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“Woorden voor 2010”

Dag allemaal,
Voordat ik iets ga delen over het nieuwe jaar, zijn er 3 dingen die ik jullie wil laten weten. Aan het eind
van deze wekelijkse gedachten, staan de tijden voor de Webinar vermeld voor Januari (de 9

e
, 16

e
, 10

uur CST, is 1700 uur Nederlandse tijd)
En onderwerpen met links. (Ik heb gemerkt dat ik ze zelf niet kan opnemen, omdat ik gebruik maak
van een iMac, maar misschien kunnen jullie via de computer een opname ervan maken. En kun je er
zelf niet bij zijn, vraag dan een vriend om het voor je op te nemen).

Verder, het eerste interview dat ik bij Sid Roth heb gedaan bij de “it’s supernatural” TV show, wordt in
de week van 10 januari uitgezonden.
Bovendien wil ik de conferentie in Houten, Nederland, onder jullie aandacht brengen, 12-14 Maart.
Email Wil of Ank Kleinmeulman op: cwowi@solcon.nl of mail naar mij: cwowi@aol.com voor
informatie.

Het onderwerp voor vandaag
Ik wil een aantal dingen delen over gebeurtenissen in de wereld, waar de Vader met mij over
gesproken heeft, en daarna over dingen in het lichaam van Christus. Het begin is misschien een
herhaling voor degenen die dit al langer lezen, maar er komen wekelijks nieuwe lezers bij, dus moet ik
iedereen ‘bij praten’. Voor de duidelijkheid, mijn focus is op het lichaam van Christus, maar dat
weerhoudt de Heer er niet van om opmerkingen te maken over de politiek, de economie en dergelijke.

Bijpraten omdat het relevant is – een korte samenvatting
Misschien herinneren jullie je dat ik, tijdens de race om het presidentschap tussen Kerry/Bush, een
andere geest ervoer in de Democratische partij, en dat ik de Heer vroeg wat het was.

Hij zei: “het is de geest van socialisme; het kan vertraagd worden, maar niet gestopt.” Ik vroeg waar
het vandaan kwam en Hij antwoordde: “Het kwam uit Europa, want er zijn mensen in dit land die de
Europese stijl van socialisme in dit land willen brengen, maar dat is niet waar ik het voor geroepen
heb.”

In 2005 was ik onderweg, denkend aan de veranderingen die ik de afgelopen 10 jaar gezien had,
vanaf 1995 tot dan, 2005. Bijvoorbeeld de gebeurtenissen van 11 September 2001 en de oorlogen die
daarop volgden. Daarbij vergeleken leken gebeurtenissen zoals het Monica Lewinsky schandaal, in
1995-96, kinderspel. Ik dacht ook aan de morele afgang die plaats vond in het lichaam van Christus,
en aan hoe dingen in die 10 jaar veranderd waren.

Terwijl ik dacht dat ik het land bijna niet meer herkende, brak de Vader plotseling in mijn gedachten,
door te zeggen: “Als je denkt dat je het land niet meer herkend vergeleken bij 10 jaar terug, zeg Ik je
de waarheid als ik zeg dat je het over 10 jaar ook niet meer zal herkennen.”

Dus hier zijn we, halverwege die 10 jaar, en het is haast niet te geloven welke veranderingen er de
afgelopen 5 jaar plaats gevonden hebben, laat staan wat er de komende 5 jaar nog komt.

Dingen in de toekomst
In 2008, toen ik aan het nadenken was over een nieuwe, maar onbekende president, sprak de Vader
dit to mij: “De nieuwe president zal een beleid bepalen dat een ernstige druk op het land teweeg zal
brengen. Als zijn beleid ingevoerd is, en de economie onder grote druk staat, zullen er 2 orkanen en 3
aardbevingen plaatsvinden, waardoor de druk op de economie nog groter zal worden. Eén van die
aardbevingen zal plaatsvinden waar je het normaal gesproken niet zou verwachten.” (ik had het
gevoel dat 1 van de 3 een grote naschok is van één van de andere bevingen)

Het is belangrijk om de manier waarop de Vader en de Heer denken en spreken, te begrijpen. Ze zijn
buitengewoon precies, maar met een vrijheid dat ons soms kan verrassen. Als voorbeeld: Lucas 4:19-
20, bij Jezus’ eerste boodschap in zijn woonplaats, waar Hij Jesaja 61:1-2 aanhaalt. Halverwege vers
2 stopt Hij, zeggende: “om uit te roepen een jaar van welbehagen des Heren…..”en Hij stop midden in
de zin, sluit het boek en gaat zitten, zeggende dat dit Schriftwoord vervuld was op die dag.



Hij stop midden in een zin! Het vers gaat verder: “En een dag der wrake van onze God.” Hij zei tegen
niemand dat er tussen ‘het jaar van welbehagen des heren’ en ‘de dag der wrake van onze God’ een
tijdsspanne ligt van zo’n 2000 jaar!

Dus weet ik niet of de orkanen en de aardbevingen in een bepaalde volgorde komen, of dat ze in 1
seizoen zullen voorkomen, of verspreid over 10 jaar – maak het een zaak van gebed alsjeblieft.

Misschien weet je nog dat ik Hem een tijd terug vroeg naar de verkiezingen van het Congres, najaar
2010: of de Republikeinen terug zouden keren naar hun wortels van fiscale verantwoordelijkheid en
kleinschalig bestuur, en of ze flink zouden winnen in de verkiezingen.

Plotseling was ik in de Geest, bevond ik me in een speeltuin in een park, vlak bij een glijbaan. Je kent
die glijbanen wel – glanzend, metaal, met handvaten langs de kanten. Op de glijbaan, bevond zich
een man, gekleed in een pak, op zijn knieën, proberend naar boven te komen – hij keek naar boven,
probeerde zichzelf omhoog te trekken, maar gleed telkens weer naar beneden. Bij iedere poging die
hij deed, eindigde hij zo ongeveer weer waar hij begonnen was, zo’n 1/3 vanaf de onderkant. Net zo
plotseling was ik weer in het natuurlijke terug.

Voor mij wil dat zeggen dat de Republikeinen het goed zullen doen in de herfst, maar slechts beperkt
succes zullen hebben in het terug draaien van dingen (misschien 1/3?)

In December 2009
Ik vroeg de Vader naar het komend (nu heden) nieuwe jaar en Hij zei dit: “ In Maart en de lente
periode, zullen landen beslissingen nemen om te beginnen de dollar niet meer als de standaard te
hebben waar ze mee verbonden zijn. De gevolgen van deze beslissingen zullen maanden en
maanden daarna hun weerslag hebben.”

Hij zei ook: “Volgend jaar (dit werd in 2009 gezegd) zul je zien dat de anti-VS dollar gevoelens zullen
toenemen. Zelfs nu zijn er samenzweringen onder volken om plannen te maken om in alle dingen
onafhankelijk van de VS te zijn, en om die plaats zelf in te gaan nemen onder de volkeren…….blijf
Turkije in de gaten houden, hoe ze richting Rusland gaat, en hoe Rusland kracht en vooruitgang
boekt. Er zal tussen China, Rusland en Europa een geworstel plaatsvinden om grond te veroveren, en
onder de Arabische landen om zich te verenigen, en er zal veel achter de schermen plaats vinden,
ook in Afrika, en dan vooral de invloed van China daar.”

Om eerlijk te zijn, ik heb geen idee wat dit betekent voor de economie van de VS. Ik weet niet of de
financiele beslissingen die in de wereld genomen worden, meer zullen zijn dan een tekst gesproken
tijdens het avond nieuws. Maar omdat de Vader dit met me deelde, zegt dat voor mij dat deze
beslissingen, in de lente genomen, de wereld economie sterk zullen veranderen. Misschien op een
manier die niet direct zichtbaar zal zijn (of juist wel) of misschien als een hoofdonderwerp op het
nieuws. We zullen zien.

Ik ken de manier waarop de Vader tot mij spreekt. Als de Vader of de Heer spreekt, dragen hun
woorden een bepaald ‘ gevoel’ in de Geest, zoals opwinding, of voorzichtigheid, etc.

Zomer en herfst
Zo kan ik vertellen dat de periode van Augustus, September en Oktober van 2010, een zwaar gevoel
geeft. Ik wil niet zeggen hoe het voelt, maar het is niet goed. Vaak als Hij niet iets specifieks zegt
(tegen mij), maar slechts een gevoel in de geest geeft, is het een zaak van gebed, en wachten voor
hem om duidelijkheid, en om voorbede te doen. Ik heb door ervaring gemerkt dat veel van deze
dingen aan verandering onderworpen zijn, of tenminste verminderd kunnen worden, als het in gebed
gebracht wordt.

Het lichaam van Christus
Als de Vader of de Heer dingen met me deelt over de wereld, is het om voor te bidden, zodat dingen
veranderen zullen, of ze zijn slechts ‘ter informatie’. Ze worden gedeeld omdat ze belangrijk zijn of
omdat ze invloed op velen zullen hebben, of omdat het te maken heeft met gebeurtenissen in de
laatste tijd.



Maar als de Heer iets deelt over het lichaam van Christus, is dat omdat dat Zijn focus is en Hij wil dat
het ook mijn focus is, en daarmee ook die van jullie. En niets in de wereld heeft enige invloed op wat
hij aan het doen is. dus is er geen enkele reden om bang te zijn over wat er gaat gebeuren. Wees
nuchter, gebruik je verstand, en maak op die manier plannen, maar blijf altijd in de vrede die in jouw
geest aanwezig is, want daar is de focus van de Heer, daar beweegt Zijn Geest. zolang je bent waar
de Geest beweegt, zolang je ‘ oren hebt om te horen’, zul je het goed doen.

Velen van jullie zullen zich herinneren dat Hij in de lente van 2009 vertelde: “Je zult een ondergrondse
economie in mijn lichaam zien ontwikkelen. Je zult gaan horen over geven en ontvangen, kopen en
verkopen, handelen en ruil handelen.” Ik deelde hoe handelingen 4-6 een onder de radar economie
beschrijft die in het lichaam van Christus plaats vond in Jeruzalem. Aan de ene kant was er de
normale Romeinse/Joodse economie, mensen die bedelen in de straten, etc. maar binnen het lichaam
van Christus had niemand enige nood. Er werd gezorgd voor de weduwen en anderen die geen
financiele middelen van bestaan hadden. Mensen werden genezen van ziektes, en het netwerk van
gelovigen was als een onzichtbaar web in heel Jeruzalem. Dat komt eraan voor het lichaam van
Christus in de VS en daarbuiten.

Ik heb het meerdere keren gezegd – geloof op relaties gebaseerd, is wat de Heer nu aan het doen is.
Het is jammer om geestelijke eilandjes te zien, het lichaam van Christus is zo beschadigd door
leiderschap! Maar voor diegenen die verder willen komen dan hun pijn en angst en mee willen zijn in
die relaties van vriendschappen, met gebalanceerd Bijbels leiderschap, zal er opnieuw een geloof
naar boven komen zoals dat beschreven is in het hele Nieuwe Testament. Dat is Hij aan het doen

Ten slotte
Barb en ik hadden een etentje met goede vrienden van ons, Tony en Lisa Cooke. Vrienden sinds onze
tienerjaren samen in de Heer. We spraken ook over deze dingen en Tony noemde George
Washington Carver (1864-1943), meer bekend om zijn toepassingen rondom de pinda, maar die, waar
ik die avond achter kwam, ook een sterk Christen was. Tony vertelde me over een profetisch woord
van hem, wat samenvat wat de Heer nu aan het doen is.

“….er zal een groot geestelijk ontwaken in de wereld plaats vinden, en het komt door……eenvoudige,
simpele mensen die kennen – en niet slechts geloven – maar feitelijk weten dat God gebed
beantwoord. Het zal een grote opwekking van het Christendom zijn, niet een opwekking van religie.
Dit is een opwekking van waar Christendom. Het komt voort uit de leken, van mensen die met hun
werk bezig zijn en God betrekken in alles wat ze doen , van mensen die in gebed geloven, en die God
reëel willen maken voor de mensheid.”
George Washington Carver (“ The Man Who Talks with the Flowers, bladzijde 37)

Wat is er te vrezen? Wordt betrokken in wat God aan het doen is! Amen
Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org


