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“Hoe ik het zie”

Hallo allemaal,
Jullie weten onderhand wel, dat als ik mijn ‘gedachten’ elke week opschrijf, ik transparant schrijf, wat ik echt
op mijn hart heb, waar ik echt over nagedacht heb.

Wat ik vandaag op mijn hart heb, is dat ik graag met jullie wat antwoorden wil delen op de vraag die mij erg
vaak wordt gesteld. Deze vraag wordt me in verschillende bewoordingen door verschillende mensen in
verschillende locaties gesteld, maar ze komen hierop neer: Jij ziet steeds engelen en je hebt vaak
ontmoetingen met de Heer die je dan onderwijst of je profetische woorden geeft over de toestand in de
wereld en het Lichaam van Christus: Wat doe jij of heb je gedaan (om dat vertrouwen niet te beschamen),
en is dat voor iedereen, ook voor mij?

Ik zal je vertellen wat volgens mij enkele criteria in mijn leven zijn, en ik hoop dat ze helpen om dichter bij de
Heer en Vader te wandelen.

De Vader doet dingen stap voor stap in iemands leven, zodat er een fundament in je leven wordt gelegd
waarop Hij verder kan bouwen, al naar gelang dat we dat willenen toelaten. Dus de mate waarin Hij mij
voldoende vertrouwt om mijn ogen te openen om Zijn ‘wereld’ te zien, gebeurt niet allemaal in één dag.

In de jaren ‘70
Mijn vader liet ons gezin in de steek (ik ben de oudste van vier jongens), toen ik bijna twaalf was, en dat liet
een enorm leegte achter in mijn hart. De vader van wie ik hield en die ik bewonderde, liet ons in de steek en
trouwde met een andere vrouw. Hij had haar twee kinderen van haar zelf beloofd, en die heeft hij haar ook
gegeven.

Hij had mij geleerd dat ik iemand altijd een stevige hand moest geven, dat ik mijn schoenen moest poetsen,
dat ik een goede indruk op iemand moest maken door die persoon netjes aan te spreken, dat ik slim moest
zijn om mijn doel te bereiken en om je rekeningen te betalen en wat je overhield te sparen.

Hij had me geleerd om langs de kust van het Burtmeer te zeilen, in noord Michigan, waar we een huisje
hadden, en zelfs toen ik nog maar 7-10 jaar oud was had hij genoeg vertrouwen in me om me met de kleine
Sunfish (eigenlijk gewoon een surfplank met een zeiltje, een kielzwaard en een roeispaan) uren lang het
meer op te laten gaan.

Hij rende vaak ’s morgens vroeg samen met mij naar de bakker in Alanson om kaneelbroodjes te halen, of
we namen de speedboot naar de overkant van het meer om in Indian River te ontbijten. We meerden dan
onder aan de brug, en liepen naar het restaurant dat gebouwd was van boomstammen, waar een echte
Indiaan in vol ornaat voor de deur stond om de gasten te begroeten.

We hadden een ligplaats voor onze grote boot in Holland, Michigan, en omdat ik de oudste was maakte ik
deel uit van de bemanning en kreeg mijn bevelen van mijn pappa, de kapitein, om bijvoorbeeld de
meertouwen los te maken of vast te maken als we aankwamen(hij leerde me hoe je een touw aan een
meerpaal of steiger vast moest maken), en ik mocht van hem op de voorplecht staan als we de haven
binnenliepen, enzovoort.

Als we gingen kamperen leerde hij me hoe je een tent moest opzetten, knopen moest leggen, een mes
moest gebruiken, een vuur kon aanleggen en de plek waar we gekampeerd hadden netter achter te laten
dan toen we aankwamen, wat inhield dat we zelfs de rommel die andere mensen hadden achtergelaten,
zoals sigarettenpeuken en propjes papier, opruimden. ’s Nachts keek ik samen met hem naar de sterren en
hij wees me dan op de verschillende sterrenbeelden en praatte met me over wetenschap en hoe de wereld
in elkaar zat.

Thuis was ik soms nog laat op (tien uur ’s avonds was op mijn leeftijd echt laat!) en dan had hij Coney
Island hot dogs met veel chilisaus en uien meegenomen voor mijn moeder, zichzelf en ook voor mij. We
aten die dan met zijn drietjes op terwijl mijn drie ‘kleintjes’ al naar bed waren. Ik voelde me zo volwassen
zoals ik daar met mijn pa en ma op mocht blijven! Soms was het een pizza van Pizza King – met een heel
dunne korst, voorgebakken, en knisperend, met peperoni, weinig vet, maar een heel aparte smaak. Het is
nog steeds mijn lievelingspizza en als we weer eens in Kokomo (Indiana) zijn (waar wij zijn opgegroeid),
nemen we er altijd eentje.



Aan dat alles kwam een einde
Toen papa wegging kwam aan dat alles een einde. Plotseling was ik de oudste van de vier en er moest
gewerkt worden. Twee keer in de week moest ik oppassen terwijl ma haar studie Handelskennis en
Boekhouden afmaakte op de Avondschool; het gras maaien (300 m2), de vuilnisbak aan de weg zetten, er
voor zorgen dat de jongeren hun huiswerk deden, het huishouden doen, de vaat, enz. Dat was een grote
verandering.

Van binnen zocht ik een papa, om terug te kunnen krijgen wat ik kwijt was geraakt. Tussen het moment dat
mijn vader wegging en ik de Heer leerde kennen lag vier jaar. Toen ik 14 jaar was vond mijn moeder het
goed dat ik een aapje kocht. Ik noemde haar Tilly, maar ze ging al na één jaar dood. Toch vulde ze een
plekje in mijn hart op, doordat ze afhankelijk van mij was en ik van haar hield. Ook namen de vaders van
mijn vrienden mij op in hun gezin als ze tripjes gingen maken in die jaren, en dat hielp ook erg. Maar nog
steeds zocht ik een papa. Eigenlijk meer dan dat: ik wilde de draad opnemen waar mijn vader die had laten
liggen.

Criterium nr. 1
Toen ik 16 was leerde ik de Heer kennen en meteen begon ik Hem aan te spreken met ‘Vader’. Daarbij ging
ik er natuurlijk van uit dat mijn relatie met mijn Vader God zo lijken op de relatie die ik met mijn aardse vader
had gehad, en dat ik daar gewoon op verder kon borduren.

Ik nam aan dat Hij me zou vertellen hoe ik de grasmaaier moest repareren, hoe Hij de wereld had gemaakt,
wat voor taak ik nu moest doen, enz. Ik ging er van uit dat Vader mijn leidsman zou zijn zoals mijn vader dat
was geweest voordat hij wegging, en dat deed Hij ook! En op die manier leerde ik de Vader kennen, en ik
ga nog steeds zo met Hem om.

Intiem met de Vader omgaan, dat komt bij mij op de allereerste plaats: van Hem houd ik het meest en het
diepst. Ik spreek met Hem op een normale, gewone manier. Naar Hem luister ik om te horen welke richting
Hij met mij uitwil. Met Hem heb ik gemeenschap door de Geest. Als ik engelen zie en ze hebben een
boodschap voor me, of wat ik aan iemand anders moet vertellen, begint dat meestal met “De Vader wil dat
je weet” of ”De Vader wil dat ze weten dat…”“ of “De Vader zegt…”

De Vader is mijn papa en Hij is dat al vanaf mijn 16
e
. Ik ben nu 51. De apostel Johannes zegt in 1 Joh.1:3:

“En onze gemeenschap is met de Vader, en met de Heer Jezus Christus”. In mijn eigen leven ervaar ik
dezelfde orde.

Daardoor ben ik in mijn gemeenschap met de Vader net zo informeel als ik dat was met mijn eigen vader,
als hij die lekkere hot dogs meebracht van Coney Island en ik op mocht blijven, of als hij het met me had
over iets in huis dat gerepareerd moest worden. Het is als in een conversatie, en dat gaat de hele dag zo
door:”Wat vindt U, Vader?”

Hier is een momentopname van 24 uur om je een indruk te geven. Afgelopen donderdagmorgen reed ik
naar een buurtwinkel om een fles melk te kopen. De vrachtauto deed alleen maar ‘klik’ toen ik hem weer
wilde starten. Ik vroeg:”Wat denkt U, Vader?” en meteen hoorde ik:”Kijk naar de negatieve kabel van de
accu.” Dat deed ik; hij zat los. Ik bevestigde hem weer, startte de motor en reed naar huis.

Vrijdagmiddag zag ik onze buurman in zijn tuin aan het werk en groette hem toen ik wegreed, en stopte
even. Hij vertelde dat onze buurman twee deuren verder om 04.00 u. was overleden aan kanker – hij was al
een poosje ziek, en was een gelovige. Hij was lid van een Baptisten gemeente. Toen ik de eerste keer
hoorde dat hij ziek was, een paar maanden geleden, vroeg ik de Vader:”Wat Zijn Uw gedachten? Gaat U
hem genezen of hem opwekken uit de dood als zijn tijd daar is?” Meteen hoorde ik:”Hij zal spoedig bij Mij
zijn.” Toen mijn buurman zei, dat hij was gestorven, vroeg ik de Vader:”Wat zijn Uw gedachten?” en Hij
zei:”Hij is bij Mij.”

Tussen de donderdagochtend, toen de vrachtauto niet wilde starten en vrijdagmiddag, heb ik de Vader
meer dan eens gevraagd “Wat Zijn Uw gedachten?” Over allerlei zaken en situaties: toen ik naar een film
zat te kijken op TV, toen Hij zei:”Hier zit geen enkele geestelijke les in”, en toen ik vroeg:”Wat wil U dat ik nu
ga doen?” – “Vergeet niet, dat Barb je gevraagd heeft de sperziebonen gaar te stomen, en ze in te vriezen”
en “Wat vindt U van de boot?”- “Die is okay, maar morgen kan je hem in de loods zetten voor de winter.”(ik
heb een kleine, goedkope, oude [van 1973] zeilboot).

Dus dat is de eerste stap in mijn wandel: mijn belangrijkste gemeenschap is met de Vader, en ik ben de
hele dag met Hem in gesprek. En als ik dat niet doe, bid ik meestal fluisterend in tongen. Maar ik moet
toegeven dat ik soms uren lang in beslag genomen word door dingen die gedaan moeten worden, of dat ik



door andere dingen word afgeleid, zodat ik mezelf regelmatig tot de orde moet roepen en weer verder moet
gaan met het fluisterend in tongen bidden.

Maar ik denk er wel steeds aan hoe ik de (aanwezigheid van) Vader in mijn binnenste ervaar, door
voortdurend mijn aandacht van het natuurlijke te switchen naar wat ik in mijn geest voel of oppik. Op die
momenten ben ik stil en luister ik, en geniet ik van Zijn Tegenwoordigheid in mij. Weten dat mijn Vader altijd
in mij is en een deel van mij is en in alles wat ik doe er is, dat is mijn grootste vreugde. Er is niets en
niemand die mij van Hem kan scheiden, en in tegenstelling tot mijn aardse vader, zal Hij mij nooit in de
steek laten. Ik heb een diepe bron van vrede in mij, zodat niets mij uit deze realiteit kan roven, en het is het
fundament van wie ik ben.

Als mensen me vragen waarom Jezus aan mij verschijnt om me profetische dingen te vertellen of me een
persoonlijk woord of opdracht geeft, is het enige wat ik kan bedenken (wat iets met mij te maken heeft) dat
wij allebei op de allereerste plaats van de Vader houden. Ik voel me heel dicht bij Jezus wat dit betreft, zo
close dat ik onze vriendschap niet onder woorden kan brengen. Het woord dat met gemeenschap wordt
vertaald in het Nieuwe Testament ligt het dichtst bij ‘koinonia’ en dat wil zeggen ‘gemeen hebben met
elkaar’. Er is iets waarvan ik heel sterk het gevoel heb dat Hij en ik dat gemeen hebben met elkaar en dat is
onze liefde voor de Vader.

Als mijn ogen open gaan in de Geestelijke wereld en Jezus komt naar me toe lopen, dan springt mijn hart
op om één te zijn met Zijn hart in onze gemeenschappelijke liefde voor de Vader. Het is net alsof we allebei
gericht zijn op wat de Vader doet en Hij komt naderbij om de meest recente gedachten van onze Vader met
een broeder en vriend te delen die hetzelfde hart en dezelfde motivatie en intensiteit heeft om te doen wat
de Vader doet. In dat opzicht zijn wij vrienden, hoewel Hij natuurlijk Heer en Redder is en ik meestal op mijn
knieën val als ik Hem zie.

Dit is iets dat als een rode draad door alles heen loopt. Ik wil niet beweren dat ik net zoveel van Hem houdt
als Jezus doet, maar in de mate waarin een mens van de Vader kan houden in dit korte aardse leven met al
mijn menselijke kwetsbaarheid en beperkingen, in die mate houd ik net zo van de Vader als Jezus dat doet,
en dat delen we met elkaar.

Daarom is er een vertrouwensband tussen ons tweeën. Ik wil de Heer niet zien ter wille van de ervaring op
zich, ik heb geen verborgen agenda om me zelf naar voren te schuiven, maar ik wil alleen met anderen
delen wat ik heb geleerd en dat anderen in grotere intimiteit met de Vader en de Heer zullen kunnen
wandelen.

Hij weet dat het niet om trots gaat of iets dat je kunt pakken. Het is gewoon ‘christen zijn’. Als Hij verschijnt,
gaat mijn hart uit naar de Vader en naar Zijn wil, zoals Hij is, en dan voel ik me ‘veilig’ om zo te zeggen. Ik
ga geen gekke vragen stellen. Ik ga niet proberen Hem te manipuleren. Ik wil alleen wast Hij de Vader
willen.

Verpakt in dit alles is, dat ik van mensen houd. Mijn Vader heeft hun redding gepland en mijn beste Vriend
heeft het mogelijk gemaakt – zou ik dan niet van ze kunnen houden? De liefde voor hen is in mijn hart.
Hierdoor zullen de mensen weten dat we Zijn discipelen zijn, dat wij elkaar liefhebben. Ik wil dit ook zien in
een groter verband, een eeuwig perspectief, en het proces in dit alles ook liefhebben.

Het is dus mogelijk dat ik een prediker op TV zien, die een reclameboodschap voor zijn programma of
gemeente verzorgt en de Vader die ineens zegt:”Hij gaat binnenkort sterven” of “Hij heeft een liefdesaffaire”
en de Vader weet dat ik er dan over ga bidden en vragen of Hij dat huwelijk kan redden, maar ik praat er
met niemand over. Ik hoor dat iemand ziek is en vraag de Vader of die ziekte dodelijk is of niet, en Hij vertelt
het me. Ik kan Hem iets vragen over de economische toestand of over regeringen of wat dan ook, en vaak
deelt Hij Zijn gedachten met me. Het is een kwestie van vertrouwen, het is persoonlijk, het zijn twee
vrienden die met elkaar praten.

Zoals de Vader aanbidders zoekt die Hem aanbidden in geest en waarheid, ingebed in die ‘geest en
waarheid’, ligt het vertrouwen dat de Vader heeft in die mensen. Daarom zoekt Hij hen die wandelen in
geest en waarheid. Geen andere motieven, geen spelletjes, alleen maar de zuivere aanbidding in liefde.
Alles wat Hij zegt heeft prioriteit voor gebed en is vertrouwelijk, mag alleen met anderen worden gedeeld
wanneer Hij daarvoor toestemming geeft, of wanneer de nood daar aanleiding toe geeft en het op een
weloverwogen manier wordt gedaan of vrijgegeven wordt.

Daarom verwacht ik geen dingen van anderen, die de Heer of Vader niet van hen verwacht op een bepaald
tijdstip of seizoen van hun leven. Mijn verwachting is dat mensen zullen gaan doen wast de Heer wil dat zij
doen, en als ze dat niet doen, of iets wat ze moeten doen maar het strookt niet met mijn leven, de Vader zal



over mij waken en voorzien, maar ze zullen er wel op een dag verantwoording over moeten afleggen naar
de Heer toe.

Om je de waarheid te zeggen, vind ik dat het moeilijkste in mijn bediening, zelfs na 30+ jaren. Op welk
moment moet ik tegen iemand zeggen dat de Heer verwacht dat ze iets gaan doen, en in welk geval moet ik
het ze zelf laten uitzoeken, vooral als ik er schade door lijdt? Zoals mensen in wiens leven we hebben
gezaaid of wanneer ze hun geestelijk leven aan ons hebben te danken en die eigenlijk ons in het natuurlijke
zouden behoren ons terug te betalen, zoals in 1 Kor.9 wordt duidelijk gemaakt, maar dat niet doen? Of
iemand wiens huwelijk op de klippen is gelopen omdat ze de problemen niet hebben aangepakt, maar ze
bellen ons midden in de nacht op? Soms weet ik niet of ik iemand moet vertellen dat ze het juiste moeten
doen en in welk geval ze zelf tot inzicht moeten komen met de Heer wat ze moeten doen.

Criterium nr. 2
Toen ik nog een tiener was, geloofde ik ook dat het boek Handelingen het normale christenleven weergaf:
in tongen bidden, de Heer zien, engelen, mensen die genazen, demonen die werden uitgedreven,
vervolging enzovoort was gewoon, normaal, en het traditionele gemeentedom dat ik om me heen zag was
voor het grootste deel abnormaal. Ik ging wel eens mee naar de gemeente waar mijn moeder naar toe ging
of die van mijn vriendin (die nu al meer dan 31 jaar mijn vrouw is) en ik dacht ‘dit is abnormaal, niet zoals de
Heer het heeft bedoeld’. Ik ging naar onze kleine huisgemeente en zag daar het boek Handelingen in actie
en ik dacht ‘dat is het normale christelijke leven’.

(Ik besefte toen nog niet dat ik 20 jaar lang meegezogen zou worden in de maalstroom van de traditionele
kerk voordat ik naar mijn wortels terug zou keren!)

Aangezien Adam en Eva duidelijk in de geestelijke wereld konden zien en tegelijkertijd ook in de natuurlijke
wereld, voor de zondeval, en wij nu de Heer hebben, dacht ik dat het voor ons zo zou zijn. Elisa bad in 2
Kon. 6 dat de geestelijke ogen van zijn knecht zouden worden geopend zodat hij zou zien wat de
Ziener/Profeet zag: een leger van engelen om hen heen om hen te beschermen, en ik geloofde dat dit ook
voor mij gewoon zou moeten zijn. Dat gebeurde niet voor ik bijna 28 was, maar ik geloofde het wel in die 12
jaar ertussen.

Als mensen tegen mij zeggen:”Ik zou niet weten wat ik zou moeten zeggen als de Heer of een engel aan
me zou verschijnen”, dacht ik in stilte bij mezelf, “Het zal je niet gebeuren, zolang je zo denkt en gelooft”.
Zoveel hiervan valt onder de noemer van “u geschiede naar uw geloof’. Dus als jij heet hoog verheven vindt
en verbazingwekkend en zeldzaam om dergelijke dingen te ervaren, dan zal het bij die gedachte ook
blijven. Als je denken echt vernieuwd wordt en je gelooft dat Handelingen normaal is en je bent bereid om
met die mogelijkheid rekening te houden, wat voor theologie of geloofsleven je ook nu hebt, dan zullen er
dingen gaan plaatsvinden.

Criterium nr. 3
Ik heb de opleiding gevolgd aan het Rhema Bijbel Instituut in Broken Arrow, Oklahoma in 1979-1980. Wat ik
daar geleerd heb is dat Gods Woord zuiver en onfeilbaar is en daar ben ik dankbaar voor. We waren ergens
in Colorado in de bediening toen enkelen van Kenneth Hagins ‘volgelingen’ op verschillende gebieden
doorsloegen, maar toen wij daar waren was het onderwijs evenwichtig en goed gefundeerd.

In 2 Petr. 1: 12-21 vertelt Petrus over zijn ervaring op de Berg der Verheerlijking – hij zag Jezus in
heerlijkheid, hoorde de stem van de Vader, maar kwam tot de slotsom dat ‘en wij achten het profetische
woord (daarom) des te vaster’, het geschreven Woord van God.

Wat hij hier zegt en wat voor onze toepassing van belang is, is het volgende: ongeacht je geestelijke
ervaringen, het geschreven Woord van God moet boven welke ervaring dan ook staan.

Allereerst komt dus mijn liefde voor de Vader, en daarop rust het fundament van Gods Woord. Als Jezus
dus aan mij zou verschijnen en mijn ogen zouden engelen en soms ook demonen zien, maar ik zou niet de
kennis hebben waar Petrus het hierboven over heeft, dan zou ik aardig de mist in kunnen gaan. Mensen
kunnen echte ervaringen in de dingen van de Geest hebben en regelrechte woorden horen, maar als ze
niet ondersteund worden door Gods Woord, wordt men misleid doordat men de kennis of de interpretatie
laten afhangen van wat ze hebben ‘gezien en gehoord’, en sommigen kunnen daardoor de gekste dingen
beweren. De Geest en het Woord zijn het altijd met elkaar eens.

Het komt vaak voor dat als ik een stuk onderwijs ontvang van de Geest, dat ik de Heer vraag:”Kunt U me
vertellen waar dat in de Bijbel staat?” en dan geeft Hij me dat meteen. Hetzelfde geldt wanneer ik een



boodschap krijg van een engel die ik niet goed begrijp. Ook dan vraag ik waar dat in de Bijbel staat en krijg
ik het meteen.

Bij sommige mensen is het zo, dat ze iets meemaken, maar omdat het hen ontbreekt aan kennis van het
Woord, leggen ze het naast hun godsdienstige tradities of grillige charismatische onderwijs, en mixen
zodoende het echte met elementen van de mens, en raken het spoor bijster.

Je hebt allerlei soorten muesli ontbijten op dat gebied: met vruchten, met noten, met vlokken, maar als je
open wil staan voor geestelijke ervaringen die zuiver en evenwichtig zijn, en die wil doorgeven, dan zal je
het Woord goed moeten weten dat het Woord vaster is dan wat jij hebt gezien en/of gehoord, en je zal een
goede kennis moeten hebben van het Woord in zijn totaliteit.

Genade, genade, genade
Deze drie zaken vormden mij tot wie ik was in mijn late tienerjaren en begin twintiger jaren. Mijn liefde voor
de Vader, mijn geloof dat Handelingen het normale christelijke leven beschreef en het Woord als fundament
als absolute beginselen.

Tegelijkertijd moet worden gezegd, dat om voor het zien in het rijk van de Geest zijn geen van deze zaken
noodzakelijk, omdat wij ze niet kunnen laten plaatsvinden: het gaat zoals de Heer verkiest. Het is de Heer
die ogen opent om iets in Zijn rijk te zien, afhankelijk van de noodzaak ertoe. Dit valt onder de noemer van
de charismatische gave van het onderscheiden van geesten, en daar vallen alle visioenen, geestelijke
dromen en geestelijke ervaringen onder.

Na dit alles gezegd te hebben, de Vader vertelde mij al vroeg dat ik een Ziener zou zijn, en in november
2001 legde de Heer me de handen op om me aan te stellen als een apostel, met de taak om
huisgemeenten te beginnen en te bouwen. Veel van wat ik ervaren heb op dit gebied (hierboven genoemd)
gebeurden als onderdeel van deze roeping. Hoewel iemand misschien maar één keer in zijn hele leven de
Heer ziet, is een Ziener een profeet die in beide rijken wandelt als normaal onderdeel van zijn leven. Dat
geldt voor mij.

Maar ik wil ook zeggen, dat deze 3 elementen zorgden voor een fundament in mijn leven, waardoor de
Vader mij kon roepen als Ziener. De mate waarin ik Hem dat fundament kon laten leggen is dezelfde mate
waarin Hij mijn ogen kon openen in de wereld van de Ziener. Deze twee zaken zijn in evenwicht met elkaar.

Als jij meer met Jezus omgaat (spreekt) dan met de Vader, dan wil ik je aanmoedigen om Ef. 1-3 door te
lezen en stil te staan bij ‘de Vader’ en ‘God’ in de teksten. Velen bidden tot Jezus, en vragen Hem om
dingen, en dat is volkomen tegengesteld tot wat Jezus zei dat we moesten doen en wat de apostelen
deden. (zie hiervoor Joh.16: 23-28; Hand. 4:24-30; Ef. 1:17-18; 3: 14-19; Kol.1: 9-12)). Wij hebben
gemeenschap met Jezus, maar als we iets vragen richten we ons tot de Vader.

Begin met de Vader te vragen, spreek met de Vader en vraag Hem:”Vader, wat vindt U?” en je zult
ontdekken dat er een hele nieuwe wereld voor je opengaat. Volgende week zal ik hier meer over schrijven,
wat er verder hierover op mijn hart ligt.

Zegen,
John Fenn

17-10-2009

“Hoe ik het zie – deel 2”

Hallo allemaal,
Ik was enorm verrast en diep geraakt door het grote aantal e-mails van mensen die gezegend waren door
de ‘Wekelijkse Gedachten’ van vorige week.
Vandaag zal ik wat meer vertellen over de Vader en hoe ik van Hem op de allereerste plaats ben gaan
houden en dan nog enkele criteria noemen in de komende twee weken. Ik ga deze week en volgende week
op reis, daarom ontvangen jullie deze ‘weekly’ wat eerder en volgende week zal ik geen gelegenheid
hebben om er een te sturen. De volgende verschijnt dan dus weer op 31 oktober.

Ik ga verder waar ik vorige week ben gebleven.
Toen mijn vader en moeder ons vieren (de kinderen) riep om te gaan zitten omdat ze ons iets wilde
vertellen (dat was vier maanden voor mijn 12

e
verjaardag), dachten we dat er iets speciaals te melden was.

We hadden geen flauw vermoeden wat dat was.



“Ik ga scheiden van je moeder en ik laat jullie, kinderen, ook achter, zei papa, en die gebeurtenis is voor
altijd in mijn herinnering gegrift. Later zijn mijn moeder dat ze niet had kunnen geloven dat hij zo iets tegen
ons zou zeggen en ze was met afschuw vervuld.

Ik moet haar nageven dat ze nooit, echt nooit, kwaad van mijn vader heeft gesproken. Het enige wat ze zei,
was dat wanneer ik ouder was, ik zelf mijn conclusies zou moeten trekken, maar zou er alles aan doen om
de relatie tussen ons kinderen en papa te bevorderen. En ik ben haar er altijd dankbaar voor geweest dat
ze die hoge weg heeft bewandelen.

Toen mijn vader mij achterliet met een gebroken hart en mijn emoties als een achtbaar door me heen
raasden (waaronder ‘Als ik er niet was geweest, zouden ze nu nog bij elkaar zijn geweest’ en ‘Het is mijn
schuld, want ik heb hem kwaad gemaakt, omdat ik de vuilnisbak niet aan de weg heb gezet, toen ik dat
moest doen’. Ik zag niet in, dat het iets was tussen mijn vader en mijn moeder, en dat wij als kinderen er
slechts zijdelings schade door op liepen.

Maar Vader God was genadig genoeg om mij duidelijk te maken dat er iets zou gebeuren. – Ongeveer 15
maanden voordat hij ons verliet, zei mijn moeder dat ik even moest gaan zitten en naar haar luisteren. Mijn
vader ging de boot aan het Michiganmeer verkopen, en ook het huisje dat we hadden aan het
Burtmeer…Het deed me zo ongelofelijk veel pijn, dat hij het er niet eens met mij over had gehad en dat er
helemaal niet over gesproken werd. Ik had altijd gedacht, dat het zo iets was als ‘ons plekje’, ons
gezinsplekje, en de gelukkigste momenten van mijn leventje waren te vinden aan het Burtmeer en met de
boot.

Hij verving de boot en het huisje voor een camper en we hebben een aantal ritten ermee gemaakt. We
gingen o.a. naar de American Football wedstrijden van de Universiteit van Indiana. Daarna verkocht hij die
camper weer en kocht hij een vliegtuig. Op een dag zei mij moeder tegen me met tranen in haar ogen:”Je
vader wilde dat huisje niet, en die boot ook niet, en die camper ook niet: ik denk dat ik de volgende ben die
hij niet wil.”

Als ik zeg dat ik me hulpeloos voelde op dat moment, is erg zacht uitgedrukt. Ma had de deur van de
badkamer op slot gedaan, maar ik kon haar horen huilen en ik drong aan dat ze de deur zou open doen, en
zo kwam het dat ze de deur open deed en terwijl ze zich inzeepte en haar trouwring afdeed, ging ze onder
tranen verder en zei:”Ik dacht dat ik deze ring zou dragen tot mijn dood en dat ik hem dan zou doorgeven
aan je zus of iemand anders: het is nooit mijn bedoeling geweest om hem af te doen.”

De vaders van mijn vrienden
Als gevolg van deze gebeurtenissen en nog vele andere, was ik me er erg van bewust wat ik binnenin
voelde en ook van de gevoelens van mensen om me heen. Net zoals in het bekende liedje van Amy Grant
gezongen wordt:”dezelfde zon die was doet smelten, doet klei hard worden”, had ik van binnen hard kunnen
worden, maar in plaats daarvan was ik gewoon op zoek naar een vader. Vorige week vertelde ik jullie dat
enkele vaders, van vrienden van me, de leemte opvulden tussen mijn twaalfde en 16

e
, toen ik de Heer

leerde kennen.

Een van mijn vrienden, Emerson Harvey, en het gezin waaruit hij kwam, hebben een belangrijke rol in mijn
leven gespeeld. Ik ging op de Padvinderij, omdat mijn moeder er op aandrong, omdat Emerson erop zat en
Dr.Harvey hopman of zoiets was. Maar ik voelde me als een vis op het droge, want al de andere jongens
hadden een vader, maar ik niet. En zo kwam het dat ik na een jaar de padvinderij weer verliet, met dezelfde
rang waarmee ik erin was gekomen: ‘groentje’.

De padvinderij was niet de enige teleurstelling in mijn zoektocht naar een vader: ik ging op schilderles, maar
haakte af. Ik ging op SCUBA (duiksport), maar haakte af. Ik ging op vliegles, maar haakte af.

Ik kwam vaak bij hen langs, en ik leerde skiën, doordat Dr. Harvey en mevrouw Harvey me meevroegen
toen ze met hun gezin een tocht gingen maken naar Sugarloaf in Michigan (in de buurt van Traverse City,
een paar kilometer van het Burtmeer, en dat was goed dat Vader God dat zo leidde, al kende ik Hem toen
nog niet.

Later zijn ze verhuisd naar Evergreen, in Colorado, en in de lente- en de zomervakantie zochten we hen op.
Dr. Harvey noemde ons altijd ‘mannen’, en zei bijvoorbeeld:”Kom op, mannen, we hoeven alleen maar 1
stapel hout te hakken.” Maar we mochten ook met zijn.457 Magnum schieten, ging met ons skiën, en meer
van zulke dingen. Hij is nu in de hemel, en ik zie er naar uit om hem te vertellen wat voor invloed hij in mijn
leven heeft gehad, maar ik denk dat hij dat al weet.



Trip, nog een vriend van me en zijn vader en moeder waren ook belangrijk. zo zelfs, dat ze ‘oom Del en
tante Betsy voor me werden, en Trip en ik hebben heel wat middagen, na schooltijd, samen in de
studeerkamer van zijn vader doorgebracht met op TV de serie ‘Get Smart’ [Wees slim] te kijken in hun
ruime woonhuis.

Oom Del was eigenaar van een goeddraaiend bedrijf en zij hadden ook een huis aan het
Maxinkuckeemeer, precies 5 kwartier rijden van huis. Ik vond het fijn om te gaan waterskiën en om hun
houten boot terug te varen door de kreken en vaarten en op schildpadden te ‘jagen’ die lagen te zonnen,
door ze met een net te vangen voordat ze konden ontsnappen door van een boomstam af te glijden het
water in. Ze hadden ook een Hobie catamaran zeilboot.

Later kwam ik erachter dat Vader deze zeilboot heeft gebruikt om nog een leegte in mijn leven te vullen – ik
miste mijn Sunfish zo erg en al die keren dat ik op het Burtmeer was geweest! Toen ik 17 was, nam ik Barb
mee op een dag en ik had geen enkel geduld met haar. Ik gaf haar de helmstok terwijl ze er geen flauw idee
van had hoe je moest zeilen – hij sloeg compleet om en toen er een boot langs kwam om ons te helpen, zat
de modder van het meer tot op de masttop!

Dat was de laatste keer dat ze mee ging zeilen in de afgelopen 25 jaar! En dat is geen geintje!

Terugkijkend
Toen ik Jezus aan nam op mijn zestiende en ik meteen Vader leerde kennen, kon ik zien hoe Hij mijn leven
had bestuurd en tijdens deze ‘reis’ had voorzien in dingen die nodig waren in mijn leven:
Tilly, mijn kleine aapje, gaf me de gelegenheid van een huisdier te houden en dat er van mij gehouden
werd, toen ik 14 was. Dr. Harvey, de skitocht bij het Burtmeer, en hoe zijn huis altijd rust, vrede en
geborgenheid uitstraalde. Oom Del en hoe hij mij opnam als een van zijn gezin. De Hobie zeilboot die een
leemte opvulde, en ga zo maar door.

Er waren voorbeelden van Vader God geweest die ik toen niet in de gaten had. Het waren Zijn
boodschappers en ambassadeurs in mijn leven. Toen ik de Vader ontmoette was dat een natuurlijke
omwisseling van de natuurlijke dingen die ik in mijn eigen vader had geien en de mannen die ik hierboven
heb genoemd, naar Vader God. Ik was vastbesloten om het beste wat ik om me heen had gezien en
meegemaakt te bewaren en in mijn leven een plek te geven en toen ik Vader God als een papa leerde
kennen, viel alles op zijn plek.

Barb kan je vertellen – en ik geef dat meteen toe – dat ik nog steeds last heb van het gemis van mijn vader
in huis van mijn 12

e
tot mijn 18

e
. Een voorbeeld: Barb was gewend dat haar vader altijd de vuilnisbak aan

de weg zette, maar toen wij trouwden, zei ik tegen haar:”Doe het zelf.” (Maar…nu ben ik het die het doet!
Hoe kan dat?)

Mijn vader had me geleerd om altijd de deur voor mijn moeder open te doen, dus toen ik verkering kreeg
met Barb, wist ik hoe ik me als heer moest gedragen, en een maand voordat we gingen trouwen sprak de
Vader tot me in een gesprek van Vader tot zoon op een middag en zei, dat ik haar als een koningin moest
behandelen, en van haar moest houden zoals Zijn Zoon van mij hield, en mijn leven moest neerleggen
enzovoorts. Ik heb zoveel fouten gemaakt, maar mijn hart zit op de goede plaats.

Het punt is: de instructies die de Vader aan me gaf, vond ik terug in de manier waarop Dr. Harvey en Oom
Del omgingen met hun vrouw, en dus was het gemakkelijk voor me om dit toe te passen. En daarom is
Vader God nog steeds mijn papa en mijn gebedsleven is vooral een samenspraak met de Vader. Het is mijn
hoop – en wat ik nu in mijn zoons zie – is dat zij gezien hebben hoe ik met hun moeder omga en dat zij de
Vader ook zullen kennen en het op hun beurt overdragen aan hun vrouwen en kinderen.

En zo gaat het verder
Maar, terwijl ik dit type zit onze oudste zoon, Chris, in een relaxstoel een paar meter van me vandaan naar
Sesam Straat te kijken. Op 23 december wordt hij 30 (hij werd 2 dagen voor Kerst geboren). Zijn dokter
bracht het grootste deel van die dag thuis door terwijl hij wachtte op zijn eigen zoon die met de vakantie
thuis zou komen. En toen Chris dus om 14.00 u. ademhalingsproblemen begon te krijgen, vond de dokter
het niet nodig om hem meteen naar het ziekenhuis te sturen, tot 19.25 u., waar men besloot onmiddellijk
over te gaan tot het uitvoeren van een Keizersnee.

Maar in het St. Francis Ziekenhuis was geen kinderarts bereikbaar en dus werd Chris pas om 21.00 u.
geboren. De navelstreng zat om zijn hals, in een knoop, waardoor hij bij iedere wee geen lucht kreeg.
Verstandelijk gezien is hij vier jaar oud, niet meer dan een kleuter in een volwassen lichaam. Hij ziet er knap
uit, met de donkere haren van zijn mama, en ongeveer van mijn lengte (bijna 2 m.)



Toen hij 8 maanden oud was, waren we net verhuisd naar Colorado en we zochten een huisarts. Chris zat
niet normaal, hij had helemaal geen kracht in zijn lichaam. Barb nam hem mee naar de dokter en belde me
van haar werk, ze was in tranen. De dokter had gezegd dat hij achtergebleven was in zijn ontwikkeling, dat
hij spastisch was (een algemene aanduiding voor hersenletsel opgelopen tijdens de bevalling), en raadde
aan hem op te laten nemen in een inrichting en te vergeten dat we hem ooit hadden gekregen – ga gewoon
door met je eigen leven en zorg dat je meer kinderen krijgt.

Verbijsterd? Onvoorstelbaar! Hij was ons eerste kind, we waren net verhuisd, woonden in een andere stad,
in een andere staat en hadden geen familie of vrienden in de buurt. Toen we een beetje waren bekomen,
deden we Chris die avond in bad, legden hem op een pluche badkamermat, en legden hem de handen op
voor genezing. Hoewel we af en toe kleine wonderen hebben meegemaakt, hebben we ‘het grote wonder’
nog niet gezien…

Het grootste ‘kleine wonder’ dat we hebben gezien, was toen hij 3 jaar was en Barb op een avond het
uitriep tot de Vader, in wanhoop, omdat Chris niets zei en ook niet overeind zat – hij rolde over de vloer als
een boomstam – en opeens hoorde ze van boven "Mamma!”roepen. Ze rende naar boven en trof hem aan,
zittend in zijn bedje. Vanaf die dag begon hij te praten en te kruipen.

Het hart van Vader en mijn vaderhart zijn nog steeds vol liefde voor mijn kinderen, tot op de dag van
vandaag. Dat Chris nog steeds is zoals hij is, wekt het hart van Vader voortdurend in mij op. Wij zijn
verantwoordelijk voor hem, en dus hebben we ons leven afgestemd op hem helpen met wat hij ook maar
nodig heeft. Wij geloven dat de Vader zo zou doen, en Hij heeft ons gezegend en dat ook op zoveel
manieren bevestigd.

Wat ik wil zeggen, is dit: als je met de Vader wandelt en één bent met Zijn hart, dan helpt dat je prioriteiten
op orde te brengen. Het is als cirkels binnen cirkels: de binnenste ben ik zelf, mijn vrouw en onze kinderen.
Omdat Chris nooit ‘volwassen’ is geworden, hebben we 30 jaar lang geleefd alsof hij nog vier jaar is, met dit
verschil dat hij nu in een groepstehuis woont en iedere week één nacht en twee dagen bij ons is. Hij heeft
24 jaar bij ons thuis gewoond.

Als contrast
In het groepshuis waar Chris zit is een dochter van een zendingsechtpaar. Ik zal haar ‘F’ noemen. ‘F’ is
ongeveer even oud als Chris en ze beschouwt Chris als haar ‘maatje’, en we weten dat de Geest van God
in haar overeenstemt met de Geest van God in Chris, en dat is de basis van hun vriendschap.

‘F’ ligt op dit moment op de Intensive Care Afdeling en is in een erge mineurstemming, omdat haar pa en
ma weer naar het zendingsveld in Afrika zijn vertrokken. ‘F’ kreeg last van aanvallen en raakte erg
neerslachtig. Ze wilde niet meer leven, toen ze van haar moeder hoorde dat ze 6 maanden of misschien wel
een jaar weg zouden zijn.

Chris is anderhalf jaar bijna gestorven van neerslachtigheid en wilde niet meer leven omdat wij zo vaak op
reis waren en ver van huis. Hetzelfde wat ‘F’ doormaakt op dit moment. Hoe vertel je een vierjarige ‘ik ben
zes maanden of misschien wel een jaar weg, en dan zie je me niet’? Bij Chris is het zo, dat als hij ons een
week lang niet ziet, hij van streek is, vandaar dat we het afgelopen jaar een grote beslissing hebben
genomen om dichter bij hem te komen wonen.

Deze zendingsmoeder zei tegen ’F’ dat het allemaal door de duivel kwam en dat ze hem moest overwinnen
– waardoor ze de schuld bij haar neerlegde (in plaats van dat de moeder en de vader de
verantwoordelijkheid ervoor op zich namen). Dit echtpaar gelooft dat als zij voor Gods volk in Afrika zouden
zorgen, God voor hun dochter op de Intensive Care Afdeling zou zorgen. En terwijl ‘F’ op de IC lag, vertrok
zij naar Afrika om zich bij de vader van ‘F’ te voegen…hmmm.

Ik geloof dat zo iets de omgekeerde wereld is en niet Vaders hart, omdat ik Zijn pijn van binnen voel. Wat
een verdraaide godsdienst is het, als we denken dat we de wereld redden en daarbij ons gezin kwijtraken
en dan God een plezier hebben gedaan!

Ik ben zo uitvoerig geweest over gebeurtenissen in mijn leven om je een indruk te geven hoe en waarom ik
met de Vader ben begonnen te praten en Hem beschouwen als mijn papa. Dat kan iedereen doen. Ik wilde
deze dingen met jullie delen, zoals de Vader ze in mijn leven heeft laten zien door het leven van mijn
natuurlijke vader, door de mannen die de leemte in mijn leven hebben opgevuld, en hoe het hart van Vader
Zich verder uitstrekt naar het hart van mijn zonen vandaag de dag. Dat kan jij ook doen: gewoon
converseren met de Vader over je leven, je verleden, hier en nu, en je toekomst.



Chris en ‘F’ kennen Jezus en ze weten dat wanneer ze eenmaal in de hemel zijn, ze geen rolstoel enzo.
meer nodig zullen hebben. Chris zegt, dat hij zal vliegen en piloot worden ‘als hij groot is’, en ‘F’ wil gaan
hardlopen (nu kan ze nauwelijks lopen).

Toen ze onlangs tegen ‘F’ zeiden dat ze een CT scan wilde nemen, zei de medewerkster dat ze een
machine hadden die in haar hersenen, longen en hart kon kijken. Ze sperde haar ogen wijd open en zei
opgewonden:”Kunnen ze dan ook Jezus zien die in mijn hart woont!?”

Jazeker ‘F’. En als ze dat niet kunnen, zijn ze blind.

Tot over 2 weken,
John Fenn / vertaling CG

31-10-2009

“Hoe ik zie – deel 3”

Hallo allemaal,

We zijn net terug van een reis en maken ons op voor een volgende trip, volgende week. Na deze
“Wekelijkse gedachten” zal de volgende rond de 14

e
verschijnen.

Programma opmerkingen: de radio-interviews die ik had met Sid Roth zullen in de week van 9 november
worden uitgezonden. Het zal gaan over ‘bezoeken’ en ‘profetische boodschappen’. In de week van 23
november (dat is de week van Thanksgiving [Dankdag] voor onze Amerikaanse lezers) zal het gaan over
‘huisgemeenten’. Het TV interview over ‘bezoeken’ en ‘profetie’ zal in de week van 11 januari te zien zijn in
zijn show “Het is Bovennatuurlijk”, en het interview over huisgemeenten zal in februari zijn.

In deze 3
e

aflevering van dit onderwerp (zie titel), ga ik verder met antwoord geven op de vraag die mij het
meest werd gesteld: Hoe zie je engelen en het rijk van de Heer, en kan iedereen dat zien?””

Hier zijn nog eens de criteria zoals ik ze in mijn leven heb ervaren en waar ik in de eerste aflevering over
heb geschreven:

1. Ken de Vader, de gemeenschap met de Vader; houdt van de Vader zoals Jezus van Hem houdt op
de allereerste plaats.

2. Het boek Handelingen laat normaal christen zijn zien; de doop in de Geest, genezingen,
huisgemeenten, ervaringen met engelen, vervolging, het uitdrijven van demonen, profetische
uitingen – dat is normaal, gewoon, maar wat ik om me heen zie op het christelijke erf is abnormaal,
ongewoon christendom.

3. Alle ervaringen en openbaringen zijn onderworpen aan het (geschreven) Woord van God. Als je niet
kan aanwijzen in welk hoofdstuk en in welk vers iets staat (wat je hebt gezien of meegemaakt), dan
moet je je afvragen of het wel in overeenstemming is met het Woord en het karakter van de Vader.
Zo niet dan ‘leg je het op de boekenplank’ of verwerp je het. De Geest en het Woord moeten met
elkaar overeenkomen. Altijd.

Maar nu wil ik proberen antwoord te geven op de vraag: Hoe zie je dan in de geestelijke wereld?
Op 1 oktober 1986 verscheen Jezus voor de tweede keer aan me (de eerste keer was in april van dat jaar),
maar nu betrof het de eerste van vele onderwijsmomenten met en door Hem gedurende vele jaren. Als Hij
nu aan mij verschijnt, is het meer dat Hij me vertelt wat Hij in het Lichaam van Christus aan het doen is of
heeft Hij het over iets wat staat te gebeuren in de wereld, terwijl in de jaren ’80 en ’90 Hij me meer
onderwees over een aantal zaken – misschien dat mijn theologie wat bijgesteld moest worden!

Wegens ruimtegebrek kan ik daar nu niet over uitweiden, maar je kunt mijn boek Pursuing the Seasons of
God [is nog niet vertaald] bestellen op onze website en meer hierover en nog vele andere ‘bezoeken en
ervaringen in de Geest’ lezen.

Eerste gebeurtenis, 1 oktober 1986: ‘bezoek’
Allereerst wees de Heer me op Luc.16:19-31, waar een rijk man en een bedelaar genaamd Lazarus allebei
stierven. Vanaf hun respectievelijke plekken konden ze elkaar zien en spraken ze met elkaar. Ze konden
elkaar horen en de een zei dat hij op een plaats was waar hij gekweld werd door vurige vlammen en waar
hij verlangde naar water; ze hadden het over hun vroegere leven, enzovoorts. Ze gebruikten nog steeds wat
wij de vijf zintuigen noemen: proeven, voelen, zien, ruiken en horen.



Als iemand sterft houdt zijn lichaam op met functioneren, maar het deel van hem dat eeuwig is, zijn ziel en
zijn geest, zijn er nog steeds. De Heer vertelde me, dat hoewel hun lichaam dood is en begraven, ze nog
wel hun zintuigen hebben. Hij zei:”De wortel van je fysieke zintuigen zit in feite in je geestelijke mens.”

Onze geest lijkt op ons, spreekt nog als ons, en denkt nog als ons. Op aarde leef je door je geest en je ziel.
Als je die weg haalt sterft het lichaam.

Ons lichaam is als een stel kleren waarin ons echte ik – onze geest/ziel is gehuld, in de zichtbare, tastbare
wereld. Maar ons lichaam is van de aarde en naar de aarde zal ze terugkeren. Eens zullen wij een
verheerlijkt lichaam krijgen dat samengesteld is uit hemels materiaal.

Wat de Vader in feite het eerst tegen me zei, toen ik 16/17 jaar was, was het volgende:”Als je je
verheerlijkte lichaam krijgt, zul je merken dat het niet afhankelijk is van de natuurlijke wetten van de aarde.”
Ik vroeg:”Wat bedoelt U?” Hij antwoordde:”Als je wilt lopen kun je lopen, als je wilt rennen, kun je rennen,
als je wilt drijven kun je drijven, als je wilt vliegen, kun je vliegen. Als je met de snelheid van een gedachte
op een andere plek wilt zijn, kan dat.”

Dat betekent dat onze zintuigen alleen functioneren in de fysieke wereld, maar hun wortels zitten in de
geestelijke wereld. De zintuigen van onze geestelijke mens werken in de geestelijke wereld en de twee
personen, de ene in de hel en de andere in het Paradijs konden nog steeds met elkaar spreken, elkaar
horen en zien, ze konden proeven en klaarblijkelijk ook ruiken.

De zintuigen van de geestelijke mens
Tijdens dit bezoek zei de Heer tegen me:”Beschouw je geest als het ophangpunt van een schommel: je
schommelt heen en weer tussen de fysieke zintuigen aan de ene kant en de zintuigen van de geestelijke
mens aan de andere kant.”

“Als het Woord woorden gebruikt als onderscheiden, opmerken en getuigen, dan beschrijft het wat je geest
doet wanneer het iets oppikt (iets merkt of de aandacht op vestigt) met de zintuigen van de geestelijk
mens”. Op dat moment van het bezoek vroeg ik om een bevestiging vanuit het Woord en Hij verwees me
naar twee voorbeelden uit Zijn eigen leven en één uit het leven van Paulus.

Omdat we op dat moment buiten stonden, in een klein dorp ergens in Mexico, had ik mijn Bijbel niet bij me,
maar ik kende de Bijbel goed genoeg om te checken wat Hij zei. Maar ik ervoer HET ooggetuigenverslag
van de schrijver van de gebeurtenissen die bijna 2000 jaar geleden plaatsvonden, dus leek het er meer op
dat Iemand aan een vriend vertelde wat Hij had meegemaakt om hem op die manier te helpen de leemten
in zijn kennis op te vullen.

HIJ ging verder:”Denk eens aan de man die door het dak naar beneden werd gelaten door zijn
vrienden.”(Marcus 2:1-12 – Meteen ‘zag’ ik het huis). “Nee, het is kleiner dan waaraan jij nu denkt.” (Ik
verkleinde het huis aanzienlijk, het leek meer op een kamer, zoals je in onze huizen tegenwoordig ziet). “Ja,
zo is het goed, maar met veel meer mensen erin, dat jij nu denkt. Echt mudvol, en er zaten ook nog mensen
in de vensterbanken, die naar binnen hingen om alles maar te kunnen horen en zien.”(Ik paste het beeld in
mijn gedachten aan). “Dat is genoeg.”

“Toen Ik tegen de man zei, dat zijn zonden waren vergeven, vonden de Schriftgeleerden dat niet goed. Ik
zag hun lichaamstaal, maar dat hielp Mij alleen maar om met de zintuigen van Mijn geest waar te nemen. Ik
zag, onderscheidde, in Mijn geest wat ze dachten. Het was geen gedachtelezen. Evenmin sprak de Vader
tot Mij, hier ging het erom wat ik met de zintuigen van mijn geest oppikte. Je moet jezelf oefenen om
hetzelfde te doen. Je moet je geest oefenen omvoortdurend heen en weer te switchen tussen de tastbare
wereld om je heen en de zintuigen van je geestelijke mens.”

Hij ging verder:”Weet je nog dat ik op weg was naar het huis van Jaïrus en dat er een vrouw was die mijn
mantel aanraakte?” (Ik visualiseerde de gebeurtenis). “De straat was nauwer en kleiner dan wat je nu in
gedachten hebt.”(Ik paste het beeld aan.) “En ik gebruikte de discipelen om de menigte in bedwang te
houden, in feite zal je je herinneren dat Ik hierna alleen Petrus, Johannes en Jacobus meenam met Mij, de
anderen liet Ik achter om de straat af te zetten zodat Ik wat privacy had.”(Luc.8:46)

“Ik merkte dat er kracht van Mij uitging naar de vrouw. Hoewel er aan alle kanten tegen Mij werd aangedrukt
en geschoven en aangeraakt, had Ik de tegenwoordigheid van geest om heen en weer te switchen tussen
mijn fysieke zintuigen en de zintuigen van mijn geestelijke mens, en op die manier merkte Ik dat er kracht
tot genezing van Mij uitging naar haar toe. Ik zeg je opnieuw dat je jezelf moet oefenen in het voortdurend
switchen van je aandacht tussen je fysieke en je geestelijke zintuigen.”



“Paulus heeft dit ook geleerd,” ging Hij verder. “Toen hij in Lystra was, was daar een kreupele man in de
groep die naar zijn onderwijs luisterde. Terwijl Paulus sprak merkte hij in zijn geest dat de man geloof had
om genezen te worden. Zelfs terwijl hij onderwees switchte hij met zijn aandacht tussen zijn fysieke
zintuigen en wat hij in zijn geest ervoer. Op die manier merkte hij dat de man geloof had. Je moet je blijven
oefenen in het voordurend switchen in het gebruik van je fysieke en je geestelijke zintuigen.”(Hand. 14: 8-9)

Ik weet dat in de oosterse denkwereld van de Heer en van het Nieuwe Testament, dat wanneer iets drie
keer wordt herhaald, het extra gewicht en nadruk krijgt. Denk eens aan ‘waarlijk, waarlijk’, en ‘voorwaar,
voorwaar, Ik zeg jullie’. Dus wist ik dat Hij echt, echt wilde dat ik dit tot mijn levensstijl zou maken.

Wat Ik hierboven heb beschreven, kan iedereen doen. Zoals Ik al eerder met jullie heb gedeeld, weet ik dat
ik een leraar ben, en een profeet/ziener en een apostel, maar zonder dit ‘bezoek’ had ik nooit zo gevoelig
kunnen worden voor de stem van de Vader. Iedereen kan alles wat ik met jullie heb gedeeld vanaf ‘Hoe ik
zie, nr. 1’ tot aan wat ik zo juist heb geschreven, doen.
Voorbeelden
Toen schakelde Hij naar een andere versnelling:”Je hebt dit nu tot een bepaalde graad gedaan. Toen jij en
Barb laatst die winkel in Boulder aan de Pearl Straat binnen gingen, waar je een andere geest gewaar werd,
hoe kwam je daar achter?” Ik vertelde dat we daar naar binnen gingen en meteen voelden we iets zwaars
en tegelijkertijd ook zoetigs, heel verleidelijk in onze geest. We keken om ons heen en zagen allerlei
kristallen en Boeddha beeldjes vlakbij staan, en New age dingen en we zagen hoe de vork in de steel zat.

Toen zei Hij, dat dat precies was wat Hij bedoelde. Toen vroeg Hij:”Als je een woord van profetie of een
woord van kennis in de gemeente ontvangt, hoe gaat dat dan?” Ik zei:”Ik zit in een samenkomst en stel me
open en dan merk ik iets in mijn geestelijke mens. Ik schenk daar aandacht aan, terwijl ik meezing of naar
de prediking luister om er achter te komen wat het precies is wat ik heb ontvangen.”

“Als je een profetie doorgeeft, doe je dat dan met je ogen open of dicht?” Daar moest ik even over
nadenken, en opeens besefte ik,”Meestal doe ik dat met mijn ogen dicht”, en ik wist waarom, maar Hij
antwoordde al meteen:”Dat doe je om je fysieke zintuigen buiten te sluiten, zodat je je kunt concentreren op
je geestelijke zintuigen, niet?” Nu profeteer ik met mijn ogen wijd open, maar dat komt meer door ervaring
en niets anders. Aanvankelijk moest ik mijn ogen dicht doen om me te kunnen concentreren en de fysieke
zintuigen buiten te houden.

Jij kunt dit ook
We hebben allemaal wel eens iemand gezien die er gedeprimeerd uitziet, en we voelen die zwaarte dan
ook. We hebben allemaal wel eens gevoeld dat er iets niet in orde is met iemand, of dat nu vanwege een
ruzie, boosheid of iets droevigs is. – fysieke zintuigen geven soms duidelijkheid, maar vervolgens
verplaatsen we onze aandacht naar onze geestelijke mens en krijgen het totale plaatje.

Omdat de Geest der Waarheid in ons woont, zal Hij ons altijd de waarheid vertelen, en soms gebeurt dat
doordat we herinnerd worden aan hoe de aanwezigheid van een boze geest aanvoelde, waar we ooit mee
te maken gehad hebben. Ik ken mensen die opgroeide onder alcohol verslaafden, en als ze nu iemand
ontmoeten of zien, of door wat ze in de geest ervaren, weten ze dat die persoon een alcoholverslaafde is.

Als we lang genoeg leven en er de tijd voor nemen om terug te gaan in onze herinnering aan een bepaalde
(boze) geest naar wat we in onze geestelijke mens ervoeren, dan kunnen we meteen onderscheiden wat
dat getuigenis in onze geest zegt. Alcoholverslaafden, drugsgebruikers, religieuze geesten, trots en
arrogantie, woedeproblemen, wellust, homosexualiteit, ruzie, armoede, depressie enzovoort – als je ooit te
maken hebt gehad met een van deze zaken, kun je gemakkelijk nagaan wat dat in hun geestelijke mens
heeft gedaan en wat het is als zij voor het eerst en elke keer dat gevoel weer hebben in hun geest en zich
herinneren hoe dat was. Denk erover na, herinner je hoe het toen voelde.

Hetzelfde gebeurt met de dingen van de Heer. Het probleem is dat de meeste traditionele kerkdiensten
geleid worden door mensen die bang zijn voor stilte, bang zijn om de mensen gelegenheid te geven even
hun ogen dicht te doen en met hun geest te ‘proeven, horen, ruiken en zien’. Maar het hoeft niet per se in
een kerk(gebouw) te zijn, want de meeste wonderen die Jezus heeft gedaan waren een onderbreking van
zijn dagelijkse wandel, en toch switchte Hij altijd met zijn aandacht tussen de fysieke en de geestelijk
zintuigen.

Het maakte niet uit of Hij nu Jericho verliet en de blinde Bartimëus tegenkwam, of op de bruiloft in Kana
was, of met die vrouw in de menigte zoals hierboven beschreven, of met de 5000 mensen die Hij van brood
en vis voorzag – het waren allemaal onverwachte onderbrekingen van allerlei alledaagse situaties,
niettemin reageerde Hij door te luisteren naar Zijn geestelijke zintuigen.



Horen en ruiken in de geestelijke wereld
Op een woensdagavond in 1999 was ik ontzettend moe en ik moest me heel erg haasten om binnen 35
minuten thuis te zijn om Barb en de jongens op te halen en daarna meteen weer naar de samenkomst te
spurten. Vanwege mijn functie in de gemeente had ik een plek op de eerste rij, vlak voor het podium. Omdat
Jezus mij dat in 1986 had geleerd – dus 13 jaar daarvoor, switchte ik met mijn gedachten heen en weer
tussen mijn geestelijke en mijn natuurlijke zintuigen gedurende de dienst, en ik ervoer Jezus tijdens de
dienst.

Ik keek naar rechts en zag Hem mijn kant op komen (over 2 weken zal ik meer vertellen over ‘zien in de
geestelijke wereld’). Hij bleef vlak voor mij staan en ik knielde neer en boog met mijn hoofd op de vloer, met
mijn handpalmen naar boven. Maar Hij stond erg dichtbij, zodat de plooien van Zijn mantel mijn haar
raakten. Dus keek ik op en mijn gezicht verdween in de plooien. Toen verlegde Hij Zijn gewicht van de ene
voet naar de andere, maar zei niets.

Toen de plooien van Zijn kleed zachtjes langs mijn gezicht streelden, voelde ik me verfrist. De geur van zijn
kleding en in Zijn Tegenwoordigheid namen de moeheid en stress van me weg tot ik me zoveel beter
voelde. Ik dankte Hem en vertelde dat ik me zoveel beter voelde en Hij zei:”Star weet dat Ik nu hier ben, en
Ik ga even met haar praten.” Star en haar echtgenoot Nathan wonen nu in McAllen, Texas, en zitten in de
staf van een gemeente daar. Maar toen ze nog studeerde sloeg ze acht op wat ik haar over het
boevenstaande leerde en de Heer begon haar ogen te openen om in Zijn rijk te kunnen zien. Een aantal
keren kwam ze naar me toe na de les en vroeg me of ik wist dat er een engel achter me stond, of dat ik wist
dat ik een witte glans van de Geest om me heen had, enz.

Daarna sprak de Heer tot Barb en bemoedigde haar, waarna Hij in de richting van Star liep. Toen hij
wegliep vroeg ik:”Heer, wat was dat?” (ik doelde op de geur en wat ik ervaren had) en Hij zei terwijl Hij
verder liep:”Zoek het maar op!”

Ik wist dat er iets van kaneel in de geur zat, en dat wordt in de King James Bijbel vertaald met ‘cassia’. Dus
zocht ik dat op in de concordantie.
“Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, uw Koninklijke scepter is een rechtmatiger scepter. Gij hebt
gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven
uw metgezellen; mirre, aloë en kassia zijn al uw klederen…”(Psalm 45: 7-9)

Ik heb nog nooit zalfolie geroken met die geur. Hoe ving ik die geur van Zijn kleding op? Met mijn
geestelijke neus. Als mensen engelen horen, hoe horen ze die dan? Met de oren van hun geestelijke mens.
Je geestelijke mens neemt dezelfde ruimte in je lichaam in als je lichaam zelf. Het is een bedekking, waarbij
de zintuigen van je natuurlijke lichaam dezelfde ruimte innemen als de zintuigen van je geestelijke lichaam.
Ze functioneren alleen in een andere wereld.

Nog wat gedachten, tot slot
Daarom, als een engel of de Heer iemand ‘bedient’, raken zij vaak die persoon op zijn schouder of hoofd
aan (van de geestelijke persoon in hem) en die persoon voelt de druk (aanraking) op zijn schouder of zijn
hoofd. Het is als een lichte aanraking, of warmte – ze raken de geestelijke mens aan omdat zij (de engel of
de Heer) zich in de geestelijke wereld bevinden.

Iedereen kan zijn psyche trainen om gevoelig te zijn voor de zintuigen van zijn geestelijke mens. Als je
jezelf hierop toelegt, zoals in Hebr.5:14 staat:”Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het
gebruik hun zinnen hebben geoefend in het onderscheiden van goed en kwaad.” Iedereen kan doen wat ik
hierboven heb beschreven, maar je moet het tot je levensstijl maken.

Als je eenmaal hebt begrepen dat je geestelijke mens werkt in de geestelijke wereld, en dat de Heilige
Geest die in je woont je leidt en de weg wijst en je dingen in herinnering brengt, dan word je iemand die in
twee werelden tegelijk leeft, en daar wil ik het de volgende keer over hebben.

Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
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‘Hoe ik zie’ – nr. 4

Hallo allemaal,



Eerst even een bericht dat bestemd is voor mijn nieuwe vrienden van de Sid Roth interviews: dit is het
vierde deel van deze serie; als jullie deel 1-3 ook graag willen hebben, laat het me dan even weten, dan
krijg je die ook. In mijn boek ‘Pursuing the Seasons of God’ (is nog niet in het Nederlands vertaald) ga ik
ook meer in op een aantal van de ‘ontmoetingen met de Vader/Jezus’ die ik heb gehad. Je kunt het boek
bestellen via mijn web site www.supernaturalhousechurch.org

Terugblik
Twee weken geleden, voor mijn bedieningsreis, heb ik wat gedeeld over de ontmoeting die ik op 1 oktober
1986 heb gehad. Hierin onderwees de Heer mij over de zintuigen van de geestelijke mens vanuit Lucas
16:19-31. Zoals je weet gaat dat over de twee mannen die gestorven waren en waarvan er één ontdekte dat
hij in de hel terecht was gekomen en de ander in de schoot van Abraham, oftewel het Paradijs. Ze konden
elkaar zien, spraken met elkaar en konden elkaar horen en de één wilde water hebben omdat hij gekweld
werd door de hitte.

Hoewel hun lichaam dood was en begraven, hadden ze hun, wat wij noemen de vijf zintuigen van de geest,
behouden. Onze fysieke zintuigen hebben contact met de fysieke wereld, en de zintuigen van onze
geestelijke mens werken in de geestelijke wereld, het rijk van de Geest/geest.

Je zult je nog herinneren dat de Heer tegen me zei, dat het Nieuwe Testament woorden als ‘opmerken’,
‘onderscheiden’ en ‘waarnemen’ gebruikt om de actie van de ziel te beschrijven als die dingen opvangt met
de zintuigen van de geestelijke mens.

Hij vertelde me dat mijn ziel werkt als het scharnierpunt van een wip, met mijn fysieke zintuigen aan de ene
kant en mijn geestelijke zintuigen aan de andere kant, en dat ik mijn denken moest trainen om voortdurend
mijn aandacht te verleggen van de ene kant (lichamelijke zintuigen) naar de andere kant (mijn geestelijke
zintuigen).

Hij gaf me het voorbeeld dat in Lucas 8:46 staat, toen Hij aan alle kanten omstuwd werd door de menigte,
en toch voelde Hij dat er kracht van Hem uitging, toen een vrouw die genezing nodig had slechts licht Zijn
kleren aanraakte. Hoewel zijn lichamelijke zintuigen actief waren, omdat de menigte tegen Hem opdrong,
had Hij de tegenwoordigheid van geest om afgestemd te zijn op Zijn geestelijke zintuigen toen Hij voelde
dat er kracht van Hem uitging.

We gaan verder: dit kunnen wij allemaal doen
Vorige week heb ik het gehad over dat, wanneer we open staan voor de werking van onze geestelijke
zintuigen, we engelen kunnen horen zingen of de geur van de Heer kunnen ruiken. Dat gebeurt niet met
onze fysieke oren of neus, maar met onze geestelijke zintuigen. Dat gebeurt ook als we aan het bidden zijn
en we de armen van de Vader of Jezus om ons heen voelen – die onze geestelijke mens in liefde omarmt

Als we aan iemand moeten denken en dat gebeurt verschillende keren op een dag of in een week, kunnen
we later horen dat zij op dat tijdstip gebed nodig hadden, en we begrijpen dat de Heilige Geest ons hen
deed herinneren. Ons verstand pikte hun naam op in onze geestelijke mens.

We kunnen met de Heer argumenteren, onze ziel is er van overtuigd dat we een bepaalde richting in
moeten slaan, en toch ervaren we in onze geest een duidelijke leiding, aanwijzing, voorgevoel, getuigenis
om iets anders te doen. Onze ziel weegt af wat we zullen kiezen, onze fysieke zintuigen zeggen ons het
ene, en onze geestelijke zintuigen zeggen het andere. We kennen dit allemaal (en we slaan onszelf soms
voor ons hoofd omdat we niet naar God hebben geluisterd en een verkeerde keuze hebben gemaakt).

Al deze dingen hebben te maken met een actie van ons gedachteleven dat iets heeft opgepikt in onze geest
en die heeft die informatie afgewogen tegen wat onze fysieke zintuigen of onze logica ons vertelde.

Onstuimige vlucht ?
Er liep een vrouw door het gangpad in een vliegtuig waarin ik zat, en ik keek naar haar. Ik zat in de linkse rij
van twee stoelen. Het was een korte vlucht van Denver naar Colorado Springs, maar wel één die over het
Palmer Divide moest, een bergrug van 3000 m. hoog, die het gebied van Denver scheidde van Colorado
Springs, en die bekend staat om het ruwe weer.

Terwijl ze het gangpad afliep zag ik diepe lijnen in haar voorhoofd en een gespannen gezicht. Zodra ik haar
zag switchte ik met mijn gedachten naar mijn geest om door de Geest van Waarheid op te vangen wat deze
vrouw voelde, zodat ik voor haar zou kunnen bidden. Ik wist niet of ze boos was, of gestrest of zo. Maar
zodra ik mijn aandacht richtte op mijn geestelijke mens, voelde ik angst.



Zachtjes begon ik voor haar te bidden, en zo waar, haar stoel was die naast mij, aan het raam. Toen ik
opstond om haar te laten passeren, groette ik haar, maar ze zei niets. Ze ging snel zitten en gespte haar
riem vast. Toen greep ze stevig beide armsteunen vast en keek recht voor zich uit.

Hoewel mijn fysieke zintuigen slechts een tengere vrouw van ongeveer 70 jaar zagen, voelde ik in mijn
geest haar angst en ik bleef voor haar bidden. Toen, heel zachtjes, nam ik autoriteit over de geest van
angst en beval die haar los te laten, en ik vroeg de Vader te komen met Zijn vrede, die in en op mij is, en
om die op haar te laten rusten.

Ik groette haar opnieuw en ze antwoordde, dat zij een hekel had aan vliegen en doodsbang was. Ik vertelde
haar dat ik vrede ervoer en dat het vliegtuig niet zou neerstorten en dat ik had gebeden dat wij ook een
rustige vlucht zouden hebben. Plotseling verslapte haar doodsgreep op de armsteunen, ze keek rustig en ik
vertelde haar waarom ik vrede had.

Strijd
Ik geef het toe. Ik mag graag wat spelen met de theologie van de Jehova’s Getuigen als ze bij mij
aanbellen. Het doel is natuurlijk dat zij zich zullen bekeren en tot de Heer komen. Maar er was eens een stel
dat wel heel erg graag wilde discussiëren. Dat waren de laatste Jehova’s getuigen die ik in mijn huis heb
toegelaten (dat was in 1985), en ik zal je vertellen waarom.

Drie kwartier lang weerlegde ik al hun gesprekspunten en liet hen het hoofdstuk en vers van mijn bewering
zien. Ook vertelde ik hen over mijn eigen ervaringen met de Heer. Ze stonden perplex. Hun argumenten
sneden geen hout en toen ik hen vroeg om specifieke antwoorden over hun geloofsleer zieden ze dat het
aan hun oudste moesten vragen en wel terug zouden komen.

Toen ik de deur achter hen dicht deed, praatten Barb en ik er over en op de een of andere manier kregen
we ruzie. Dus lieten we dat onderwerp rusten en praatten over iets anders. Maar ook daar kreeg we strijd
over. We werden humeurig en knorrig. Na een half uur zei Barb:”Voel jij het ook?” Ik zei:”Strijd! Dat komt
door die Jehova’s Getuigen.”

Materieel gezien was ons huis nog steeds hetzelfde. Dezelfde woonkamer, dezelfde zon die door de ramen
naar binnen scheen. Maar in de atmosfeer van ons huis hing strijd. Je kon de spanning en boosheid en
strijd voelen in de lucht. Hoe kwamen we daar achter? Door onze geestelijke zintuigen te gebruiken.

Samen zeiden we:”We nemen autoriteit over deze geest van strijd die ons huis is binnen gekomen met die
Jehova’s Getuigen: we gebieden je te verdwijnen en terug te gaan naar waar je vandaan bent gekomen,
omdat je hier niet gewenst bent, in Jezus’ Naam!” Meteen zag ik en voelden we allebei dat die geest
vertrok, en met hem een zwarte mist of wolk die onze woonkamer verliet. De vrede van God keerde terug
en daarom laten we nooit meer een Jehova’s Getuige binnen in ons huis.

De Moonies
Sommigen van jullie zullen zich nog wel de ‘Moonies’ herinneren uit de jaren ’70 en begin jaren ’80.
Aanhangers van de Koreaanse dominee Sun Moon, die vooral bekend werd door de massa huwelijken. De
Moonies gingen een tijd lang van deur tot deur net zoals de JG. Eens kwam er een jonge dame aan onze
deur en ik nodigde haar uit binnen te komen en luisterde naar haar praatje.

Ze zag er heel gewoon uit, fysiek was er niets verkeerds aan haar te zien, maar terwijl zij sprak bad ik, en
verlegde mijn gedachten naar mijn geestelijke mens, waar behalve de ziekelijke zoet verleidende geest die
zo veel oosterse religieuze geesten kenmerkt, ik ook een fysieke kwaal ervoer. Er was iets fout met haar,
maar ik wist niet wat het was, alleen maar dat het lager aanvoelde, iets met haar voeten of benen.

Omdat ik weet dat genezing de etensbel is voor de verlorenen om gered te worden, vertelde ik haar, nadat
zij uitgesproken was, de waarheid over Jezus. En toen durfde ik haar te vragen:”Heb jij ergens genezing
voor nodig? Ik heb haar jou geluisterd en jij hebt geluisterd naar wat ik heb gezegd. Het verschil is dat
Jezus bereid is om de waarheid te bevestigen met wonderen en tekenen. Als je genezing nodig hebt durf je
dan het risico te nemen om te geloven dat ik je de waarheid heb verteld door Jezus toe te staan je te
genezen?”

Ze gaf toe dat haar voeten altijd zeer deden omdat ze doorgezakt waren en ook op dat moment had ze veel
pijn. We gingen staan en ik legde mijn hand op haar hoofd en beval haar voeten te genezen en ik dankte
Jezus en de Vader dat Hij haar genas. Plotseling verloor ze haar krachten en ze viel achterover (ik kon haar
nog net op tijd opvangen en legde haar voorzichtig neer), en ze bleef een minuut of 2-3 op de grond van de
woonkamer liggen.



Toen ze opstond was ze genezen en voelde ze zich ‘licht en opgewekt’, zei ze. Omdat ze voorzichtig van
aanleg was, wilde ze op dat moment nog niet openlijk bidden om de Heer aan te nemen, maar ze beloofde
dat ze naar huis zou gaan en het Nieuwe Testament zou lezen en tot Jezus zou bidden.

Bedekking
Als je eenmaal geleerd hebt om je aandacht voortdurend heen en terug te laten gaan van je fysieke
zintuigen naar wat je met je geestelijke zintuigen waarneemt, op welke moment dan ook, dan begin je te
leven in beide werelden tegelijkertijd. Ik zou moeten zeggen, dat je dat eigenlijk nu al doet, maar nu word je
je bewust van het rijk van de Heer, iedere keer dat je jouw aandacht richt op wat je geest waarneemt.

Het is als een overlapping, waar beide zintuigen op hetzelfde moment opereren, ze dekken en
complementeren elkaar.

Sommigen van jullie kennen de printer techniek die ‘vierkleuren scheiding’ wordt genoemd. Wij lieten eens
een poster maken voor een groep op school van een foto van Aspen, de beroemde ‘Maroon Bells bergen in
Colorado. Om ons een idee te geven van hoe het resultaat er uit zou zien, nam de printer een wit bord,
legde daar 4 doorzichtige vellen plastic op. Ieder vel had maar één kleur die op die foto voorkwam.

Voorzichtig legde de printer na elkaar het groene vel, toen het blauwe, daarna het gele en tenslotte het rode
plastic over het witte bord, en toen hij het laatste vel had neergelegd, was de afbeelding compleet, scherp
en prachtig.

Als we iets in de fysieke wereld zien en vervolgens onze aandacht richten op de zintuigen van onze
geestelijke mens, dan is het net alsof de zintuigen van de geestelijke mens het fysieke overlappen, net als
bij het voorbeeld van de poster hierboven. Ze geeft geestelijke informatie die past bij de fysieke informatie.

Zoals ik de afgelopen weken met jullie heb gedeeld, dit is hoe Paulus toen hij in Handelingen 14: 8-9 ‘zag’
dat een verlamde geloof had om genezing te ontvangen. Zo ‘pikte’ Jezus de gedachten van de
Schriftgeleerden ‘op’ nadat Jezus tegen de man die door het dak naar beneden werd gelaten in Marcus 2:
6-8 zei, dat zijn zonden waren vergeven.

Zo zie ik ook engelen (en demonen) in de geestelijke wereld. Ik beweer niet dat de Heer de ogen van
iedereen zal openen om in die wereld te kunnen zien. Maar ik kan wel zeggen, dat als je gaat toepassen
wat ik hiervoor heb gezegd, je in ieder geval zal kunnen ‘voelen’ wat de zalving inhoudt, wat de Heer in een
dienst wil gaan doen, en zelfs wanneer er engelen of de Heer aanwezig is en waar ze zijn.

Maar de werkelijke waarde van jezelf oefenen in het voortdurend switchen van je aandacht tussen de twee
zintuiglijke werelden is, dat we zo dichter met de Heer wandelen, en gevoeliger zijn om Zijn wil in ons leven
te doen, of in dat van hen om ons heen.

Volgende week zal ik het hebben over een ‘ontmoeting’ die ik dit voorjaar had, waarin de Heer me een
profetisch woord gaf voor ons land (Amerika) en het Lichaam van Christus.

Tot dan,
Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org


