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“Gezond Verstand deel 1”

Dag allemaal,
Wat hebben zij gemeen: een vrouw die de motor van haar auto verpest omdat ze water in de benzine tank
deed, faillissement van een bediening, en een vliegtuig ongeluk?

En wat hebben deze teksten gemeen: God wederstaat de hoogmoedige, maar geeft de nederige genade;
Dwaalt niet, God laat niet met zich spotten; Veeleer vergeldt Hij de mens zijn daden en doet ieder
ondervinden naar zijn wandel. (Jac. 4:6, Gal. 6:7, Job 34:11)

Dit is het antwoord: de gebeurtenissen in de 1
e

paragraaf vonden plaats omdat men deed wat in de 2
e

paragraaf staat.

Begrijp dat deze bladzijden beperkte gelegenheid geven, dus moet ik mijn “gedachten” in de komende
weken verder uitwerken. Dus ga niet met een klein deel van wat ik vandaag deel, aan de haal,
veronderstellend dat ik dit of dat zeg of dat dit alles is wat er over te zeggen valt. Wacht de komende weken
af, zodat je de hele ‘gedachtes’ bij elkaar hebt.

Geloof of veronderstellen/overmoed
De vrouw in de eerste paragraaf kwam zonder benzine te zitten. Ze redeneerde, omdat Jezus water in wijn
veranderde, Hij voor haar wel water in benzine zou gaan veranderen. Tenslotte was dat in het Woord te
vinden. Ze nam een jerrycan water, deed water in de benzine tank, en probeerde te starten, zeggende: “in
de naam van Jezus”. Dat werkte niet.

God gaf haar naar haar eigen (aanmatigende) acties. Als HIJ haar verteld had om water in de tank te doen,
zou dat een woord voor haar zijn voor die situatie, en Hij zou dat water in benzine hebben veranderd. In
deze situatie echter was de genade te vinden doordat iemand zou stoppen om haar te helpen, die benzine
bij zich had. Genade openbaart zich zelf als wij ons vernederen en op God wachten.

Een jong stel kocht een lap grond met een gebouw, denkende dat Hij wel zou zorgen voor de betalingen
daarvan, omdat het immers voor de Heer gebruikt zou gaan worden. Ze kochten het zonder een uitgedacht
plan te hebben. Zonder te adverteren, slechts denkend ‘als je het bouwt, komen ze wel’. Ze kwamen niet.
Toen het geld opraakte, probeerden ze God te helpen door een nieuwe hypotheek af te sluiten zodat het
gebouw open kon blijven. Daarna weer een andere financiering enz. totdat ze de betalingen niet meer
konden opbrengen, en ze alles door faillissement verloren. Alles in gebed gedaan, in ‘geloof’, door te helpen
Gods woord te laten uitkomen.

Hier zie je opnieuw dat de Heer hen deed naar hun daden. Het was hun verantwoordelijkheid om zakelijk te
zijn, om te adverteren, om een budget te hebben, enz. Niet door slechts op een echt woord van God uit te
stappen, denkend dat alles gladjes zal verlopen, zonder een zakelijk plan te hebben. God plaatste Adam in
de hof, maar zei toen dat zij het moesten bebouwen, cultiveren en bewerken.

Bijna 30 jaar geleden was een jonge aanbiddingsleider zijn vliegtuig aan het bevoorraden met goederen,
benzine, en meer mensen dan het vliegtuig mocht vervoeren, waaronder 2 van zijn kinderen, en vertrok. Ze
waren te zwaar, raakten wat boomtoppen bij het opstijgen, en verongelukten. Allen kwamen om, en
daarmee eindigde de bediening van Keith Green, die tweede staat op mijn lijst van favoriete
aanbiddingsmuziek. (2nd Chapter of Acts staat op nr. 1)

Ongeacht het feit dat hij een zegen was (en nog steeds is) voor het lichaam van Christus, en ongeacht het
feit dat hij nog veel fantastische jaren voor zich had, en ongeacht hoezeer zijn vrouw en kinderen hem nodig
hadden, veranderde God zijn natuurkundige wetten niet, maar gaf aan hem wat hij deed – bewust het
vliegtuig te zwaar beladen, vertrouwend dat de Heer het goed zou maken, dat was overmoed.

Wij raken overweldigd door emoties, als we de kapotte auto zien, of het einde van een droom of het verdriet
van de weduwe en haar kinderen, en vragen ons af hoe God hen dit kon aandoen. Of waarom Hij het liet
gebeuren. Maar de hogere wet is die van verantwoordelijkheid en rekenschap afleggen aan God over onze
daden. Dus konden deze dingen gebeuren.



Er zijn vele stromingen in het lichaam van Christus met diverse denkbeelden waardoor mensen het idee
krijgen dat geloof hoger is dan gezond verstand, goed zakelijk handelen, en onverschilligheid. Omdat iets
gedaan wordt voor Hem of in Zijn naam, of voor het Koninkrijk.

Ik heb meegemaakt dat moeders en vaders hun kinderen en echtgenoten verwaarloosden om maar naar
een bepaalde conferentie te kunnen gaan, of naar het zendingsveld, of om bolwerken boven een stad of
land neer te halen, terwijl hun eigen gezin ‘naar de hel gaat’, zoals mijn moeder pleegde te zeggen. De
Christelijke stromingen waar ze een deel van zijn, geven hun het gevoel dat God wel voor ze zorgt, als zij
voor God zorgen. Daarmee een geestelijke goedkeuring hebbend om familie en gezond verstand te
negeren.

Door die manier van denken hebben we het cliché: PK’s, oftewel predikers kinderen. Wist je dat de kinderen
van John G. Lake uit zijn eerste huwelijk hem en de Heer haatten? Hij was zo bezig met de bediening dat er
geen tijd voor hen overbleef. Dit denken, wat uit balans is, negeert het geopenbaarde Woord van God
betreffende verantwoordelijk zijn voor eigen gezin.

Velen denken dat God onze overmoed wel door de vingers ziet, omdat Hij liefde en genadevol is. En als iets
dan niet gaat zoals wij denken, vragen we ons af waarom God geen wonder deed, of wat wij verkeerd
hebben gedaan, of hoe de duivel dit had kunnen doen. Het is moeilijk te aanvaarden, maar overmoedige
daden zijn een bespotting van de wegen van God.

Hij heeft in Zijn Woord neergelegd hoe verantwoordelijkheid te nemen in dit leven en om ons gezond
verstand te gebruiken (Spreuken is geweldig op dit gebied) en Hij verwacht dat we die wijsheid volgen. Dat
niet doen, terwijl het duidelijk staat in Zijn Woord, is het bespotten van God, en Hij laat NIET met zich
spotten. Overmoed, volgens de gedeeltes bovenaan, is zelf misleiding en trots. Auw!

Die gekke Israëlieten
In Ex. 6:6-8 gaf de Heer dit slavenvolk ‘een woord’ – dat hij ze uit Egypte zou leiden en zou brengen in het
Beloofde Land. De aanwezigheid van God was met Israel om de rivier de Jordaan over te steken en het
land binnen te trekken in een tijdsbestek van enkele weken na hun vertrek uit Egypte, maar ze deinsden bij
iedere gelegenheid terug.

Uiteindelijk, na de 10
e

keer, zei de Heer tegen ze: jullie hebben gezegd liever in de woestijn te sterven; zo
zal het dan zijn. “Overeenkomstig het aantal dagen, gedurende welke gij het land verspied hebt, veertig
dagen, zult gij uw ongerechtigheden veertig jaar lang boeten, voor elke dag één jaar…..en daar zult gij
sterven.” (Num. 14:20-34)

Toen de Israëlieten hun lot hoorden, rouwden ze zeer, en ze besloten naar het Beloofde Land op te trekken.
Mozes waarschuwde hen niet te gaan, omdat de Heer niet meer met hen zou zijn, maar ze gingen toch en
werden verslagen. “…..toch waagden zij het……”(Num. 14:39-45)

Israel had Egypte achter zich gelaten, door de Geest van God, in de zalving, in de visie die God voor hen
had. Maar gaandeweg misten ze het. Tegen de tijd dat ze erachter kwamen dat God hun overmoed niet
meer recht breide, was het te laat.

Sommigen denken, omdat we in de tijd leven na het kruis, we in genade zijn en daarom niet
verantwoordelijk zijn voor onze daden. Ik verzeker je dat we dat wel zijn, en uiteindelijk zullen we een ieder
rekenschap moeten afleggen voor onze levens, 1 op 1.

Als je van het dak springt, zul je vallen
De Vader heeft het hele universum zo geschapen dat het functioneert in een balans tussen opgaan en
neergaan, zaaien en oogsten, daden en consequenties. Eén van de wetten is dat er voor iedere actie een
tegengestelde reactie is.

Denk eens, van planeten die rond de zon draaien in een delicate balans tussen zwaartekracht en
middelpuntvliedende kracht tot eekhoorntjes die noten verzamelen voor de winter, en sneeuw dat in de
winter op de bergen valt om in de lente daarop te smelten en zo de planten water te geven, tot Jozef die 7
jaar overvloedige oogst opsloeg om toekomstige 7 jaren van hongersnood te kunnen overleven, zo
bewegen Gods wetten zich in een balans tussen actie en gevolgen.

Toch denken sommigen ten onrechte dat, omdat wat ze doen gezalfd is of gedaan wordt voor God met de
juiste motieven, ze geen gezond verstand meer hoeven te gebruiken. Ik kan slechts 1 gebied in het Nieuwe



Testament vinden waar staat dat God actief strijd tegen zijn eigen kinderen: God wederstaat de
hoogmoedigen, maar geeft de nederigen genade.

Overmoed is een vorm van trots – denken dat iets Gods verantwoordelijkheid is, terwijl het in feite de onze
is. Mijn ervaring (ik ben wat dit onderwerp betreft, door schade en schande wijs geworden) is dat God me
allang gezegd had wat ik moest doen, maar dat vereiste te veel denkwerk voor mij op dat moment, of het
was iets dat voor mij niet vanzelf ging, of ik moest iets leren, of confronteren of iets anders doen dat ik niet
wilde doen. Dus noemde ik iets geloof, terwijl het in feite overmoed was.

In 1980 studeerde ik af van de Bijbel school en we wisten dat de Heer ons naar Boulder, Colorado wilde
hebben, in September. IJverig als ik was, verhuisden we in mei. In juni sloot Barb zich per ongeluk buiten
ons huis op, en kreeg een verschrikkelijk ongeluk toen ze door een raam het huis wilde binnen klimmen. Ze
viel en verbrijzelde de rechterkant van haar gezicht. Gods genade was op haar, ook al had Hij haar
herhaaldelijk gezegd het niet te doen, toen ze naar binnen wilde klimmen, en Hij genas haar gezicht binnen
30 dagen, omdat het niet in de eerste plaats haar schuld was dat ze daar was.

Ik was de schuldige, door haar en onze 6 maanden oude zoon in mei te verhuizen in plaats van in
september. Mijn trots (zich voordoend als enthousiasme, maar eigenlijk wilde ik gewoon eerder gaan) was
de oorzaak. Die zomer was heel naar, als het ging om banen, geld etc. maar in september, toen we
eigenlijk hadden moeten verhuizen, deed zich de gelegenheid voor om als pastor in een gemeente te
werken. De Heer veranderde Zijn tijdstabel niet vanwege mijn trots en overmoed.

In huiskerk, op relaties gebaseerd, wat ik nu doe, merken we dat dit onderwerp actueel is. Mensen maken
dit mee, missen het, en moeten moeilijke lessen leren. Terwijl de kerk cultuur alleen de goede scenario’s
preekt, en niet diep genoeg gaat om met de gevolgen om te gaan als die niet werken. Het komt neer op hoe
je geloof uit te wandelen in relaties met anderen.

Het is niet de schuld van de duivel
Als er dingen gebeuren die we voor onmogelijk hadden gehouden, of die te erg zijn om onder ogen te zien,
of het nu financiële zaken zijn, of ziekte, dood, gebroken relaties of iets anders, de neiging in de
bovengenoemde kringen is om de duivel daar de schuld van te geven. Of, nog erger: wat is er mis met jouw
geloof? (als je genoeg geloof had gehad, zou dit niet gebeurd zijn). Maar we moeten door teleurstellingen
heen zien te komen, samen, ondersteund door een netwerk van vrienden, en door openlijk en vrijuit te
durven praten waarom dit of dat gebeurd is. Dan komen de antwoorden en gaat het licht aan.

Het is zelfs zo, dat als iemand de grens overschrijd van geloof naar overmoed, de duivel daar niet de schuld
van te geven is; men deed het zelf en dus moet men zelf de gevolgen daarvan dragen. Kan Satan iemand
kwellen of doden door ziekte of kan hij financieel ongeluk brengen? Ja, maar hij kan alleen een slechte
situatie erger maken. Hij kan iets niet teweeg brengen. Hij ziet een gelegenheid en loopt de deur binnen die
door die persoon geopend is. Daarom kun je de duivel niet bestraffen en iemand daardoor genezen zien
worden, of rijk gemaakt worden – zij openden de deur en zij alleen kunnen die weer sluiten. Wow! Dat is
heftig, maar het is mijn hart om de wegen van God te delen, en dit is er één van.

Dit zijn mijn gedachten voor deze week. Deel 2 komt volgende week – Balans tussen genade en geloof:
waar is genade?

Nieuws: op 8 december om 8 uur Centrale Tijd in de USA, zal ik onze eerste ‘Webinar’ doen. Het is gratis,
duurt 1 uur en dan zal ik delen wat ik in de hemel zag. Aanwezigen (via de computer) zullen me kunnen
horen, zien, en ze kunnen vragen mailen tijdens het gebeuren. De bedoeling is om dit maandelijks te doen,
over verschillende onderwerpen. Dus er komt een email volgende week met een uitnodiging om je te
registreren. Ruimte is beperkt omdat de technologie beperkt is.

Ook…ben ik volgend weekend in Fairhope, Alabama bij een affiliatie van onze huiskerk – als je in de buurt
bant en ook wilt komen, email me en ik zal je informatie geven.

Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.supernaturalhousechurch.org

05-12-2009

“Gezond Verstand – deel 2”



Dag allemaal,

Misschien vraag jij je af, na de laatste ‘Thoughts’, wat ging over oogsten wat we zaaien, waar hierin genade
te vinden is.

Dit is een oude observatie: Gerechtigheid is krijgen wat je verdient. Barmhartigheid is niet krijgen wat je
verdient. Genade is krijgen wat je niet verdient. Ik heb het over gerechtigheid gehad, vandaag gaat het over
barmhartigheid en genade.

Barmhartigheid, genade en waarom
In Genesis 16 geeft Sara aan Abraham het advies om een baby bij Hagar te krijgen, als haar
plaatsvervangster. Hagar is een dienstmeid, en ze moet doen wat haar meesteres (Sara) haar zegt. Voor
haar een geforceerd iets. Je kunt je haar vertwijfeling en verbazing over waar God is, wel voorstellen.

Toen Hagar zo gemakkelijk zwanger raakte en een zoon kreeg, ging Sara haar haten. Ze behandelde haar
hard, zodat Hagar van haar weg vluchtte. Maar de Engel des Heren trof haar en vertelde dat haar zoon
Ismaël moest heten, wat betekent: ‘ de Here heeft naar uw ellende gehoord’. (Gen. 16:1-11)

Dus hier hebben we een terrein waar iemand genade zou kunnen ontvangen: Als je iets moet doen omdat
je onder iemands gezag staat, en er dingen gebeuren die niet jouw schuld zijn.

Ik ben een medevoorganger geweest, en zou de Senior voorganger worden, na diens pensionering. Maar
toen veranderde hij van gedachten, en sloot daarmee de deur voor ons in die gemeente. In de geest wisten
we dat de voorganger een verkeerde keus had gemaakt, maar we hadden hierin niets te zeggen.

De Vader sprak tot Barb: “ Ik heb geprobeerd via de harten van mensen te werken, maar dat stonden ze mij
niet toe, dus moet ik om hen heen werken. Omdat het echter niet de schuld van jullie is, blijven jullie in mijn
volmaakte wil, maar het betekent wel een omweg”. Ook zelf zo’n omweg gehad? Dat is de openbaring van
genade in die situaties – Hagar had ook een omweg. Genade om hulp te krijgen als je het nodig hebt.

Een ander geval: Rachel en Lea
“Jacob hield meer van Rachel dan van Lea”. Jacob was erin geluisd met Lea te trouwen. Arme meid! In
haar geval een ander voorbeeld van onder iemands gezag staan, waardoor ze betrokken werd in die
oplichting. Gen. 29:31: “ Toen de Here zag dat Lea niet bemind was, opende Hij haar schoot, maar Rachel
bleef onvruchtbaar”.

Je moet begrijpen dat de conditie van Rachel meer een feit is, wat hier vermeld wordt, en niet iets waarin de
Heer betrokken was. Hij zegende Lea, omdat ze gehaat was en gevangen zat in die situatie.

Zie je een patroon wanneer we genade en barmhartigheid kunnen verwachten van de Heer, als we
vrijmoedig naar de troon gaan om daar om te vragen? Beide zijn situaties die buiten onze controle zijn,
waarin mensen in autoriteit over ons betrokken zijn en waarin we zelf niets verkeerds hebben gedaan.

Een jonge vrouw, een Bijbelschool studente, kwam na de les naar me toe voor gebed. Haar baas
behandelde haar oneerlijk als het ging om dienstregeling en taken die ze moest doen. Ze beleeft voor haar
baas bidden en ze hield haar hart recht voor de Heer – maar toch, ze had het er moeilijk mee. Ik deelde
bovenstaande met haar, omdat de principes hetzelfde waren, en we baden gezamenlijk dat de vader haar
genade wilde geven in die situatie en voor een oplossing zou zorgen.

Binnen ongeveer 4 weken vond er een interne wijziging plaats, waardoor de verantwoordelijkheden van het
inplannen en taken verdelen niet meer bij de baas lag, maar naar een ander ging. Iemand die vriendelijker
en eerlijker was voor deze studente. Ze kreeg daarna zelfs een promotie en een opslag. Dat was Gods
genade in die situatie.

Ze had haar hart bewaakt. Spreuken 24:1`7-18: Als uw vijand valt, verheugt u dan niet. Als hij struikelt, uw
hart jubele niet, opdat de Here het niet zie en het Hem mishage, zodat Hij zijn toorn van hem zou
afwenden.”

In Genesis 31, nadat Jacob 20 jaar gewerkt had onder Laban’s voortdurend veranderende regels, zegt
Jacob, in vers 42, dat de Heer hem gezegend heeft en Laban afgekeurd.



Hagar, Lea, Jacob – allen werden oneerlijk behandeld, zaten in een situatie waarin geen uitweg was,
werden gedwongen dingen te doen die ze niet wilden doen, met als gevolg dat God in iedere situatie
genade gaf. Hagar kreeg een zoon, waaruit volkeren ontstonden, Lea kreeg kinderen, waarvan er 6 de
latere stammen van Israel werden, en Jacob verliet Laban als een rijk man, nadat hij in een droom zag hoe
hij zijn vee kon uitbreiden. (Gen. 30:5-21; 31:10-13)

Maar hoe zit het met…….
Hoe zit het dan als er mensen zijn die het verdienen om geoordeeld te worden, maar wat niet gebeurd, en
ondertussen lijden mensen onrecht, zoals Hagar, of wordt men gehaat, zoals Lea of moet men onder
moeilijke omstandigheden en bazen werken, die de regels van het spel veranderen, zoals bij Jacob?

In Mattheüs 6 vind je situaties waarin de Vader iemand zijn leven laat leiden, zonder dat Hij ze in dit leven
verantwoording vraagt voor hun daden. Hij oordeelt ze echter wel, en wel op deze manier: ze krijgen wat ze
willen in het hier en nu, zonder een hemelse beloning te ontvangen.

De categorieën die Jezus laat zien zijn deze: Mensen die dingen doen voor de ‘eer van mensen’, anderen
die dingen doen ‘om gezien te worden door mensen’, en mensen die dingen doen om geestelijk te lijken en
om anderen te laten zien hoe geestelijk ze wel niet zijn. (Matth. 6:2,5,16)

In al deze gevallen zegt Jezus: “Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds”. Gods oordeel voor dezen is
dat ze ontvangen wat ze belangrijk vinden hier en nu – de prijs van mensen, eer van mensen, en
hoogachting van mensen.

Paulus zegt in 1 Cor. 3 dat die dingen hout, hooi en stro zijn, wat op de laatste dag verbrand wordt.
Misschien denken ze wel dat ze geestelijke punten scoren in de hemel, maar de realiteit is dat Gods
oordeel zodanig is dat ze alle punten die ze krijgen, nu al op aarde ontvangen.

Eigenlijk, in ieder geval dat genoemd wordt in Mattheüs 6, waarvan Jezus zegt dat ‘ze hun loon reeds
hebben’, volgt er instructies over hoe we ons hart oprecht kunnen houden, zodat we dingen niet doen om
gezien te worden door mensen. Met de belofte dat de Vader ons ‘openlijk’ zal belonen.
In deze gebieden kunnen we barmhartigheid en genade verwachten te ontvangen in tijden dat we het
moeilijk hebben.

Stelt meer voor op aarde dan in de hemel
“Voorwaar, zij hebben hun loon reeds”, kan ook gelden voor pastors, die wedijveren over wie het grootste
gebouw heeft, of de grootste gemeente. Mensen bij wie de buitenkant belangrijk is, mensen die naar
bijeenkomsten gaan om maar gezien te worden, of anderen die vrijwilligers werk doen, zodat men goed
over ze gaat denken. God geeft hen wat ze willen, omdat ze de beloning van deze wereld belangrijker
vinden dan die van de hemel.

Ik heb de Vader eens gevraagd om een dienaar te oordelen, wiens organisatie, naar mijn mening, rijp was
voor een oordeel, omdat er zoveel mensen beschadigd door werden, en vanwege de geest waardoor die
organisatie geleid werd. Hij zei slechts: “maar kijk eens naar alle goede dingen die hij WEL doet. De rest
waarnaar je gevraagd hebt is inderdaad uit het vlees. Waarlijk hij heeft zijn beloning al in deze gebieden”.

Dat vertelt mij dat iemand sommige dingen kan doen vanuit een oprecht hart, en tegelijkertijd andere dingen
vanuit trots of om door mensen gezien te worden. Dat wil zeggen dat ze in de hemel misschien niet die
‘kanjer’ zullen zijn, die ze zelf denken te zijn.

Een pastor in het westen van Colorado verkocht een multi-level product en hij gebruikte zijn positie, zodat
anderen zich daar ook voor zouden opgeven; met goede motieven weliswaar – om de kerk af te betalen, en
zodat mensen voorspoediger zouden zijn.

Hij was enthousiast toen hij vertelde wat zijn persoonlijk inkomen was, buiten het salaris wat de kerk gaf.
Dat was meer dan 5000 dollar per maand extra (in 1990 dollars) en zijn salaris zou binnen 2 maanden zelfs
7500 dollar gaan worden. Dan zou de hypotheek van de gemeente afbetaald kunnen worden, en leden van
de gemeente zouden in voorspoed leven. En hij wilde dat ik mij ook bij deze organisatie zou aansluiten.

Ik vertelde hem dat het niet ethisch zou zijn om mijn positie te gebruiken om mensen te beïnvloeden voor
andere dingen dan de dingen van God, en dat ik het niet eens was met wat hij deed. Hij begreep dat niet,
en dat was de laatste keer dat ik hem sprak. Ik vroeg de Heer ernaar en Hij zei: “Waarlijk, hij heeft zijn
beloning reeds, en zijn gemeente zal van hem weggenomen worden omdat hij nu nog van weinig waarde is
voor Mij”.



Ik hoorde een paar maanden later dat alles mis ging voor hem, mensen verlieten de gemeente omdat ze
het nuchtere verstand hadden te zien dat het niet ethisch was wat hij deed. Hij bleef achter met een kleine
groep van MLM in zijn woonkamer. Hij had zijn beloning. Dat wat hij waardevol vond.

Wat de engel zei
Ik was op een avond aan het bidden en plotseling stond ‘mijn engel’ voor me, met een boodschap van de
Vader. Toen hij dat gegeven had, stelde ik hem een vraag: “Hoe zie jij de liefde van de Vader?’ Ineens was
ik in de Geest en stond ik, met de engel, bij een man die een houten kar had.

De engel zei dat we in oost Afrika waren, en ik merkte dat het heet was, alhoewel ik in de Geest was en het
comfortabel had. De man zei zijn vrouw tot ziens in een taal die ik niet verstond. Zijn kar had hij volgeladen
met groenten uit zijn tuin.

De engel vertelde dat die oogst zijn inkomen was voor het hele jaar, en dat zijn vrouw heimelijk hoopte dat
hij er zo’n goede prijs voor zou krijgen, dat zij 3 dingen voor zichzelf kon kopen: een borstel, kam en een
spiegel. Hij zei dat de boer ook graag een goede prijs wilde hebben zodat hij geiten kon kopen om mee te
fokken, waardoor er meer inkomen zou zijn voor hen.

We wandelden met de man mee naar de markt, al liepen de engel en ik zo’n meter boven de grond, in de
lucht leek het wel. Bij de markt aangekomen leek het erop dat niemand zijn handel wilde kopen. De engel
gaf aan dat de man het echt moest zien te verkopen, vanwege de hitte – het zou spoedig wegrotten als hij
het niet kon verkopen.

Toen sprak de engel: “Kijk wat je Vader gedaan heeft!” ineens kwam er een vrouw uit een deur, om plaats
te nemen achter haar kraampje op de markt. Ze wenkte de man naar haar toe te komen, en er was wat
heen en weer gepraat over de prijs. Al verstond ik het niet, vanwege de handgebaren en bewegingen was
het duidelijk dat ze aan het onderhandelen waren.

Al spoedig begon de man zijn groenten van de kar te laden en bracht ze naar de vrouw. En terwijl we met
de man mee terugliepen naar zijn huis, verklaarde de engel:”Je Vader heeft het zo geregeld dat die vrouw
zijn hele oogst zou kopen, en voor een goede prijs, zodat zijn vrouw de dingen kan kopen die ze graag wil
hebben, en de man kan nu de geiten kopen, die hij graag wil hebben”.

Toen de man thuis was gekomen, vertelde hij zijn vrouw over de deal en er was grote blijdschap. Ineens
begreep ik wat ze zeiden, en het was een grootmaken van Allah, omdat hij hen zo gezegend had. Het deed
me denken aan Hosea 2:7, waar Israel Baal bedankte voor de oogst, en de Heer zei toen dat ze niet
beseften dat Hij het was, en niet Baal, die hun deze dingen had gegeven.

Met verontwaardiging keerde ik mij naar de engel: “Mijn Vader zegent Moslims?!” Hij keek me aan met een
komische blik op zijn gezicht, waardoor ik het idee kreeg dat ik het antwoord had moeten weten. “Zegt het
Woord niet dat je Vader de zon doet schijnen over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, en de regen
op rechtvaardigen en onrechtvaardigen? En moet jij niet zoals hij zijn?”

Ik reageerde: “Dit is fantastisch, geweldig! Dit moet op TBN komen of in de Charisma; mensen moeten dit
weten!” Met verwarring op zijn gezicht zei hij: Jouw vader doet dit soort dingen miljoenen keren in de hele
wereld, iedere dag. Hoe denk je dat een blad of een TV programma dat allemaal kan vermelden? Alleen de
toekomende eeuwen zullen de goedheid van de Vader onthullen.”

En plotseling was ik weer in mijn woonkamer, met ontzag vervuld voor mijn Vader, en wetend dat ik mijn
hart oprecht moet houden, in liefde, en met pure motieven ten opzichte van allen.

Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
Skype: jfenntulsa

12-12-2009

“Gezond Verstand – deel 3”

Dag allemaal,



Vandaag wil ik opnieuw iets delen vanuit het perspectief van de Vader, maar nu meer over de wegen van
barmhartigheid en genade, en waar zij te vinden zijn in ons leven, en met welk doel.

Hebr. 4:16 moedigt ons aan om met vrijmoedigheid naar de troon der genade te gaan, om ‘barmhartigheid
te ontvangen en genade te vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd’. Wij nemen vaak aan dat dit voor
iedere situatie geldt, maar de meesten van ons moeten toegeven dat het soms moeilijk te zeggen is of die
barmhartigheid en genade gegeven is. Ik wil graag een mogelijkheid delen waarom dat vaak zo voelt.

Met welk doel?
Alles in dit universum heeft een doel, een bedoeling en in onderling verbonden; iedere planeet, iedere ster,
iedere plant en elk dier. Dus lijkt het logisch dat barmhartigheid en genade gegeven worden als er een
hoger doel mee gebaat is.

De vraag is dan, wat de Vader ermee van plan is, en als we die barmhartigheid en genade niet vinden daar
waar we het verwachten, is het dan mogelijk dat we verkeerd kijken?

Wat de Vader en Jezus altijd beogen
“Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind
van leer….maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem
(Christus) toe….(Ef. 4:14,15)

“Mijn kinderen, ter wille van wie ik opnieuw weeën doorsta, totdat Christus in u gestalte verkregen heeft.
(Gal. 4:19)

“….uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die om Zijn welbehagen zowel het
willen als het werken in u werkt”. (Fil. 2:12,13)

“Zoekt de dingen die boven zijn…..Doet dan aan als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke
ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft
elkander…….doet bij dit alles de liefde aan….(Coll. 3:1-16)

Deze teksten laten duidelijk zien hoe de Vader en Jezus willen dat we meer op Hem gaan lijken. Als we
hulp en genade willen hebben in een moeilijke tijd met een ander doel in het oog dan dit toe te passen om
meer op Christus te lijken, zullen we niets ontvangen noch zullen we begrijpen wat God aan het doen is. Hij
leidt ons ALTIJD naar meer volwassenheid in Christus.

De natuurlijke mens wil die barmhartigheid en genade als een middel tot ontsnapping, maar vaak geeft God
die genade zodat we onze problemen en angsten kunnen confronteren. Een voorbeeld: genade is
misschien te vinden doordat je naar een bepaald bedrijf gaat, waarvan de cheque die je uitschreef ongedekt
was, en je zonder iemand de schuld daarvan te geven of allerlei excuses te hebben, de rekening plus de
boete betaalt.

Of, doen wat moeilijk is en met de huurbaas of de bank praten om te vertellen dat je nu het geld niet hebt.
Of, naar die persoon gaan, met wie je onenigheid gehad hebt, en excuses aanbieden, zonder de duivel de
schuld te willen geven, of de drukte thuis, of je baas.

Weet je nog?
Herinner jij je mijn voorbeelden van vorige week nog? Hagar rende weg, denkend dat Gods genade ergens
anders te vinden was dan daarginds bij Sara, die haar zo gemeen had behandeld. Toch zegt de Heer in
Gen. 16:9 tegen haar dat ze terug moet gaan en zich moet onderwerpen aan Sara.

Als illustratie zou je kunnen zeggen dat Hagar naar de troon ging, denkend dat die genade te krijgen is door
niet in die moeilijke situatie te zijn, en al zegende de Heer baby Ismaël, de instructies waren duidelijk. Ga
terug.

Lea’s genade was te vinden door in dat moeilijke huwelijk te blijven. Jacobs genade werd gevonden in het
20 jaar lang dienen van Laban (gen. 31:38) Genade was er in die moeilijke omstandigheden.

De Vader en Jezus willen ons altijd meer volwassen hebben, en vaak wil dat zeggen dat we dingen moeten
doen, of denken, die wij niet willen, wat onze emoties niet willen, omdat het moeilijk is, vernederend of
pijnlijk.



Een vrouw die we kennen, barstte regelmatig in woede uit tegen haar man, zodanig dat ze hem zelfs
lichamelijk aanviel. Jaren lang gaf ze de duivel daar de schuld van, of hoe ze opgevoed was, of de tijd van
de maand, het zachtaardige karakter van haar man en noem maar op, zonder naar zichzelf te wijzen.

Maar op een dag was er een doorbraak en gaf ze toe dat zij alleen schuldig was. Daarna werden de
uitbarstingen minder, ze keek sneller naar zichzelf en jaren later, zij ze nog steeds bij elkaar.

Aanvankelijk dacht ze dat die genade en barmhartigheid te vinden waren door bij haar man weg te gaan, of
doordat de Heer hem zou veranderen. Ze riep uit naar de Heer om tot hem te spreken, maar er gebeurde
niets.

Wij vertelden haar dat Gods genade altijd eerst te vinden was in ons hart en onze emoties, groeien in
Christus, groeien in karakter, groeien in de vrucht van de geest, zoals we dat vinden in Galaten 5:22 en in 2
Petr. 1:5-8. Ze moest niet meer met allerlei excuses aankomen om niet te doen wat juist was, en dat ging ze
doen.

Een man vroeg advies betreffende zijn restaurant. We waren ’s middags aan het praten, rond half drie.
Lunchtijd was al voorbij. Hij wilde advies hebben over de financiële kant ervan, omdat hij wekelijks 900
dollar meer nodig had om winst te kunnen maken.

Hij had gebeden, gevast, alleen goede dingen uitgesproken en zichzelf winstgevend genoemd. Toch verloor
hij geld. Ik zag dat er nog 10 mensen rondliepen, die niets te doen hadden, en zei dat daar zijn probleem
lag. Na lunchtijd was het niet meer nodig om zoveel personeel te hebben, één serveerster was voldoende,
en één kok in de keuken. Of hij zou gesloten kunnen zijn, van 2-5 uur ’s middags.

Toen noemde hij waarom dat niet kon: één iemand was een alleenstaande moeder, iemand anders moest
werken omdat haar man gekort was op zijn uren, en zo ging het maar door. Ik vertelde hem dat Gods
genade voor hen zou zorgen, en dat die genade voor hem te vinden zou zijn in het juist omgaan met geld,
een goede rentmeester zijn.

Hij heeft het niet kunnen opbrengen om dat te doen. Een paar maanden later moest hij de zaak sluiten,
waardoor iedereen zijn baan kwijt was. Dus eigenlijk koos hij ervoor om iedereen werkloos te maken, in
plaats van iets te doen wat op dat moment niet makkelijk was.

Barmhartigheid en genade zouden te vinden zijn in het doen van wat ongemakkelijk was, maar dat zag hij
niet, al riep hij het uit om genade en wijsheid te ontvangen. Hij moest zijn restaurant sluiten, verward en zich
afvragend waar God nou was.

Waar vinden we barmhartigheid en genade?
Plotseling stond Jezus in mijn woonkamer en Hij wilde mij leren hoe gebed werkt, vanuit Zijn en de Vaders
perspectief. (ik deel hier de korte versie, meer details zijn te vinden in mijn boek Pursuing the Seasons of
God, te verkrijgen via onderstaande website)

We waren in de lucht, keken neer op een kerk in een of andere stad, en een jonge vrouw, alleenstaande
moeder van twee, zat op de achterste bank, aan de rechter kant. Haar kinderen kropen rond. Ze luisterde
niet naar de preek, maar had op dat moment veel medelijden met zichzelf.

Jezus legde uit dat haar man haar verlaten had en dat ze nu bij haar ouders woonde. Ik hoorde haar
gebeden: “Heer, wat doet U met mij? Hoe lang moet ik nog bij mijn ouders wonen en ze tot last zijn? Ik kan
niet eens werk krijgen omdat mijn auto kapot is (Jezus noemde toen dat het haar dynamo was), maar ik kan
de auto niet laten maken omdat ik geen baan heb”.

Ik had zo’n medelijden met haar en ik keek naar de Heer om te zien of er iets gedaan kon worden. Toen ik
mij naar Hem omdraaide zag ik dat de tranen over Zijn wangen liepen. Hij zei: Ze gaat alleen naar deze
kerk vanwege haar ouders, maar ze weet dat ze daarginds, in die kerk, moet zijn. Op die plaats is er
voorziening voor haar gemaakt.”

Hij wees naar een andere kerk, aan de andere kant van de stad, en ik kon door het dak de mensen zien
zitten. De preek was onderdeel van een serie over management van financiën, en Jezus wees naar een
man vrij achterin de kerk: Zie je hem? Hij is automonteur en ik heb hem opdracht gegeven om haar auto te
repareren”. Toen wees hij naar 3 vrouwen, meer voorin de kerk, en naar de middelste daarvan: “Zie je
haar? Zij past thuis op kinderen en ik heb haar geboden op haar kinderen te passen.”



Daarna wees hij naar een goedgeklede zakenman: “Zie je hem? Hij heeft een eigen zaak en zoekt iemand
als receptioniste, en Ik heb geboden dat zij die baan krijgt.”Toen wees Hij een andere richting op en 2
engelen haalden een soort doek weg van een lange tafel, leek het wel, met gebouwen erop, wat in licht
baadde, en het strekte zich in de verte uit.

De Heer vervolgde: “Wat je ziet is Mij wil voor haar voor de komende 2 jaar. Het eerste gebouw wat je ziet
is een appartement wat Ik voor haar heb bedoeld. Daarachter zie je een school, want ik stuur haar weer
naar school, voor 2 jaar, om haar opleiding af te maken.” En zo ging het verder – haar baan, opvang, etc.
etc.

Door ‘geboden’ te zeggen, bedoelt Hij dat Hij voorziening geboden had in die gebieden, dus de engelen en
de hemel gaan aan de gang om die voorzieningen tot stand te brengen. Het deed me onmiddellijk denken
aan 1 Koningen 17:4 en 9 waar, tijdens een droogte en hongersnood de Heer tegen Elia zei: “Ik heb de
raven geboden u daar van spijze te voorzien”. En “Ik heb daar een weduwe geboden voor u te zorgen.”

Elia moest naar die beek gaan die de Heer noemde en later naar die weduwe om de voorziening te
ontvangen die geboden was door de hemel. Als hij niet gehoorzaam geweest zou zijn, had hij het niet
ontvangen, en had hij zich misschien afgevraagd waarom God hem niet genadig was.

In het geval van die jonge vrouw is het nog maar de vraag of ze wilde doen wat moeilijk was voor haar. Het
was veel gemakkelijker om zelfmedelijden te hebben, bij vader en moeder te blijven en niet verder te
komen.

Denk eens wat die genade en barmhartigheid voor haar inhielden: verandering van kerk, nieuwe mensen
ontmoeten, een baan zoeken, een eigen appartement hebben – allemaal moeilijke dingen om in je eentje te
doen, en toch is daar die genade te vinden voor haar.

Denk eens aan de vrouw die op overspel betrapt werd, in Johannes 8. “Ga en zondig niet meer.” Dat was
hier genade en barmhartigheid van de lippen van Jezus, maar wat betekende dat voor haar? Dat betekende
een affaire stoppen met een man met wie ze emotioneel betrokken was, die haar waarschijnlijk financieel
verzorgde (in die tijd) en alle dromen en gedachten over een toekomst met hem, stoppen.

Toch leidde barmhartigheid en genade haar die kant op. Opnieuw: ze worden gegeven met een bedoeling,
en dat houdt altijd in om als persoon te groeien en om in Christus te groeien. Ergens voor weg lopen of
ongehoorzaam zijn is zo veel gemakkelijker.

Maar voor degenen onder ons die de juiste keuzes gemaakt hebben om de moeilijke weg te bewandelen,
als dat tot meer op Hem lijken leidt, geeft het zoveel meer vreugde, vrede en een geweldige eenheid met de
Heer!
Mogen we allen tot de volheid komen die we vinden in Christus Jezus, dat Hij gevormd wordt in ons, in
liefde!

Een nieuw onderwerp de volgende keer.

Zegen,
John Fenn / vertaling AHJ
www.supernaturalhousechurch.org
Skype: jfenntulsa


