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“Ontmoeting”

Hallo allemaal,
Ik wil jullie graag wat vertellen over een ‘ontmoeting met de Heer’ die ik afgelopen lente met Hem had.
Ik hoop dat je er dingen in herkent, misschien iets dat jij ook al een tijdje in de geest hebt opgemerkt,
maar je daar niet van bewust bent geweest tot op dit moment.

Een korte opmerking vooraf: velen hebben mij vragen gesteld over enkele van de ontmoetingen die ik
met engelen, bezoek aan de hemel enz. heb gehad. In mijn boek Pursuing the Seasons of God vind je
daar meer over als je interesse hebt – je kunt dit boek bestellen via onze website.

Ik wil nu een woord definiëren dat Jezus in dit bezoek gebruikte, omdat als je alleen maar gewend
bent om op de gebruikelijke (natuurlijke) manier te denken, je de volle impact zult mislopen. Het heeft
niet alleen maar met geld te maken. Ontleend aan www.freedictionary.com

e·co-n·o·mie ( -k n -m )
zelfst.nw. mv. e-con-o-miëen

Nauwkeurig, gierig beheer van bronnen, zoals geld, materie of arbeid.

Het systeem of gebied van economische activiteiten in een land, regio of gemeenschap.

Een geordende, functionele rangschikking van onderdelen: een geordend systeem.

Doelmatig, zuinig of conservatief gebruik.

Theologie – De wijze waarop Goddelijk bestuur van en activiteit in de wereld.

Wat Hij zei
Ik was aan het aanbidden toen de Heer plotseling verscheen en naar me toe kwam lopen. Hij stond
ongeveer 6-7 stappen van mij vandaan, zei niets totdat Hij vlak voor me stond. Hij zei:”Je zult een
ondergrondse economie zien tevoorschijn komen in Mijn Lichaam. Je zult horen over geven en
ontvangen, kopen en verkopen, ruilen en handel drijven onder Mijn volk.”

Toen Hij woord ‘ondergronds’ gebruikte bedoelde Hij daarmee niet onwettig, maar beneden de radar
van de grote stroom.

Hij ging verder:”Dit is niet nieuw: zo is het ook begonnen, op een natuurlijke manier voortvloeiend uit
relaties. Denk eens aan het boek Handelingen. Weet je nog hoe ze voor elkaar zorgden? Lees
Handelingen en het Nieuwe Testament en kijk naar de ondergrondse economie daarin, want wat oud
was is er altijd geweest, en is toch ook weer nieuw, en het zal een zegen voor velen zijn.”

Wat Handelingen duidelijk maakt, wat Hij me wat dit betreft duidelijk maakte.
Houd in gedachten dat Pinksteren 10 dagen na de Hemelvaart van Jezus was in Jeruzalem. Dat
betekent dat het economische systeem dat we in de evangeliën tegenkomen nog steeds in tact was.
Er waren nog steeds weduwen en wezen die liepen te bedelen op straat, die zich afvroegen waar hun
volgende maaltijd vandaan zou komen of waar ze zouden slapen.

Ze moesten nog steeds de zwaar drukkende Romeinse belasting betalen, die voorrang had boven de
Joodse tempel economie en haar eigen belastingen, tollenaars, oneerlijke geldwisselaars en verdrukte
scharen. De bedelaars en de invaliden zaten nog steeds vlakbij de tempel, en vroegen de mensen die
kwamen aanbidden om aalmoezen op hun weg naar het tempelplein.

En toch, te midden van deze onzekere, drukkende economie, waar de nood zo groot was, was er ook
een levendige ondergrondse economie aanwezig, naast en onder het Romeinse en religieuze
systeem. Terwijl weduwen aan het bedelen waren en duizenden zich afvroegen waar hun volgende
maaltijd vandaan zou komen. Kijk nu eens naar wat er binnen het Lichaam van Christus gebeurde.



“En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één
zei, dat iets van wat hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.
– En allen die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en
telkens waren er die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte
aan hadden.”

Deze mensen zaten niet in een commune (leefgemeenschap): ze waren over de hele stad verspreid,
woonden in hun eigen huis, net zoals voor Pinksteren. Ze waren gewoon één van hart en ziel en
niemand zei dat iets zijn persoonlijk eigendom was', en ze gaven al naar‘ dat iemand er behoefte aan
had.

Ze gingen nog steeds elke dag naar hun werk. Ze kochten eten op de markt, kletsten met hun
vrienden bij de bron, kochten kleren en huishoudartikelen in de winkeltjes: Ze zaten midden in het
arbeidsproces, maar ze waren één van hart en ziel met gelovigen in hun buurt. Ze zorgden ervoor dat
iedereen geholpen werd als er nood was.

Terwijl Rome gewoon haar gang ging en de religieuzen dat deden op hun terrein, was er een ander
gedeelte van de bevolking dat haar gang ging als onderdeel van Gods bestuurlijke ondergrondse
activiteiten. Deze bestuurlijke activiteiten waren zo levend en vloeiend dat ze naadloos paste binnen
de andere twee, maar wel net onder de radar door, in nederigheid, maar wel organisch.

In Handelingen 1 staat dat de gelovige weduwen te eten kregen en dat er dagelijks voor hen werd
gezorgd. Verbazingwekkend! Terwijl ongelovige weduwen, zonder familie, aan hun lot werden
overgelaten en erop uit moesten om te bedelen, werden gelovige weduwen buiten het bestaande
systeem om gevoed door het ondergrondse systeem van het Lichaam van Christus.

Mensen die in financiële moeilijkheden waren gekomen werden geholpen. Rekeningen werden
betaald, kleding en wat in Handelingen ‘goederen’ wordt genoemd, werden uitgedeeld al naar dat er
behoefte aan was. In Handelingen 2:46 staat, dat zij van huis tot huis gingen, en baden, aten en de
Heer aanbaden. De gemeente aan huis, waar de noden duidelijk worden en waar je vrij kunt praten
met vrienden over 'hoe het gaat', waar je een relatie kunt opbouwen met anderen in Gods
ondergrondse economie.

Profetische wijsheid
In Handelingen 11: 28-30 staat dat de profeet Agabus voorspelde dat er hongersnood zou komen en
die brak ook inderdaad 3 jaar later uit. Gezien de reis- en communicatieomstandigheden van die tijd,
kwam het Lichaam van Christus in het hele Romeinse Rijk in actie en men gaf geld voor een collecte
VAN TEVOREN en stuurde die meteen, om een voorraad aan te kunnen leggen, zodat toen de
hongersnood kwam, in de provincie Judea, de gelovigen geen gebrek aan eten zouden hebben.

DAT is ondergrondse economie. Profetische woorden van wijsheid die het Lichaam opriepen om
tegemoet te komen aan de behoeften, al voordat die er waren, lang voordat de wereld economie niet
meer bij machte was dat te doen vanwege de hongersnood. Overal rond Jeruzalem in het jaar 48 AD
leden de mensen honger en de keukenkasten van hen die afhankelijk waren van de Romeinse
economie waren leeg. Maar binnen de economie in het Lichaam van Christus werd volkomen voorzien
in de behoeften van de gelovigen, waar ze van huis tot huis met elkaar deelden van wat ze bezaten,
waar ze met elkaar de Heer groot maakten, baden en er op toe zagen dat in alle behoeften werd
voorzien.

Is het mogelijk dat de Heer dit met me deelde deels om ons te mobiliseren en klaar te maken voor iets
voor de tijd waarin wij nu leven?

Misschien…
Heb je nooit eerder deze woorden van Jezus gelezen als iets wat betrekking heeft op een
ondergrondse economie, uit Matth. 25: 35-36:”Ik had honger en jullie hebben Mij te eten gegeven; Ik
had dorst en jullie hebben Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en jullie hebben Mij
opgenomen, naakt en jullie hebben Mij gekleed; Ik zat in de gevangenis en jullie hebben Mij
opgezocht."



Dit is tegengesteld aan de economische standaard van de wereld, dat onze voorraden heeft misbruikt,
weinig of niets voor de hongerigen heeft gedaan, voor hen die naakt zijn, die dorst hebben, die ziek
zijn, of in de gevangenis zitten.

Dit is geen programma waarbij we de keus hebben om achterover geleund te blijven zitten en wat
euro’s in de collectezak kunnen doen, zodat we onze handen niet vuil hoeven te maken ten behoeve
van hen die in nood zijn. Hij heeft het ook niet over een soepkeuken of een kleding inzameling voor de
zending. Hij zei, dat als je twee stel kleren hebt en iemand heeft wat nodig, dat JIJ dan een extra stel
geeft, zelf, aan degene die het nodig heeft.

Hij heeft het over voor de ander zorgen op de manier zoals ze dat in Handelingen deden, waarbij je
zelf verantwoording neemt voor je gelovige buren en vrienden, zodat er een synergie ontstaat die een
ondergrondse economie wordt. Geven, ontvangen, kopen en verkopen, verhandelen en ruilen.

Ingedamde gaven?
Hij ging verder met mij te onderwijzen:”Jij hebt onderwezen dat het fijner is om te dienen vanuit je
genadegaven, dan om aan je karakter te werken, en dat is ook zo. Want als iemands gaven worden
ingedamd of beperkt worden of niet gebruikt mogen worden, dan moet die persoon zich staande
houden door een sterk karakter te tonen, terwijl hij uitziet naar het moment dat hij zijn gaven weer mag
en kan gebruiken.”
“Dat geldt ook voor landen, omdat landen bestaan uit individuen. Weet je nog wat Dora zei? (Zij maakt
deel uit van onze huisgemeente in Tulsa). Ze zei, dat de gave van Amerika is de wereld te laten zien
hoe je geld kunt maken, hoe je economische systemen kunt opzetten waardoor mensen omhoog
kunnen komen en vrijgezet worden. Dat is waar."

“Als de regering van een land wetten en regels vaststelt, waardoor de gaven van dat land worden
beknot in hun uitwerking, zal dat land terug moeten kunnen vallen op haar morele karakter, om
krachtig staande te blijven, totdat er weer betere tijden aanbreken, waarin haar gaven weer zullen
gaan stromen. Maar in het algemeen gesproken heeft Amerika niet meer het morele karakter en
kracht om overeind te gaan staan, zoals het ooit heeft gedaan.

Hij vervolgde:”Wie heeft zo’n morele kracht en karakter? Mijn discipelen! Velen in Mijn Lichaam
hebben het vereiste karakter vandaag de dag, en zij zullen daarom productief zijn in het gebruiken van
hun gaven die met handel te maken hebben, het bedrijfsleven en de financiële wereld. Zij zullen
creatieve wegen vinden waarop zij hun gaven kunnen gebruiken, want ook nu leid Ik hen met hemelse
wijsheid. Zij zijn het die geen rijkdom voor zichzelf zoeken, maar anderen zullen zegenen. Dit is hun
tijd.”

“Daarom zullen jullie deze ondergrondse economie in Mijn Lichaam zien. Luister naar wat de Geest tot
de Gemeente zegt.” (Daarna vertelde Hij me een aantal andere dingen die hiermee te maken hebben,
zodat ik er een vollediger begrip van kreeg, voegde nog wat persoonlijke instructies toe en nog wat
andere zaken en draaide Zich tenslotte om en ongeveer 2 stappen van mij vandaan, verdween Hij).

Als je een sterk karakter hebt zullen je gaven stromen, ongeacht de structuur waar je in zit, want de
Heer zal wegen vinden die mensen met karakter in staat zullen stellen in hun gaven te wandelen. Kijk
eens naar Jacob, Jozef en Daniël, naar Esther, Ruth, Deborah bijvoorbeeld. We moeten niet denken
dat wij door de wereld economie zullen worden beperkt in onze mogelijkheden. We moeten onze ogen
gericht houden op de hemel om wijsheid te ontvangen. maar we moeten dat wel doen binnen de
context van deel hebben aan de hemelse economie.

Wat houdt dat voor ons in
De Heer zei:”Je zult een ondergrondse economie tot ontwikkeling zien komen…” Ik zal het zien, dat
betekent, tijdens mijn leven en zelfs als deel uitmakend van een huisgemeente en geloof dat in
praktijk wordt gebracht vanuit relaties. De woorden ‘tot ontwikkeling zien komen’ duidt op waar de
hemel en de aarde met elkaar samen werken.

Op dezelfde manier, net als in Handelingen, zien wij Gods economie, maar dan moeten we ook
nagaan ‘wat als’ en hoe wij de wil van de Heer in deze dingen zullen moeten gaan waar maken. In
Handelingen staat, dat zij zoveel van de Heer hielden dat hun liefde overvloeide en zichtbaar werd in



hun zorg voor medegelovigen en het elkaar helpen. Het Koninkrijk is gebaseerd op de openbaring uit
de hemel en geïnspireerd door de liefde van God en voor de mens.

Ik ben op zoek naar creatieve manieren om samen met de Heer te werken in de ontwikkeling van Zijn
ondergrondse economie. Het is in de voorbije eeuwen overal om ons heen gebeurd, hoewel de mens
er programma's van heeft gemaakt. Jezus is nu bezig om het terug te brengen tot de creatieve,
organische, spontane, en tegelijkertijd goed doordachte demonstratie van liefde voor onze gelovige
medemens.

Sommige trekken die ik in Handelingen zie zijn de volgende, en misschien dat jullie er nog meer
hebben ontdekt: in de buurt van elkaar wonen, met handhaving van persoonlijk eigendommen en
goederen; er wordt heen en weer gecommuniceerd in een soort netwerk, individuele betrokkenheid
onderling, individuele vrijheid van handelen, een minimum aan organisatie, het helpen bij praktische
noden; het reizen van sommigen en bronnen waarvan men gebruik kan maken binnen netwerken.

Samenvatting
We moeten wel in de gaten houden, dat Gods economie niet afhankelijk is van en ook niet een reactie
is op de economie van de wereld. Je kunt stellen, dat het Rome wel ging in die dagen, en ook
Jeruzalem. Maar met Gods economie ging het BETER.

Wat gebeurde er? De gelovigen bleven meer dan twee jaar bij elkaar in Jeruzalem terwijl zij deze
ondergrondse economie toepasten. In Hand.8:1-3 staat, dat iedereen de stad verliet vanwege de
vervolging door Saulus van Tarsus, behalve de apostelen. Op die manier namen de leden van Gods
ondergrondse economie met zich mee over de hele wereld. Denk even aan Dorcas, die (zie Hand.9)
stierf en men huilde en liet Petrus de prachtige kleding zien die zij allemaal had gemaakt. Ze
functioneerden toen nog steeds binnen het raamwerk van een ondergrondse economie.

Daarom roepen de brieven van het Nieuwe Testament ons nog steeds op richting Gods economie, om
te werken ten behoeve van degenen die in nood zijn (Ef.4:28), en je geloof in praktijk te brengen
(Jacobus) enzovoorts.

Zoek naar deze mogelijkheden. Om deel te hebben aan Gods economie moet je in de eerste plaats
een gever zijn. Verder moet je relaties hebben met andere volgelingen van Jezus en kijken hoe je
hen, met wie je een hechte relatie hebt, kunt helpen.

Wist je, dat er een ondergronds gezondheidszorg systeem binnen Gods economie bestond (en
bestaat)? “En met grote kracht gaven de apostelen getuigenis van de opstanding van de Heer, en er
was grote genade op hen allen." - "En Stephanus (een van de koks/serveerders die voor de weduwen
zorgden) was vol geloof en kracht en deed grote wonderen en tekenen onder het volk." (Hand.4:33;
6:8)

Ik geloof, dat er wonderen en tekenen waren, deels omdat zij ‘één van hart en ziel waren, en dat
niemand zei dat iets van hem zelf was, maar van allen samen.” En wat was het resultaat? “En de Heer
voegde dagelijks toe aan de schare van hen die geloofden.” (Hand.2:47.
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