft! Ik ben eenzaam. Ik
ben een dienstknecht, en maak me klaar voor mijn deel, er is iets veranderd, in mijn hart zijn dingen nieuw
gemaakt. Ik leer nu uiteindelijk dat ik niet terug kan gaan als ik eenmaal begonnen ben. Om te leven is een
voorrecht, om lief te hebben is een kunst! Maar ik heb Uw hulp nodig om te beginnen – Oh, maak mijn hart rein Ik
ben UW dienstknecht.”



Direct nadar ik de laatste 4 woorden had gezonden:”Ik ben UW dienstknecht”, hoorde ik opeens de stem van Jezus
die door mijn aanbidding heen brak, totaal onverwachts: “John! Ik hou van jou!” Ik was zo verrast, want ik had de
Vader wel horen spreken, maar Jezus nog nooit. Ik struikelde over mijn reactie: “Ik, ik hou ook van U, Heer.” Zijn
reactie was zacht en minder luid: 'Zoek Joh.14:27 op.” Ik vroeg: “Nu, Heer?” en Hij zei: “Ja, nu”.

Mike en David waren nog aan het aanbidden, al was de muziek al afgelopen. Ik ging rechtop zitten, pakte mijn
Bijbel en zocht Johannes 14:27 op: “ Vrede laat ik u, Mijn vrede geef ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik
hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd.”

Met die woorden was het voor mij duidelijk geworden dat de Vader en de Heer mij hadden geaccepteerd om in hun
dienst te staan. Ik zat zoal ik nu zit, met tranen in mijn ogen, nederig en met vrede in mijn hart met betrekking tot
mijn toekomst. Mijn twijfels en slecht zelfvertrouwen waren weggenomen en in plaats daarvan was er nu een
zekerheid en een zelfvertrouwen in Christus. Ik kende de toekomst nog niet, maar ik wist dat de Vader en de Heer
er deel van waren en ik wist diep van binnen dat er van mij gehouden werd om wie ik was, niet om wat ik deed.

Vervulling
Tijdens mijn tienertijd heb ik verschillende dingen geprobeerd om vervulling in te vinden: duiklessen, omdat ik van
de oceaan en water houdt en dacht dat ik misschien een professionele duiker zou kunnen worden – maar het
raakte mijn geest niet en het gaf geen vervulling. Ook heb ik op vlieglessen gezeten, maar ook daar stopte ik mee.

Maar het horen van de stem van Jezus – dat gaf mij vervulling! Ik wilde leven in die stem. Ik wou bij die stem zijn. Ik
wou mijn hele leven in die stem leven.

In mijn geheugen gegraven
Er zijn van die momenten die voor altijd in onze geheugens gegraven zijn door de intensiteit van dat moment en er
zijn momenten waar we bewust bij stil moeten staan en die we moeten 'opslaan' in ons geheugen hetgeen er zojuist
in onze ziel plaatsvond. We moeten een herinnering maken. Als we dat niet doen, dan raken we de details voor
altijd kwijt.

Dat is de reden dat, wanneer je bijvoorbeeld in de auto rijdt en een openbaring ontvangt, en denkt dat het zo
geweldig is dat je het nooit zult vergeten, je er later achter komt dat je niet meer weet wat het was! De reden is dat
de openbaring vanuit je geest kwam en dat je niet de tijd nam om het in je geheugen gegrift te laten worden. Je
geheugen wordt niet betrokken bij een openbaring, tenzij je het bewust een herinnering maakt.

Ik heb een kladblok in mijn auto waar ik dingen op kan schrijven zodat ik het me later nog kan herinneren. Als ik het
vergeet op te schrijven, probeer ik me te herinneren waar ik reed op het moment van de openbaring, waar ik over
na aan het denken was, bid ik in tongen en dan komt de openbaring weer naar boven in mijn geest. Dan schrijf ik
het op of denk er bewust over na. Praat er met jezelf over, schrijf het op, betrek je verstand erin en dan wordt die
openbaring vanuit je geest opgeslagen.

(Dat is één van de redenen waarom ik vaak laat op ben om te schrijven en te studeren, omdat ik in bed lig te
bidden, nadenk over de Heer en dan worden dingen duidelijk. Ik heb geleerd om dan uit bed te gaan en het op te
schrijven, want anders ben ik het de volgende ochtend vergeten, tenzij ik het me later weer kan herinneren.)

Het moment dat Hij tot mij sprak was een ervaring die ik als datum op kon schrijven als zijnde de 1e keer dat ik de
stem van Jezus hoorde en wat mijn leven voor altijd veranderde. Of ik kon dat moment pakken en het in mijn ziel
vasthouden, Hem niet loslaten, mijn grip op dat gevoel niet loslaten, het geluid van Zijn stem, er voordurend over na
blijven denken – dat ik wat ik besloot te doen met deze herinnering.

Denk er verder over na
Jaren geleden waren er radio's met een knop erop waar je aan moest draaien tot je bij een bepaalde radio zender
kwam. Als je vlak bij die zender kwam, had je een moment waar je twee radiozenders tegelijk hoorde, tot je beetje
bij beetje bleef draaien aan de knop tot je precies op de juiste frequentie terechtkwam – dan opeens hoorde je die
radiozender luid en duidelijk!

In mijn hoofd, vanaf de eerste herinnering van Hem, is dit de manier hoe ik op zoek ging naar de Vader – ik hield
eraan vast in mijn gedachten, doelbewust vastgelegd in mijn herinneringen – het geluid en het gevoel van Zijn
aanwezigheid in mijn geest, waar Zijn Stem vanuit stroomde en ik wilde die frequentie hebben als een manier om te
leven – in het begin kwam ik vaak in de buurt van de frequentie, maar niet zo vaak precies erop. Ik zal voorbeelden
delen van de eerste woorden van de Vader naar mij toe en hoe Hij klinkt....en dat is waar we het de volgende week
over gaan hebben. Tot die tijd, wees gezegend,

John Fenn / vertaling AE
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De Heilige Geest kennen - deel 2

Dag allemaal,
Ik deel hier hoe ik geleerd heb omgang met de Vader te hebben, met de Heilige Geest en met de Heer – nog meer
voorbeelden uit mijn tienerjaren, daarna het ‘hoe en wat’.

De keren dat de Vader tot mij sprak
Wat ik mij kan herinneren, was de eerste keer dat de Vader tot mij sprak, toen ik zo’n 16 jaar oud was – niet een
openbaring, niet een gevoel, niet mijn stem die naar mij toekwam, zoals sommigen leren of veronderstellen hoe we
God horen. Ook niet iets dat ik onder woorden moest gaan brengen en (inaccuraat) zeggen: ‘God sprak tot mij.’ Hij
sprak dit toen ik over de hemel nadacht en hoe het daar zou zijn.

“Weet je, je zult merken als jij je hemels lichaam hebt gekregen, dat het niet onderworpen is aan de natuurlijke
wetten van de aarde.” Ik vroeg “Wat bedoelt U?” en Hij antwoordde: “Als je wilt gaan wandelen, dan kan dat. Wil je
rennen, dan kun je rennen. Als je wilt drijven, kun je drijven, als je wilt vliegen, kun je vliegen. Als je ergens wilt zijn,
kun je daar zijn met de snelheid van een gedachte.”

Deze uitwisseling was in de geest/Geest. Ik gebruikte mijn stem niet om terug te praten, noch hoorde ik Hem met
mijn lichamelijke oren. Hij is een Geest, dus Zijn stem is in jouw geest, en je spreekt terug in jouw geest en ziel. Zijn
stem is vriendelijk, gezag hebbend, zacht. Niet diep of ‘zwaar’, maar zoals een welwillende vader met een
volwassen kind spreekt.

Ik herinner me ook uit die tijd dat ik eens werkte aan onze grasmaaier, die kapot was – dezelfde grasmaaier die we
hadden toen mijn vader wegging, zo’n 5 jaar daarvoor. Sinds ik 11 ½ was, was het mijn verantwoordelijkheid onze
hectare grond te maaien. Ik keek naar de machine, vroeg om hulp, en mijn ogen vielen op een bepaald deel van de
motor, toen de Vader tot me sprak: “Kijk naar die kabel, het is losgeraakt. Maak het vast en het loopt weer.”

Hel?
Tijdens diezelfde middelbare schooljaren was ik eens aan het nadenken over de hemel en de hel en ik vroeg de
Vader: “Hoe kunt u iemand naar de hel sturen?” (ik begreep niet hoe een liefhebbende Vader, zoals ik Hem kende,
tevens een boze Rechter kon zijn) ik was totaal verrast toen Hij antwoordde: “Ik stuur niemand naar de hel!” Ik zei
toen: “Vader, ik heb gelezen dat er een grote witte troon oordeel plaats zal vinden, en weet u zeker dat U niemand
naar de hel stuurt?” Van een andere kant dit benaderend, vroeg Hij: “Wat doet een jury?”

Daar moest ik even over nadenken, voordat ik concludeerde: “Een jury beoordeelt het bewijs, zij bepalen de schuld
of onschuld van iemand, gebaseerd op het bewijs.” Hij zei: “Heel goed. En wat doet de rechter?” dat was makkelijk
– “De rechter past de straf toe.” “Heel goed” antwoordde Hij. “En wat is die jury?”

De dagen daarvoor had ik Johannes 12:48 gelezen, waar Jezus zei: “Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet
aanneemt, heeft één die hem oordeelt: het woord dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongste dagen.”

Dus zei ik tegen de vader: het Woord bepaalt schuld of onschuld, dus de woorden van Jezus zijn de jury. Hij
antwoordde v rij zakelijk: “De jury is het Woord dat schuldig of onschuldig bepaalt, Ik pas eenvoudigweg de straf
toe.”

Toen ging Hij verder: “Iemands lichaam geeft hem gezag op aarde, maar als dat lichaam sterft, worden diens geest
en ziel automatisch onderworpen aan het koninkrijk waar ze een burger van zijn, dus ik stuur niemand naar de hel,
zij bepalen hun burgerschap, ik pas slechts de straf toe.”

De reden dat ik balans heb gezocht in Woord en Geest
Ik stortte mijn hart uit naar Hem, dat ik accuraat en gebalanceerd wilde zijn – zoals Jezus, in alles wat Ik zei en
deed. Zelfs als een tiener had ik gezien hoe leeftijdsgenoten in tradities en leerstellige fouten gevallen waren, of in
zonde, maar ik wilde mijn leven leiden in balans.

Dus op een dag studeerde ik het leven van Jezus en vroeg de Vader wat Hem zo gebalanceerd maakte in Woord
en Geest, wat Hem zo succesvol maakte, al kon Hij niet veel wonderen doen in Zijn eigen woonplaats, vanwege
hun ongeloof. (Marcus 6:5,6)

Hij antwoordde: “Hij is het Woord, vol van de Geest, gemotiveerd door liefde. Dus alles wat Hij sprak was het
Woord. Algemeen gesproken kun je dit zeggen: de hoeveelheid van het Woord, geboren uit de Geest, in een
boodschap, is direct evenredig aan de resultaten.”

Sinds die dag heb ik bijna nooit een boodschap gebracht of iets geschreven dat ik niet eerst van de Geest ontving
in mijn geest, en dan geïllustreerd door het Woord. Ik spreek niet, omdat het zo gepland is, ik wacht tot ik iets in
mijn geest ontvang. Dat is één van de redenen dat ik niet van gebedsrijen houdt – bij iedere persoon pauzeer ik
totdat ik van de Vader hoor waar ik voor moet bidden of wat ik moet doen – en dat kost tijd en het is vermoeiend als
200 mensen gebed willen. Het is veel efficiënter mensen te leren hoe zij zelf kunnen ontvangen, waar ze zitten,



want dan heb ik hen iets geleerd waar ze hun hele leven wat aan hebben, en niet slechts die ene aanraking van
God.

Werk met…wat of waarom?
Al heel vroeg ontdekte ik dat veel vertalingen van Marcus 16:20 dit zeggen: “Zij gingen heen en predikten overal,
terwijl de Here medewerkte en het Woord bevestigde door de tekenen die erop volgden.” Maar het Grieks zegt dit:
“Zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here werkte met het Woord en het bevestigde door de tekenen die
erop volgden.”

De Heer werkte niet met hen mee, Hij werkte met het Woord. Ik heb predikers meegemaakt, dienaren, met zonde in
hun persoonlijk leven, en/of gekke leerstellingen, waarbij de Heer genadig is wonderen te doen omdat ergens in
hetgeen ze brachten, iets accuraats was vanuit het Woord. In hun onwetendheid denken mensen dat God vast
deze man goedkeurt, omdat er wonderen plaats vinden. Fout. Hij staat achter het Woord en Hij werkt met het
Woord, vaak ondanks de man, niet vanwege hem. De enige Man die Hij onderschrijft, is Jezus, daar Hij het Woord
is – dus zo werkt Hij.

Een priester?
Ik ben Episcopaals opgegroeid, en ik zal altijd dankbaar zijn voor vader Cooper, die de Rector was toen ik
bevestigd werd. In de lessen die hij hieraan voorafgaand gaf, daagde hij ons uit met het bestaan van God, mentaal
nam hij ons terug naar de schepping, voordat hij vroeg: “En waar kwam die eerste molecuul dan vandaan?”

En ik zal vader George Davis ook altijd dankbaar zijn, die vader Cooper verving na zijn pensionering. Vader D.,
zoals wij hem noemden, stond, op aandringen van mijn moeder, de charismatische beweging toe in onze kerk.
Vader D. gaf me een Grieks/Engelse interlineair Nieuwe testament, die ik nog steeds heb en regelmatig gebruik.

Toen Jezus tot mij sprak in dat weekend waar ik het vorige week over had, dacht ik dat ik een Episcopaalse priester
zou moeten worden. Wat 100 keer erger was dan die gedachte, was dat Barb de vrouw van een Episcopaalse
priester zou worden! Die zomer dat ik 18 werd, was ik zo gestrest, dat ik nauwelijks aan iets anders denken kon –
zou ik moeten kiezen tussen het dragen van een boord of Barb? Hoe zouden we 4 jaar hogeschool en daarna
seminarie, kunnen overleven? Ik zou een oude man zijn tegen de tijd dat ik mijn eerste gemeente zou hebben,
misschien was ik dan al wel 30!

Ik droeg een T-shirt, korte broek en liep de voordeur van ons huis binnen toen ik de Vader vroeg wat ik moest doen,
toen Hij tot mij sprak: “John! Sla 1 Johannes 2:27 op.” Ik denk dat Hij mijn naam moest zeggen, omdat ik zo naar
binnen gericht was op mijn eigen stress, dat Hij iets moest doen om mijn aandacht te pakken. Dus ging ik zitten en
opende mijn Bijbel: “En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van
node dat iemand u lere, maar gelijk Zijn zalving u leert over alle dingen en waarachtig is, blijft in Hem gelijk zij u
geleerd heeft.”

Hoe hoor ik Hem?
De eerste sleutel is de bereidwilligheid te veranderen wat jij gelooft als je het in het Woord ziet, bevestigd door de
Geest. de Heer is zeer ‘u geschiedde naar uw geloof’. Als jij wilt geloven dat de doop met de Heilige Geest niet voor
vandaag is, zal God jou daarin tegemoet komen in de volle omvang wat Hij kan en zal Hij er oké mee zijn dat jij het
niet ontvangt.

En als je gelooft wat het Woord zegt, dat Christus in jou is, dat jij gezalfd bent, en dat Hij je nooit zal begeven noch
verlaten, noch Zijn zalving zal afnemen, dan zal dat zo voor jou zijn. maar als je gelooft dat het niet meer voor nu is,
gaat Hij met jou om naar wat jij gelooft! Hij komt je tegemoet waar je bent, al is het erg beperkt in wat jij Hem
toestaat te doen in jouw leven.

Dus dat is het eerste – wees gewillige fout te zijn, zorg dat je wil leren, bewaar je mening totdat je het in het Woord
ziet en je de tijd geïnvesteerd hebt met de Vader zodat Hij datgene in jouw geest kan bevestigen. Vul dus je hoofd
niet met allerlei commentaren of wat zus of zo erover zegt, behalve wetend dat zij minder gezaghebbend zijn en het
wel of niet correct kunnen hebben.

Het bloed van Jezus en tradities, of het Woord?
Een favoriet voorbeeld: Het Woord leert dat het bloed van Jezus uitgestort is tot vergeving van onze zonden.
Nergens in de Schrift zien we dat het de mens is toegewezen om ‘het bloed te pleiten’ in geestelijke oorlogsvoering.
Alleen de naam van Jezus is gegeven om te gebruiken tegen de vijand, met het gebod dat we demonen uitwerpen,
zoals we dat zien in de Evangeliën in en Handelingen.

Er zijn echter christenen die zich met hand en tand verdedigen in de praktijk van het ‘pleiten op het bloed’ als
middel tegen de duivel. Dus wat is het dan, het Woord dat zegt dat het heilige bloed van Jezus eenmaal werd
gegeven voor onze zonden, of de traditie van mensen die het bloed gaan pleiten tegen de vijand?

Men zal zeggen ‘Maar het werkte’ en dan vraag ik: Heb je op enig moment de naam van Jezus genoemd?
Waarschijnlijk zal men dat bevestigen en dan zeg ik dat het ‘werkte’ omdat hierin het gebod van Jezus



gehoorzaamd werd, en dan kan de Heilige Geest Zijn werk doen. Je misleidt jezelf als je denkt dat ‘pleiten op het
bloed’ Gods goedkeuring is in het kwijtraken van demonen – de Heilige Geest gebruikte dat deel dat Hij kon,
namelijk de naam van Jezus, en de rest was slechts ijdelheid.

Zie het zo: als iemand die jij kent, allerlei leugens over jou geloofd heeft, en een totaal verkeerd beeld van jou heeft,
sta je dan te popelen die persoon te ontmoeten en wil je dan iets voor hem doen? Vast niet, nietwaar? Hoe is het
dan als mensen hun denken gevuld hebben met allerlei tradities en stoutmoedig denken dat God grote dingen door
hen wil doen, of verwachten dat Jezus aan hen verschijnt, als deze tradities totaal incorrect zijn betreffende God?
Als Hij maar de helft zou doen wat die persoon verlangt, dan zou dat hun foutief denken alleen maar versterken.

Realiseren deze mensen zich niet dat zij een Farizeeër, zoals in de evangeliën, geworden zijn, als ze tradities
verheffen boven het Woord van God? Laat het vaststaan dat het Woord boven alle argumenten staat. Als het
Woord één ding zegt, maar jij hebt altijd iets anders gelooft, verander wat je gelooft, leer, groei.
Volgende week hoe Zijn stem klinkt, hoe te weten dat Hij het is en niet jij, en meer.

Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
cwowi@aol.com
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De Heilige Geest kennen - deel 3

Dag allemaal,
Vorige week heb ik wat ervaringen gedeeld en gezegd dat de eerste prioriteit is om het Woord de definitieve
autoriteit te laten zijn in ons leven en dit is een sleutel om gevoelig te gaan worden voor de stem van de Heer.

Tweede punt
Het tweede punt is om je te richten op deze waarheid, en ik bedoel dat je dit echt, echt moet gaan pakken, namelijk
dat Christus in jou is. Je moet de aandacht meerdere malen per dag verschuiven van de natuurlijke wereld naar wat
er in je geest plaats vindt. Vandaag vertel ik over mijn reis en mijn strijd hierin.

In Marcus 5, waar Jezus door de menigte geduwd en gedrukt werd, zien we dat Hij, ondanks de schare, zich steeds
bewust was van Zijn geest, zodat Hij opmerkte dat er kracht van Hem was uitgegaan, toen de bloedvloeiende
vrouw Zijn kleding in geloof aanraakte.

Toen Hij vroeg wie Hem aangeraakt had, vonden de discipelen dat een domme vraag, vanwege de menigte –
iedereen raakte Hem aan! Maar Jezus verplaatste Zijn aandacht tussen de natuurlijke wereld van de menigte naar
Zijn geest, als een manier van leven, zodat Hij voelde dat er genezingskracht in de vrouw stroomde.

Je kunt er achter komen of deze waarheid een deel van jou is en jouw denken, als je ooit hebt Geschreeuwd naar
God, onbewust denkend dat Hij je dan beter hoort. Of als je het idee had dat God in een kerkgebouw woont of dat
Hij meer aanwezig is ‘in de kerk,’ of dat je moet bidden naar ‘daarginds ergens in de ruimte.’

We moeten leven in de waarheid dat Hij binnen in jou is, niet ‘daarbuiten,’want Hij is in jou en zo dichtbij als jouw
volgende gedachte. Communicatie met Hem is daarom intern, in de motieven en diepe redeneringen van het hart.
Niet in een stem tussen de oren, maar vanbinnen, in jouw geest. Hij is Geest, dus de meerderheid van Zijn
communicatie is Geest tot geest.

Hoe ik gevoelig werd voor Zijn stem en aanwezigheid
Aanvankelijk was ik zo ongevoelig in het horen en voelen dat ik helemaal niets ‘voelde’. Woorden en beschrijvingen
en ervaringen die ik daarna heb gehad, waren in die tijd als een fantasie, en het leek toen ongelooflijk en bijna
onmogelijk dat iemand die wandel met God kon hebben, maar ik wilde dat wel wanhopig graag.

Maar weet, dat ik toen een ongelooflijk slecht zelfbeeld had, slechte zelfwaarde, en ik was voortdurend gespannen
omdat ik aan de ene kant van de Vader hield, maar aan de andere kant voelde ik mij nooit goed genoeg voor Hem,
noch dat Hij mij wilde. Daarom was het zo moeilijk gevoelig te zijn voor de dingen van de Geest. Ik besefte dat ik
deze gevoelens niet vast kon houden, als ik Hem duidelijk wilde gaan horen. Mijn argumenten waren als een
rookwolk tussen ons tweeën, en alles wat Hij zei was alsof iemand in een andere kamer met een bescheiden stem
sprak – Ik weet dat iemand wat zegt, maar ik kan er niets van maken. Ik zou niet rusten totdat wat mij zo ongevoelig
maakte te horen, weg was.

Het Woord tegenover wat ik voelde
Hier komen mijn eerste en tweede punt samen. Het Woord als het uiteindelijke gezag en bewust zijn van Christus in
mij. Ik weet nog dat ik een tiener was en in bed lag en mij zo ontoereikend voelde, maar toch die ‘golflengte’ wilde
vinden van Zijn aanwezigheid in mij, zodat ik Zijn stem zou kunnen horen en dus een voortdurende communicatie
kon hebben, of in ieder geval mij bewust kon Zijn van Hem, 24/7.



Nadat mijn vader weg was gegaan, was geld krap. Toen hij wegging, was ik 11 en had ik een dekbedhoes met een
‘Charlie Brown’ thema, dat wil zeggen dat Charlie Brown, Linus, Snoopy, Lucy en alle anderen overal afgebeeld
waren. Dat overtrek had ik mijn hele middelbare schooltijd.

Toen ik naar de middelbare school ging, en de cheerleaders kwamen om de slaapkamers te decoreren van het
basketbalteam, voor een belangrijke wedstrijd, zagen zij mijn Snoopy en Charlie Brown bed. Ik schaamde mij ZO,
maar mijn moeder had gewoon het geld niet om een nieuw overtrek te kopen, en ik durfde haar niet te vertellen dat
ik mij zo schaamde voor dat overtrek. Ik moest denken dat het voor Jezus OK was welk overtrek ik had, dus
daarom kon ik blij zijn met wat ik had. Die gedachtegang was een kleine stap, al besefte ik dat toen niet.

Boven mijn bed was een raam, de ‘airconditioning’ van die tijd (open het raam). En ik herinner mij hoe ik daar op
een avond lag en hoopte een zuchtje wind te krijgen via het raam, zodat het wat verlichting gaf aan mijn bezweet
lichaam.

De oorlog
Die nacht vond er een grote strijd plaats in mijn denken, een strijd die het fundament legde voor de rest van mijn
leven. Ik maakte toen mentaal 2 kolommen in mijn denken. Aan de rechter kant waren al mijn gevoelens en
redeneringen waarom God mij niet zou willen, noch mij kon gebruiken. Mijn vader had mij afgewezen, ik groeide zo
snel dat ik een slungelige en onhandige bonenstaak was, en ik had natuurlijk golvend haar dat ik lang droeg; ik had
een natuurlijke afro. Dat pluishaar bovenop maakte dat ik op een gigantische wattenstaaf leek. Ik had geen geld,
niets in het natuurlijke dat iemand zou willen, en de redenen dat God mij niet wilde, laat staan van mij zou houden,
stapelden zich op in die kolom.

Aan de linkerkant moest ik bewust denken aan wat ik in het Woord had gelezen. Christus in mij, de hoop der
heerlijkheid. Groter is Hij die in mij is dat die in de wereld is. Ik ben een nieuwe schepping in Christus, de jongen die
15 jaar had geleefd, was dood en, nu ik 16 was, was ik nieuw geboren en alles was nieuw geworden. Ik kwam
steeds terug naar het feit dat Christus in mij was, en mijn lichaam slechts een tempel. Dat de Heilige Geest in mij
was en mij leerde over de Vader. God woont in mijn geest.

De overwinning
Ik was alle argumenten in mijn hoofd beu, de voortdurende stress, angst en onzekerheid. Die strijd tussen die 2
kolommen in mijn denken. Die nacht maakte ik een keus en stond het eens voor altijd vast, een keus dat Gods
Woord en wat Hij zei een eind zou maken aan alle argumenten. Ik zou ervoor zorgen dat mijn wereld zou draaien
rond de waarheid van het Woord – als Hij het zei, was het genoeg. Maakt niet uit hoe ik me zou voelen, of hoe ik
mijzelf zou moeten vernederen, of wat de omstandigheden zouden zeggen. Hoewel ik Hem niet in mij voelde, wist
ik dat Hij er was, omdat de Bijbel dat zegt. Punt uit.

Dus zei ik tegen mijzelf dat Christus in mij was, of ik Hem nu wel of niet voelde, en ik zou gaan zoeken naar Zijn
aanwezigheid, omdat Hij ergens binnenin moest zijn – toen dat vaststond, dat het Woord de uiteindelijke autoriteit
was, heeft dat me mijn hele leven geleid en het opende de deur tot mijn wandel met Hem tot op heden.

Zaklamp
Aan het begin was ik als iemand die een zaklamp heeft, in een groot, donker magazijn is, dat mijn innerlijke mens
was, hier en daar zoekend voor wat ik niet precies wist. Mijn gedachten over mijn tekortkomingen in de rechter
kolom overspoelden mijn denken, en ik reageerde daarop door te zeggen: ‘Dat is een leugen, dat wijs ik af, omdat
het Woord zegt dat Christus in mij is (en ik zal Hem vinden al zou dat het laatste zijn wat ik doe)’ en ging verder met
de zoektocht binnenin mij.

Ik wist niet echt waar ik nu naar op zoek was, maar ik herinnerde mij dat toen ik mijn leven aan Hem had toegewijd,
ik mij van binnen anders voelde, een gevoel van vrede had binnenin, al was dat nauwelijks merkbaar, dus ging ik
daar naar op zoek. Allereerst was die vrede als iemand met een zaklamp, die een muis vindt in de hoek van een
groot magazijn. Maar zodra ik mij realiseerde dat Hij dat was, kon ik de duisternis van die oude gedachten van
tekortkomingen vergeten, en mijzelf volledig toewijden aan die vrede, al leek het die avond zo klein te zijn.

Maar mijn gedachten bleven afdwalen en inwendig riep ik het uit naar mezelf – Stop daarmee! Stop! Wat maakt het
nu uit dat je een bladzijde huiswerk vergeten bent! Concentreer je, Fenn! Dan kalmeerde ik mijn gedachten
opnieuw en disciplineerde mijzelf me te richten op die vrede. Ik merkte dat aanbidding hielp, dus begon ik zachtjes
te aanbidden, in mijn denken luisterend naar die aanbidding – in plaats van met mijn lippen te aanbidden, en met
gedachten die afdwalen naar school of naar wat morgen aan te doen, etc.

Op dat moment werd die vrede een licht en het overwon de duisternis – ik werd mij 100% bewust van Hem in mij en
vanaf dat moment kon ik alle andere gedachten en gevoelens filteren en rechtstreeks die ‘golflengte’ opzoeken, wat
Zijn aanwezigheid en Zijn vrede is.



Door mijn aandacht op die vrede te richten, kon ik ‘checken’ en vragen ‘Bent U daar nog, Heer?’ vele malen per
dag. Dat was de golflengte waar ik naar gezocht had – Zijn vrede in mijn geest. Vanuit die vrede kwam alles wat Hij
tot mij gesproken heeft, en dat leidde tot het zien in de geestelijke wereld.

En nu naar vandaag
Als ik wakker wordt, en ik bedoel bij de eerste bewustwording dat ik wakker ben, begin ik heel zachtjes in tongen te
bidden – Barb kan me niet horen ook al ligt ze naast mij – het is zo zachtjes.

Zoals we vaak doen, vroeg in de morgen, merken we dat onze blaas vol is en openen we één oog om te zien of de
zon schijnt (lol), maar meestal net daarvoor, geef ik aandacht aan mijn geest, om Zijn aanwezigheid te voelen, die
vrede, die warmte, te weten dat Hij er is. Dan vraag ik ‘Vader, is er iemand/ iets waar U wilt dat ik voor ga bidden?’

Onmiddellijk krijg ik iemand in mijn gedachten, als een suggestie binnen drijvend vanuit mijn geest naar mijn
denken, dus bid ik in tongen voor hen en in mijn eigen taal. Vaak heb ik geen idee wat de nood is, maar de
Aanwezigheid binnenin geeft aan wat de nood is – een strijd die gaande is, een zwaarte betreffende een beslissing,
verwarring, angst, genezing – en ik blijf bidden totdat dat leven en die vrede er weer is. Zo weet ik dat de dag
gewonnen is voor hen.

Jouw eigen strijd
Soms krijg ik een email, Skype of sms-bericht van iemand die zich afvraag echt gered te zijn of niet. Soms mailt
iemand omdat hij meer gelooft in traditie van mensen of van een prediker dan wat het Woord zegt. Soms is de
strijd emotioneel, gevoelens van angst, onvolkomenheid, afwijzing, eenzaamheid.

Maar het antwoord is hetzelfde, Christus in jou, en Gods Woord, moeten een eind maken aan alle vragen in onze
harten. Jij moet jouw gedachten, emoties, en wereldbeeld onderwerpen aan deze waarheden. Het geschreven
Woord stroomt vanuit het Levende Woord. Zonder die openbaring te hebben van het Levende Woord binnenin,
Christus, proberen mensen het geschreven Woord te geloven, zonder een echte openbaring.
Volgende week vertel ik hoe je dat ‘Rhema’ woord ontvangt, dat woord direct aan jou, van de Vader.

Tot dan, zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.cwowi.org

2013-02-02

De Heilige Geest kennen - deel 4

Dag allemaal,
Toen ik bijna 14 was, en voor redenen die alleen bij mijn moeder bekend zijn, mocht ik van haar een eekhoorn-
aapje kopen in de dierenwinkel. Een eekhoorn-aapje is een Centraal en Zuid-Amerikaans aapje, ongeveer 30 cm.
groot; in die tijd kon men in de VS aapjes als huisdier kopen.

Ik denk dat mijn moeder dacht, toen ze zag dat haar oudste kind er nog niet overheen was dat vader het gezin had
verlaten, zo’n 1 ½ jaar daarvoor, dat een huisdier voor mij, waar ik voor zou moeten zorgen en lief hebben,
genezend zou kunnen werken. Ik noemde haar Tilly, al weet ik niet meer waarom ik haar juist die naam gaf.

Tilly was aan het begin erg schuw, en in de dierenwinkel klampte ze zich vast aan de andere aapjes die bij haar in
de kooi zaten. Misschien was het haar hulpbehoevendheid dat resoneerde met mijn eigen pijn dat me tot haar
aantrok, maar als jonge tiener begreep ik die krachten in mij nog niet. Ze kwam thuis, niet zeker betreffende mij en
mijn bedoelingen, onzeker, ze reageerde niet op mijn stem, en de eerste dagen at ze zelfs niet.

De manier waarop ze reageerde, doet me denken aan christenen, als er een gesprek over gemeenschap met de
Vader ontstaat. Religie maakt een kooi van onzekerheid en angst rondom mensen, dwingt ze in een hoekje,
nerveus naar de Vader turend vanachter hun beschermende tralies van angst, onzeker over Zijn ware intenties ten
opzichte van hen.

Gemeenschap met de Vader en Zoon
Toen de apostel Johannes zijn eerste brief opende, zei hij dit: “….hetgeen wij gezien en gehoord hebben,
verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. en onze gemeenschap is met de Vader
en met Zijn Zoon Jezus Christus.”

Duidelijk dat hij in zijn geest onderscheid kon maken tussen de Vader en de Zoon, en daar wil ik het deze week
over hebben, en hoe je een persoonlijk woord van de Vader of Zoon kunt ontvangen.

Hoe voelt het, gemeenschap hebben met de Vader?
De Vader is de bron, met een hoofdletter B, van alles. Als in het Nieuwe testament het woord ‘God’ gebruikt wordt,
betekent dat meestal de Vader. Zoals in ‘alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”



vanuit Johannes 3:16. Het is de Vader aan wie Jezus op een dag het Koninkrijk overdraagt, zoals we zien in 1
Korintiërs 15:28: “Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon Zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem
alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.”

In Mattheüs 24:36 zegt Jezus dat Hij niet weet wanneer Zijn wederkomst zal zijn, noch de engelen weten dat, alleen
de Vader. Toen de apostelen in Handelingen 1:7 vragen aan Jezus hadden over de toekomst, zei Hij tegen hen:
“Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden
heeft.” De Vader is de Bron van alles en Hij is groter dan alles, en heeft zelfs geheimen voor de Zoon.

Dat is de reden dat de Vader gaat over kernzaken in ons hart. Hij gaat over ‘bron zaken’ zo je wilt. Wie wij zijn,
waarom we er zijn, waar we naartoe gaan, wat het plan voor ons leven is. Daar gaat de Vader over. Hij deelt deze
dingen in de diepste delen van onze geest, en Hij voelt plechtig aan, nuchter, serieus, maar altijd gepaard gaande
met vrede. Er is een gewicht, een massa, een diepte bij Zijn aanwezigheid in onze geest.

In bijeenkomsten die ik heb is de Vader vaak aanwezig in deze zware aanwezigheid, dat ervoor zorgt dat iedereen
stopt met praten. Als je in Zijn aanwezigheid bent, heb je het gevoel dat je iets heiligs schendt als je spreekt of zelfs
maar beweegt, en dat is correct – je schendt Zijn aanwezigheid als je spreekt of rondloopt, daarbij de Geest
bedroevend.

Afgelopen voorjaar, in onze Nederlandse conferentie, zag ik de glorie van de Vader als een golf de kamer inrollen,
ongeveer 1,2 meter diep, en ik kon mij ineens niet meer bewegen – het was alsof mijn voeten in beton vastzaten,
en verschillende anderen ervoeren precies hetzelfde. Toen dit, jaren geleden, voor het eerst gebeurde, voelde ik mij
ongemakkelijk, maar de Vader zei tegen mij: “Wees niet bang voor de stilte.”

Daarna ontspande ik mij, liet de mensen doen wat ze deden in het belang van de meerderheid die gevoelig genoeg
waren om in stille gemeenschap te zitten, terwijl de Vader diepe chirurgie in hun geest uitvoert, of spreekt over
diepe zaken binnenin. Vaak, omdat Hij een Geest is en over de diepten van de menselijke geest gaat, is het voor
iemand onbegrijpelijk wat er in die momenten gebeurt, maar beseft men dat er IETS in hen plaats vond. Ze voelen
een intense warmte, een intense aanwezigheid in hun zijn – dat is de Vader in hun geest – en je wilt gewoon langer
in die Aanwezigheid verblijven.

Hoe voelt het om gemeenschap met Jezus te hebben?
Jesaja 42:1-4 beschrijft de persoon en bediening van Christus, en vers 2-3 zegt dit: “Het geknakte riet zal Hij niet
verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitblussen; naar waarheid zal Hij het recht openbaren. Hij zal niet
kwijnen (niet ontmoedigd raken- Eng. Bijbel)
En niet geknakt worden, tot Hij op aarde het recht zal hebben gebracht, en op Zijn wetsonderricht zullen de
kustlanden wachten.”

Van Jezus werd geprofeteerd dat Hij het geknakte riet niet zal verbreken – als je ooit een bloemstengel of een teer
twijgje gebogen hebt, weet je dat het niet meer zal herstellen – Hij echter zal het niet breken, Hij brengt recht en
genezing aan dat geknakte riet! Dat spreekt over lichamelijke genezing.

Als iemands leven als een bijna gedoofde kaars is, zal Hij het niet uitblazen, Hij zal de vlam nieuw leven inblazen!
Hij zal niet ontmoedigd worden (door ons falen). Dit is een beeld van onze emoties en emotionele genezing en
gezondheid.

Gemeenschap hebben met Jezus is daarom ‘lichter’ van nature dan met de Vader. Hij voelt niet zo zwaar, maar
meer verbonden met onze emoties, onze gevoelens, in het kort met onze ziel. De aanwezigheid van de Vader heeft
niets van doen met onze emoties en denken, want tenzij mensen gewend zijn door ervaring aan Zijn
tegenwoordigheid, kan hun denken niet pakken wat er binnenin hen plaatsvindt.

In de vele keren dat mijn ogen geopend werden voor de wereld van de Heer en Hij kwam om mensen in
bijeenkomsten te bedienen, is er niet een zware atmosfeer waarin je ‘niets kunt spreken of bewegen’, maar is er
meer aanbidding, aanwezigheid die de ziel beïnvloed, en vreugde. Het is een makkelijke, eenvoudige
aanwezigheid, ontspannen, met een vrijheid te aanbidden, te staan, knielen, jezelf uit te drukken. Jezus is in onze
aanwezigheid heel ontspannen, en wij bij Hem. Hij is bezig met onze emoties en lichamelijke noden van ons leven.

Denk terug in je leven
Heb je een tijd in je leven meegemaakt waarin je richting zocht, waarbij je wist dat je op een kruispunt beland was in
je leven, en waarbij de verkeerde keus ernstige consequenties zou kunnen hebben – en ineens wist je diep van
binnen wat te doen – dat is een openbaring van de Vader en Zijn tegenwoordigheid. Hij behandelt de ‘oorsprong’
zaken.

Heb je ooit in een relatie die je met mensen had (persoonlijk, werk, gemeente, buren) meegemaakt dat je wist dat
als je zou blijven, je schade zou lijden of gekwetst kon worden, en je was je daar diep van binnen van bewust – dat
was de Vader, diep in jouw geest. Wat ben je aan het doen, waarom, waar ga je naartoe?



Een voorbeeld
Jezus zorgt voor onze emoties – ik weet nog dat ik diende aan een groep van 200 of meer Bijbelschool studenten,
toen plotseling te midden van de aanbidding, Jezus de trappen van het podium op kwam lopen, voor me ging staan
en zei: “Ik wil graag mijn mensen bedienen.” Ik knielde voor Hem neer, en antwoordde: “Heer, het zijn Uw mensen,
doe zoals U wenst.” Daarmee liep Hij de trap af en liep de zaal rond. Hij stond naast sommigen en sprak tot hen, of
Hij legde één of beide handen op iemand en bediende hen.

In de hele zaal begonnen mensen in tranen uit te barsten, mannen en vrouwen, aangeraakt door Zijn
tegenwoordigheid. Later, toen ik hen vertelde wat er gebeurd was en de wegen van de Vader en de Heer uitlegde,
melden zo’n 10 mensen dat ze Hem of gezien of gevoeld hadden vlakbij hen, wandelend of stilstaand bij hen.

Hij stond bij één vrouw, en ik deed iets wat ik gewoonlijk niet doe: afluisteren. Als het te persoonlijk geweest zou
zijn, had ik me omgedraaid, maar dat was het niet. Hij draaide zich om naar mij toe (Dommerd, zei ik tegen mijzelf,
want ik besefte dat Hij mijn worsteling kende dat ik wilde meeluisteren, maar NIET wilde afluisteren, en precies op
DAT moment draaide Hij Zich naar mij om en keek naar mij).

Bevestiging
Hij vertelde dat toen zij jong was, Hij haar verteld had en had laten zien dat ze in andere landen in een weeshuis
zou werken, maar ze begon ernstig te twijfelen of ze het wel goed gehoord had, omdat het jaren geleden was en ze
daarover sindsdien nooit een bevestiging gehad had. Hij zei dat hij haar verzekerd had dat ze het goed gehoord
had, en dat het zou gebeuren, precies zoals het haar verteld en getoond was.

Meer van dit soort dingen vonden er in de zaal plaats, en de aanbiddingsleider, met wie ik een zeer goede
werkrelatie had en die gevoelig voor de Geest was, speelde zachtjes op de keyboard, wat de studenten hielp zich
op de aanbidding te richten.

Toen Hij klaar was, liep Hij de trap op, ging voor mij staan (Ik was rechtop gaan staan toen Hij wegliep om de
mensen te bedienen) en zei: “Dank je dat je het mogelijk maakte voor Mij om mijn mensen te bedienen.” Hij begon
Zich om te draaien, maar keerde terug en ging verder: “Veel van mijn dienaren staan Mij dat niet toe.” Daarna liep
Hij weg, en bij de derde stap verdween Hij.

Hetzelfde deed Hij nog 3 of 4 keer, altijd toestemming vragend, totdat uiteindelijk, misschien bij de 4
e

of 5
e

keer, ik
Hem vertelde dat Hij geen toestemming meer hoefde te vragen, en dat Hij, zolang ik de leiding van een dienst zou
hebben, kon doen wat Hij maar wilde, en dat ik mij zou aanpassen. Nadien verscheen Hij soms plotseling in de
zaal, keek naar mij en zodra ik Hem zag, vertelde ik de aanbiddingsleider en de studenten om zachtjes in
aanbidding te blijven en te wachten voor de Heer.

In de hele zaal waren mensen aan het huilen, hun angsten verdwenen, hun vertrouwen werd hersteld, ze werden
verfrist in ziel en lichaam – dat is de aanwezigheid van Jezus, en op die manier kun je met Hem gemeenschap
hebben in jouw geest.

Thuis of in huiskerk of in een traditionele kerk
Voor deze week zit mijn tijd erop. Ik moedig je aan tijd in aanbidding door te brengen, en jouw aandacht te richten
op je geest binnenin, om te leren onderscheiden of je de diepe, plechtige aanwezigheid van de Vader ervaart, bezig
met ‘kernzaken’ van jouw leven of dat je de genezende balsem van Degene die de bijna uitgebluste vlaspit weer
doet leven, en het geknakte riet niet verbreekt, ervaart. Dit is het begin van het ontvangen van een persoonlijk
woord van de Vader of Zoon, Daar waar je zit, waar je knielt, waar je bent. De tralies van de kooi zijn er niet meer,
je kunt met vol vertrouwen uit de kooi komen, en nu God gaan ervaren!

Je kunt hier in leven! Door je aandacht van de natuurlijke wereld te verplaatsen naar de geest, de hele dag door.
Als je in staat bent onderscheid te maken in jouw geest, weet je of het de Vader is, of de Zoon, waar je mee te
maken hebt.
Volgende week verder, want specifieke woorden komen voort vanuit dit fundament.
Zegen,
John / vertaling AHJ

2013-02-09

De Heilige Geest kennen - deel 5

Dag allemaal,
Vorige week vertelde ik hoe de apostel Johannes zijn eerste brief begon, door te zeggen dat we gemeenschap
kunnen hebben met de Vader en met de Zoon, en het verschil te kennen tussen deze twee is een sleutel tot het
ontvangen van een persoonlijk woord en een openbaring.

Het woord ‘gemeenschap’ wordt alleen al in het 1
ste

hoofdstuk van 1 Johannes, 4 keer gebruikt. Het is een
sleutelwoord voor dit hoofdstuk en de hele brief. Het Griekse woord ‘koinonia’ is ‘gemeenschap’, en komt van het



woord ‘gemeenschappelijk’, zoals in ‘iets met elkaar gemeen te hebben’. Iets met elkaar gemeen hebben is daarom
de basis voor gemeenschap.

Dat is dus wat gemeenschap met de Vader en Zoon is: we hebben iets gemeenschappelijk, dus willen zij tijd met
ons doorbrengen, en wij met hen……verbazingwekkend!

Breng ons niet in verlegenheid!
Op de middelbare school heb ik 3 jaar Duitse les gehad, en de zomer dat ik 16 werd, heb ik 2 weken in Duitsland
doorgebracht. Drie weken na mijn geboorte kwam ik in een plaatsje vlakbij Stuttgart te wonen, en groeide ik op met
Duits eten, en hoorde mijn ouders Duits spreken met elkaar als ze niet wilden dat wij kinderen konden verstaan
waar ze het over hadden. En als mijn moeder haar teen stootte, of een vinger bezeerde, was de uitroep die erop
volgde in het Duits.

De tijd verstreek, Barb en ik trouwden, we kregen 3 jongens – en ik houd nog steeds van Duits en van Duitsland,
vooral van Bavaria en Swabia. Op een dag waren we in een winkelcentrum wat aan het rondlopen. Chris kon in die
tijd met beenbeugels en een rollator lopen, en hield ervan te rennen! Het kostte heel wat moeite hem langzamer te
laten lopen, en bij ons in de buurt te blijven, al konden de andere jongens er ook wat van! Barb en ik keken uit naar
een rustige avond als ze allemaal in bed zouden liggen, uitgeput van het uitstapje.

Het was op één van die uitjes dat we kort met een bediende spraken, waarbij ik een accent opmerkte en haar
vroeg: “Bist du Deutsch?” (Bent u een Duitse?) Zij antwoordde: ‘Ja’ en ik begon direct in het Duits te vragen waar
ze vandaan kwam, en ik vertelde haar waar ik in Duitsland geweest was.

Toen, vanuit mijn ooghoeken en net binnen gehoorsafstand, zag ik dat Brian, onze jongste, aan de broekspijp van
Barb trok en in een jammerlijke toon zei hij: ‘O nee mam, pa praat weer eens Duits! Kunnen we niet weggaan?’ en
Jason, die ouder was, en ook wat meer durfde, klonk als een gefrustreerde hondeneigenaar, die probeerde de hond
naar zich toe te laten komen: “Pa! Ik schaam me! Kom mee, pa!”

Af en toe doe ik nog wel eens zoiets, al is mijn Duits nu net genoeg om te vragen waar een restaurant is, of een
toilet, of hotel (maar ja, wat heb ik nog meer nodig? lol)

Waarom deed ik dat? Omdat ik met die bediende iets gemeen had – ik was in haar geboorteland geweest en kon
net genoeg de taal spreken om me te redden. We hadden iets gemeen.

Wat heb jij gemeen met de Vader en Zoon?
In Johannes 16 spreekt Jezus met de discipelen, en geeft ze instructies dat ze, nadat Hij weggegaan is, niet meer
tot Hem moeten bidden, maar dat ze dan direct tot de Vader kunnen bidden.

“Te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u
geven in mijn naam…vraag in mijn naam en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf
heeft u lief, omdat gij mij hebt liefgehad…”vers 23-27

Dat is het eerste wat we met de Vader gemeen hebben – we houden beiden van Jezus. Dit feit doet alle
argumenten teniet waarom iemand geen gemeenschap met de Vader en Zoon kan hebben. Dingen als ‘Ik heb
zoveel fouten gemaakt’ en ‘Ik ben zo’n erge zondaar’ doen er niet meer toe omdat de Vader van ons houdt omdat
wij van Zijn Zoon houden. Dat hebben wij gemeen, dus de basis voor gemeenschap is aanwezig.

Als wij als mens zijnde om kunnen gaan met moeilijke mensen, omdat zij 1 goede kwaliteit hebben, en wij ze dus in
ons leven willen, dan negeren we de rest. Hoeveel te meer verlangt onze hemelse Vader naar gemeenschap met
ons, al zou het enige zijn dat we Zijn Zoon liefhebben!

En verder….
Is er ooit tegen jou gelogen? Ben je ooit verraden? Of ben je wel eens vals beschuldigd? Heeft men jouw woorden
wel eens verkeerd begrepen en/of dat tegen jou gebruikt? Hebben vrienden je wel eens verlaten? Heb je
meegemaakt dat mensen, waarvan jij dacht dat het je vrienden waren, jou lieten vallen omdat ze aanstoot aan je
genomen hadden?
Al die dingen en nog meer, heeft Jezus ook meegemaakt. Dat heb jij met Hem gemeen. Bedenk eens wat jij
gemeen hebt met de Vader en Zoon, in plaats van je te richten op jouw negatieve kwaliteiten. Ze hebben voor de
eeuwigheid in jou geïnvesteerd, ze onthullen in Efeziërs 2:7 dat in de komende eeuwen de Vader de
overweldigende rijkdom van Zijn genade over ons wil tonen – dus kom jezelf te boven, dat hebben zij ook gedaan.

Dus dag na dag gemeenschap – hoe voelt zoiets?
Als ik wakker wordt, richt ik direct mijn aandacht naar binnen, naar Zijn aanwezigheid, en begin ik in tongen te
bidden. Ik begrijp dat die aanwezigheid de Vader is. Ik probeer niet een onderscheid te willen maken ‘Bent U dit,
Vader, of u, Jezus?’ Het is de Vader. Ik voel Zijn leven, Zijn energie, Zijn warmte in mijn geest. Ik ken Hem.



Zoals Romeinen 8:15 zegt, hebben we de geest van het zoonschap ontvangen, waardoor we roepen: Abba, Vader.
Dus Hij is het binnenin. In de eerste eeuw, was het woord ‘Abba’ een informeel woord, zoiets als ons ‘pappa’.

De reden dat hier zowel Abba als Vader wordt gebruikt, is omdat dit zowel een formele als informele relatie en
gemeenschap aangeeft. Toen ik nog klein was, was het “Mijn pappa kan jouw pappa wel aan!” omdat op die leeftijd
en met beperkt begrip, mijn vader het altijd goed had en hij kon natuurlijk alles.

Toen ik ouder werd, begreep ik dat pappa ook een vader was. Vader zijn wil voor mij zeggen alles wat het inhoudt
een man te zijn, en een vader. Zo zijn we ook met de Vader God. Hij is zowel pappa en Vader.

Van vaag naar specifiek
Als ik mijn aandacht richt op mijn geest, vraag ik vaak gelijktijdig: “Wat denkt u, Vader?”
Niet dat ik echt woorden wil horen, maar meer wil voelen wat de Vader voelt. Welk ‘gevoel’ geeft Hij mij binnenin?

Ik luister niet of ik woorden hoor in mijn geest, allereerst wil ik weten wat Zijn gevoelens, of Zijn mening over iets, is.
Als ik vraag ‘Wat denkt u Vader?’ is het in reactie op alles van ‘moet ik vandaag het drijfhout op het strand
opbranden’ tot ‘moet ik vandaag nieuwe opnames maken, of iets schrijven? Of moet ik Skype aanzetten en
Facebook om met mensen te praten, of zal ik me vanmorgen juist concentreren op het bestuderen van het Woord?

En als iemand mij om mijn mening vraagt, zowel persoonlijk als in een email vraag ik ‘Maar wat denkt u Vader?
‘Wat wilt U dat ik tegen ze zeg? ‘Zal ik heel direct zijn of wat vriendelijker? In welk seizoen van hun leven zijn ze
nu?” enzovoorts. Als ik onderweg ga en een hele lijst heb van dingen die ik moet doen, vraag ik ‘Wat vindt u dat ik
eerst moet doen? ‘- en ik kijk uit naar een gevoel, een getuigenis, iets waar meer de nadruk op ligt in mijn geest dan
die andere zaken. “ Eerst maar naar de bouwmarkt gaan voelt ‘goed’.

Emoties van de Vader
Toen de Vader, jaren geleden, mij over Zichzelf onderwees, zei hij dit: “Ik druk mijn emoties uit door de
manifestaties (gaven) van de Geest.” Ik vertelde: “Ik heb hoofdstuk en vers nodig, Vader”, en Hij reageerde:
“Bestudeer erbarmen. Telkens als je ‘erbarmen’ leest in de Evangeliën, zie je een manifestatie van de Geest.”

Onmiddellijk wist ik dat Hij het juist had. Er staat dat Jezus erbarmen had met een melaatse, en Hij genas hem. Hij
had medelijden met de schare, en voedsel werd vermenigvuldigd. Hij werd met ontferming bewogen omdat ze als
schapen zonder herder waren, dus zond Hij de 12 uit om hen te helpen en te genezen. (Matth. 15:32, Matth. 9:36-
38, 10:1, Marcus 1:41) Zelfs in Zijn gelijkenissen, resulteerde erbarmen in een bovennatuurlijke vergeving van
schuld! (Matth. 18:21-35)

Dus zoek ik niet naar een woord, maar naar de Vaders emotie – erbarmen? Gegriefd? Blij? Jaren geleden, toen ik
pastor was in een traditionele kerk, en Hij mij dit leerde, begon ik de Vader vlak voor een dienst te vragen: “Waar
bent U voor in de stemming?” Wetend dat een traditionele dienst verdeeld is in 3 onderdelen: de aanbidding, het
Woord, en gebed/bediening, begon ik te vragen in welk gebied Hij in de stemming was om iets te doen in de dienst.

Ik voelde– niet hoorde – maar voelde meer ‘gewicht’ in mijn geest op, laten we zeggen, de aanbidding – wat
verklaarde waarom Hij mij niets gegeven had om te onderwijzen die ochtend – Hij had geen zin om iets te zeggen
door middel van mijn onderwijs, maar het voelde ‘goed’, het getuigde binnenin, om gericht te zijn op aanbidding.

De aanbiddingsleider, Paul, keek de eerste paar keer naar mij als een hert, gevangen in de koplampen – ‘Wat? Ik
heb slechts 4 liederen, niet meer’. Ik zei hem met de stroom mee te gaan en te aanbidden….en de avond werd
gevuld met 90 minuten aanbidding, daarna tijd voor bediening, iedereen was ondergedompeld in Zijn aanwezigheid
– dat alles, omdat ik niet uit was op een ‘woord’, maar allereerst en bovenal op die aanwezigheid binnen in mij, en
daar vanuit naar wat de emoties van mijn Vader waren voor die gelegenheid.

Emoties zijn deel van wat we gemeen hebben met de Vader en onze Heer. Erbarmen met anderen is allereerst
geworteld in Hem, dus leer uit te zien naar wat er gemeen is en ‘voel’ Zijn aanwezigheid binnenin. Heb
gemeenschap met wat jullie delen, met elkaar gemeen hebben, en vraag Hem Zijn mening over dingen, en ‘voel’
Zijn reactie.

Volgende week meer, ik ben van plan deze serie dan af te sluiten – zegen,
John Fenn / vertaling AHJ 1
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Dag allemaal,
Vorige week vertelde ik dat ik allereerst let op een gevoel, zin, stemming van de Vader in mijn geest, in plaats van
een stem.



Gemeenschap en een woord aan ons
Het Griekse woord ‘logos’ wordt gebruikt als we spreken over de algehele raad van God. Logos is het gehele
Woord, van Genesis tot Openbaringen. In de populaire kerkcultuur vandaag de dag wordt nieuw gelovigen geleerd
het Woord te lezen, misschien 2 hoofdstukken per dag plus dagelijkse verzen om te lezen of over na te denken, en
dit is de logos.

Al is het goed en juist de logos te kennen, en een brede kennis te hebben over hoofdstuk en vers, de logos
produceert geen geloof. Het logos woord kennen leidt niet tot redding, want hoeveel heidenen hebben niet
hoofdstuk en verse gehoord, hoeveel theologen kennen de Bijbel niet, maar zijn niet wedergeboren – slechts weten
wat Johannes 3:16 zegt, brengt jou niet in de hemel.

Waar leef je voor?
Vanuit het logos komt een specifiek woord wat gesproken of gedeeld wordt met iemand. Dit woord is ‘rhema’ in het
Grieks en wil zeggen een specifiek woord tot iemand gesproken. Een Rhema komt voort uit de logos, het specifieke
vanuit het vage. Je werd wedergeboren door te reageren op een Rhema uitnodiging. Die reactie op een Rhema
uitnodiging voor redding, is geloof.

Mattheüs 4:4 haalt Deuteronomium 8:3 aan, en gebruikt het woord Rhema, niet logos:”Niet alleen van brood zal de
mens leven, maar van alle woord (Rhema) dat uit de mond Gods uitgaat.”

Hier zien we dat ons geestelijke voeding niet het logos is, de algehele raad van God, Genesis tot Openbaringen,
maar een specifiek woord aan ons – net zo specifiek als ons ontbijt is, onze lunch en diner, wat voor ons is en niet
voor iedereen. We leven door en voor een specifiek Woord door God aan ons gegeven.

Dit vers laat ons ook zien dat we een specifiek Woord van God even belangrijk moeten maken in onze harten als
onze dagelijkse maaltijden. Wederom – niet de logos, de 2 hoofdstukken per dag, de dagelijkse memorisatie verzen
moeten we gelijk stellen met ons voedsel, maar leven voor een specifiek Woord aan jou, van God is waar we voor
leven en het is gelijkgesteld aan en is even belangrijk als ons dagelijks brood.

Hoe komt geloof?
In Romeinen 10:17 zegt Paulus: “Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” In de
uitspraak dat geloof komt door het Woord, wordt niet logos gebruikt, maar Rhema. Met andere woorden, geloof
komt niet door het kennen van het Woord. Geloof komt door het horen van een specifiek woord aan jou, van God –
dat produceert geloof.

En weet dat Jezus en het Nieuwe testament leren dat de Heilige Geest verschillende woorden voor deze ‘rhema
woorden’ van communicatie gebruikt, zoals ‘leiden in de waarheid, de toekomst laten zien, een getuigenis in onze
geest, onderscheid van geestelijke dingen’- het zijn niet alleen zinnen die je in je geest hoort – vandaar dat ik vorige
week vertelde dat ik allereerst uitzie naar een gevoel, een getuigenis, een stemming, want een specifiek Rhema
komt voort vanuit de algehele aanwezigheid (logos) van God.

Jezus is de logos van God – de algehele raad en volheid van God in het vlees. Maar als logos wordt Hij ook door
sommigen als slechts een historisch figuur gezien. Door de moslims als een profeet, voor anderen is Hij een
vloekwoord. Maar voor hen die geloven is Hij meer dan een logos, Hij is een Rhema voor ons geworden, een
specifiek woord aan ons dat leidde tot onze redding. Het Rhema komt voort uit de logos.

De fout in de moderne evangelische christelijke cultuur is dit: Iemand vertellen dat kennis opbouwen uit de logos tot
groot geloof zal leiden, tot verhoord gebed, tot een volwassen christelijk leven. Fout.

Gefrustreerde christenen
Opnieuw, het is goed een werkende kennis van de schrift (logos) te hebben, begrijp me niet verkeerd. Maar het is
een Rhema, niet de logos, dat geloof produceert en DAT is wat we in ons leven nodig hebben. DAT Rhema is wat
we even belangrijk moeten vinden als het dagelijks eten dat we tot ons nemen.

Jammer genoeg denken veel christenen dat ‘als ik maar meer kennis van het Woord zou hebben’(vul zelf maar in)
dan zou ik genezen zijn, zou mijn kind gered worden, zouden mijn gebeden verhoord worden, kom ik in mijn
bediening….en ze bedoelen logos.

Bedenk dat Noach met God wandelde, de logos, maar dat het een Rhema was dat hem vertelde de ark te bouwen.
Zijn reactie op dat Rhema wordt groot geloof genoemd, in Hebreeën 11.
Mozes wandelde met God, de logos, maar het was zijn reactie op dat Rhema woord om naar Egypte terug te gaan,
dat hem de grote leider maakte. Abraham wandelde met God, de logos, maar het was zijn reactie op dat Rhema
over een beloofd land, over een zoon der belofte, dat er voor zorgde dat hij die belofte ontving.



Daarom is geloof onze reactie op een Rhema – niet op het kennen van de logos. (voor meer hierover raad ik mijn
How to be led by the Spirit en mijn balancing Grace and Faith series aan)

Het gevolg van deze denkfout, dat gelooft dat het kennen van het Woord (de logos) geloof produceert, is dat veel
christenen gefrustreerd geraakt omdat ze niet begrijpen dat ze, ondanks al hun studeren en lezen, ze nog steeds
geen groot geloof hebben. Het antwoord is simpel: ze hebben de logos als hun dagelijks brood gemaakt in plaats
van de Rhema. Ze denken dat ze doen wat God zei, maar zijn in feite ongehoorzaam en ze vergissen zich en dat
hebben ze geleerd van goedbedoelende dienaren die niet weten waar ze over spreken.

Waarom velen niet genezen worden
Omdat geloof niet komt door een logos, maar van een Rhema – een Woord direct van God aan ons – dat wil
zeggen dat wanneer iemand genezing nodig heeft, of een ander wonder, men allereerst alleen met God tijd moet
doorbrengen in de logos, nadenkend over verzen die op de situatie betrekking hebben, en daarin tijd doorbrengen
totdat een Rhema komt vanuit dat logos. Die logos tijd (voor mij) houdt ook in tijd in gebed en aanbidding
doorbrengen en tijd alleen met Hem, voordat ik zelfs maar de Bijbel open. Gun je de tijd hiervoor en mediteer over
Zijn aanwezigheid, en dan pas over de schrift gedeelten die relevant zijn, en doe niets anders totdat je dat Rhema
woord van Hem ontvangt.

Populaire kerkcultuur zegt dat je een hoofdstuk en vers uit de logos moet nemen, er op moet gaan staan, en dat je
dan een aanraking van God kunt verwachten. Dat is geen geloof totdat en tenzij we een Rhema voor die situatie
hebben ontvangen, en DAN is geloof het resultaat omdat we weten dat we weten dat we weten dat we van God
gehoord hebben daarover.

Geloof komt niet door de logos, maar door een Rhema. Dus wat je situatie ook is, laat die cultuur vallen dat zegt dat
je een hoofdstuk en vers moet zoeken, en in plaats daarvan breng tijd door in aanbidding, in meditatie, in het
studeren van de logos en geef God te gelegenheid tot jou te spreken vanuit dat logos, dus een Rhema aan jou. Zo
werkt geloof dus.

Vraag wat je wilt
“Indien gij in Mij blijft, en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.”

Dit vers in Johannes 15:7 heeft ertoe geleid dat veel christenen zoveel mogelijk van het logos willen kennen,
denkend dat ze op een dag zover zijn dat dit vers waarheid voor hen zal worden – dan zullen ze zo één met God
zijn dat wat ze ook vragen, het hun zal geschieden, omdat ze zoveel van het Woord in hen hebben. Fout.

Dit is NIET wat Jezus zei: Jezus gebruikte het woord ‘Rhema’: ‘als je in Mijn blijft en de Woorden die ik direct tot jou
spreekt in jou blijven, dan kun je vragen wat je wilt overeenkomstig dat woord/Rhema aan jou, en het zal je
geschieden.’

Dat zei Hij! Het is geen blanco cheque over beantwoord gebed, maar een specifiek gezegde dat als je een Rhema
hebt ontvangen en dat Rhema blijft in jou, kun je vragen wat betrekking heeft op dat Rhema, en je zult het
ontvangen.

Toen Noach dat Rhema ontving om een boot te bouwen, kon hij vragen wat hij daarvoor nodig had: ‘ik heb hout
nodig, tijd, hulp, kit, de dieren moeten naar mij toekomen’, alles wat slaat op dat Rhema woord zou hem gegeven
worden.

Dat is de reden dat wanneer jij een Rhema ontvangt – een leiding, een vrede, een woord, een richting- en je vraagt
om iets specifieks binnen dat Rhema, het gebeurt.

Bijvoorbeeld, toen Barb en ik verhuisden van ons kleine appartement in Charlotte, Noord Carolina naar Tulsa, in
1979, en de Vader mij vertelde: “Je kunt een huis in Tulsa huren”, we onmiddellijk gingen uitzoeken wat we in dat
huis nodig zouden hebben om onze eerstgeboren zoon te kunnen verwelkomen daar.

We maakten een lijst: aardetinten, een stenen haard, houten mantel, een raam boven de gootsteen, 2 badkamers,
3 slaapkamers, garage, binnen 25 minuten van mijn werk en school, en voor minder dan 400$ per maand. Toen we
in Tulsa onderweg waren om een huis dat te huur was te bekijken, sprong mijn geest op toen we een hoek
omdraaiden en mijn oog viel op een huis – toen pas zag ik het bord ‘te huur’. Het had alles waar we om gevraagd
hadden, en daar hebben we dat jaar gewoond. Waarom? Omdat we in de aanwezigheid van de Heer waren en
wachtten totdat we een Rhema ontvingen, toen vroegen we wat we nodig hadden, gebaseerd op dat Rhema, en het
gebeurde.

Je moet Hem kennen en omgang met Hem hebben wil je een Rhema ontvangen
De logos kennen vereist niet dat we God de vader kennen en gemeenschap met Hem hebben. Een Rhema
ontvangen vereist WEL dat we omgang met Hem hebben en Hem kennen.



Als ik het Woord bestudeer, lees ik de logos door, zoekend naar iets dat ‘opspringt’ of dat mijn aandacht vangt.
Soms lees ik gewoon voor plezier, maar meestal ‘vis’ ik naar een Rhema, zoals een visser die een hengel in het
water heeft en oplettend is of hij wat gevangen heeft. Ik bid dat Hij de ogen van mijn hart opent, en dan ga ik door
het Woord, en als iets mijn aandacht pakt, stop ik en ga ik dat Woord bestuderen, dat vers, dat onderwerp. Soms
wel weken of maanden aaneen.

Altijd heb ik wel 5 of 5 Rhema woorden/concepten waar ik over aan het nadenken ben, over studeer, mediteer – en
dat is de reden dat ik geloof heb. Daarom weet ik zo veel – eerlijk, ik wacht totdat ik iets ontvang dat Hij mij wil
leren, dan bestudeer ik dat totdat ik ieder graantje geestelijk voedsel uit dat hemels brood heb gekregen.

Een Rhema kan vanuit de meest onwaarschijnlijke bron komen, omdat, als je Zijn aanwezigheid in jou kent, je
voortdurend je aandacht omschakelt naar binnenin. Zoals toen ik een herhaling van een TV show zat te kijken en
tegen de vader zei dat Zijn leven wel erg saai moest zijn, omdat ik het saai vond die show te zien die ik al vaker had
gezien en ik iedere zin kende. Dus ik vroeg ‘Waarin vind U vervulling?’ (omdat U het eind al kent aan het begin) en
hij antwoordde: “Ik geniet van het proces.” Dat Rhema van jaren terug geeft mij NOG STEEDS geestelijk voedsel,
tot op de dag van vandaag.

Het is een gemeenschap hebben, de hele dag door, je aandacht van het natuurlijke richten op het geestelijke, en
omgekeerd. Het is een manier van leven, niet een formule. Zoals met iedere vriendschap, let je op gevoelens,
nuances, woorden, stemmingen, bij elkaar.

We moeten hem kennen….en die omgang resulteert in Rhema’s in ons leven….onze reactie op die Rhema’s is
geloof, en onze vrede in Hem. Er is zoveel meer over dit onderwerp te delen, maar ik voel dat ik verder moet gaan,
misschien volgende week iets wat ermee verband houdt.
Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.cwowi.org


