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“Jezus aan het werk”

Dag allemaal,
Ben je ooit in een dienst geweest waarin je het idee had dat Jezus er ook was? Heb je gemerkt dat Hij
mensen bediende, dat Hij rond liep en heb je Zijn aanwezigheid gevoeld? Velen hebben dat.

Misschien ben je in diensten geweest waar de aanwezigheid van God zo dik was, dat het leek dat
zelfs een gefluister de heiligheid van dat moment geweld zou aandoen? En ondertussen gingen de
activiteiten van de dienst gewoon door, en toch was Hij daar, ondertussen in noden aan het voorzien.

Heb jij dat ook gevoeld?
Is het je opgevallen, dat Hij in zulke momenten de dienst niet interrumpeerde, noch de aandacht naar
zich toe trok? Hij ging gewoon door met waar Hij mee bezig was, terwijl de aanbidding of het gebed
gewoon doorging.

Soms is Hij zo subtiel dat iemand slechts een flauw idee heeft dat Jezus in hun midden is, maar het
blijft hen bij.

Neem het juk van zachtmoedigheid
Hij bedient op die manier omdat Hij nederig is, of zoals Hij zegt: “….leert van Mij, want Ik ben
zachtmoedig en nederig van hart…..”(Matth. 11:29). Het is mijn ervaring dat Jezus en de Vader de
meeste nederige mensen zijn die ik ken.

Er staat dat ‘God liefde is’, dus kijk eens naar de nederigheid van liefde zoals vermeld in 1 Cor. 13:4-8:
“de liefde is lankmoedig, is niet afgunstig, ze praalt niet en is niet opgeblazen. Ze kwetst niemands
gevoel, zoekt zichzelf niet, wordt niet verbitterd, rekent het kwade niet toe. Is niet blij over
ongerechtigheid, maar is blij met de waarheid. Liefde bedekt alles, gelooft alles, hoopt alles en
verdraagt alles. De liefde faalt nooit.”

Begrijp dit: de Geest van God vloeit altijd consistent met het nederige, zachtmoedige hart van Jezus,
die het beeld is van de Vader, die liefde IS. Jezus zien, is de Vader zien. (Joh. 14:9)

Eigenlijk aardig eenvoudig
Bij zijn wederkomst zal Jezus uitzien naar diegenen die de levens van anderen hebben verbetert
binnen hun invloedssfeer, inclusief dingen als: ik was naakt en je hebt mij gekleed, hongerig en je gaf
mij te eten, was ziek en je hebt mij bezocht.

Denk ook eens na over deze verzen in Efeze 4: “Wandel waardig de roeping waarmee gij geroepen
zijt (in Christus), met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde
te verdragen; u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes. Leg de
leugen af en spreek waarheid. De zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan. Heb je
gestolen, zoek werk zodat je geld hebt om aan anderen in nood te geven. Geen liederlijk woord komt
uit je mond, maar spreek opbouwend. Alle bitterheid, gramschap en dergelijke moet je uit je midden
bannen. Wees vriendelijk tegen elkander, barmhartig, elkander vergevend”.

Aardig simpel, nederig en precies waar het op aan komt, nietwaar?

Hoort, hoort! Komt en ziet de show!
In 2 Cor. 11:3-4 waarschuwt Paulus voor dienaren die de gedachten van de gelovigen van de
eenvoud die er in Christus is, willen afleiden. Hij zegt dat ze ‘een andere Jezus, een andere Geest, en
een ander evangelie’ brengen, door middel van een proces van metamorfose (verzen 11-13).

Zoals we weten is het aanvankelijk moeilijk om een verandering te zien bij die rups, die tot een vlinder
verandert; zodra je de voltooiing ziet van de metamorfose, is het duidelijk dat de vlinder in niets meer
lijkt op die rups.



Zo ook hierbij: als je het originele karakter van Jezus, die nederig is, kent, onderken je gemakkelijk als
er een andere Jezus, andere geest of ander evangelie wordt gebracht. Het lijkt in niets meer op de
‘echte’ Jezus, geest en evangelie.

Een Jezus die gericht is op wat God voor mij kan doen, is een andere Jezus. Een trotse, moeilijk te
benaderen Jezus, is een andere Jezus. Een Jezus die manipuleert voor geld, is een andere Jezus.
Een Jezus die kerk beleid of traditie boven mensen laat gaan, is een andere Jezus.

In dit Bijbelgedeelte zegt Paulus dat zijn hart en leven open en transparant waren, net zoals de manier
waarop Jezus leefde. Hij diende hen in alles, werkte zelfs 18 maanden om maar geen last op hen te
leggen. Dat is de enige keer in de meer dan 30 jaar van zijn bediening dat hij dat deed, want hij hield
zoveel van hen!

Vooruit met de show: een ander evangelie
Als tegenstelling noemt hij mensen die zichzelf apostelen noemen en dienaren van het evangelie,
maar die in feite bedrieglijke werkers zijn – trots en opgeblazen. Een evangelie dat tot de hoogmoed
van mensen spreekt, is een ander evangelie. Een evangelie dat formules gebruikt om God of mensen
te manipuleren, is een ander evangelie. Een evangelie dat denkt dat God onder de indruk is van grote
gebouwen, die gebouwd zijn ‘voor God en voor Zijn dienst’ is een ander evangelie. Een evangelie dat
God verandert in de dienstknecht van mensen en hun vleselijke verlangens, is een ander evangelie.

Een andere geest
Paulus zegt in vers 20 dat een valse of een verkeerde geest “….je vrijheid ontneemt, je geld opmaakt,
je misbruikt, je vernedert en je in het gezicht slaat!” (het levende woord)

Paulus gebruikt een beetje sarcasme: ‘je in het gezicht slaan’ is een uitdrukking wat zegt dat ze
beledigt worden door die personen, en het zelf niet eens door hebben. Paulus zegt dat deze dienaren
mensen onderwerpen aan een andere geest, en dat in de naam van Jezus. En ze beledigen het
gezonde verstand en intelligentie van de mensen. Ze zijn een prooi geworden en onderworpen aan
die verkeerde geest, waardoor ze niet in de gaten hebben dat ze gemanipuleerd worden. Vaak zien ze
pas hoe ze gedomineerd en misleid werden, als ze onder de invloed van die geest vandaan zijn
gekomen, en uit die invloedssfeer, en ze zelf weer kunnen denken.

Terwijl allerlei bedieningen binnenkort weer conferenties zullen aankondigen met prachtige titels,
proclamerend wat de Geest zegt, is de realiteit dat de Heilige Geest altijd datgene zegt wat
overeenkomt met de nederige natuur van Jezus en de vader.

Dit is een jaar om weer terug te gaan naar de basics; het echte evangelie. Geen Hollywood Jezus,
maar een Jeruzalem Jezus. De Jezus die bij mensen thuis kwam, maaltijden met ze had, mensen
genas, die mensen voedde en zoveel gaf aan anderen in nood, dat toen Judas wegliep van de tafel,
iedereen aannam dat hij geld ging geven aan iemand. (Joh. 13:29)

Jezus aan het werk
God beweegt mensen die oren hebben om te horen, om hun geloof weer terug te pakken, om op hun
eigen geestelijke voeten te gaan staan, in relatie met anderen die hetzelfde hart hebben, en om het
dan uit te wandelen met nederige en zachtmoedige harten.

De werkelijkheid is dat Jezus nederig werkt onder ons, zoals Hij altijd gedaan heeft, nauwelijks
opgemerkt wordend, behalve door diegenen die oren hebben om te horen en harten om te voelen, en
voeten om te gaan.
Terwijl alle drukte van de Hollywood Jezus gaande is, met de modernste geluids- en lichteffecten in
luxe gebouwen, en met een koffie shop in de hal, is de Jeruzalem Jezus in onze huizen te vinden en
onze omgeving, voedsel brengend aan een vriend, pratend met een stel dat huwelijksproblemen
heeft, of geld verzamelend om iemands rekening te betalen, enz.

Wij moeten een Jeruzalem Jezus zijn, niet een Hollywood Jezus. Laat de Hollywood Jezus maar over
aan de acteurs op het podium, die de echte Jezus, evangelie en geest verandert hebben in iets dat
niet meer te herkennen is van wat het Nieuwe testament ons laat zien. Er zijn mensen die gevormd
willen worden naar Zijn beeld, in traditionele kerken en in huiskerken; ben jij er ook één van?

Sommige gedachten voor deze week, meer hierover de volgende week.



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

16-01-2010

“Jezus aan het werk – deel 2”

Dag allemaal,
Eén van de Bijbelse manieren om de waarheid te presenteren, is door het gebruik van contrast en
tegenstellingen, zoals bijvoorbeeld in Spreuken 10:32: “De lippen van de rechtvaardige weten wat
welgevallig is, maar de mond der goddelozen is enkel valsheid”.

De bedoeling van Salomo is om over deze tegenovergestelde waarheden na te denken; om na te
gaan hoe we de eerste helft van die waarheid kunnen gaan toepassen en hoe we aanpassingen
kunnen maken als die tweede helft van dat vers van toepassing is op ons en om de gevolgen van
beide waarheden te overdenken.

Ik wil je meenemen bij zo’n oefening.

De onvermijdelijke ontkenning
De Heer is genadig genoeg om iedere structuur die Hem gegeven wordt, te vullen zoveel Hem is
toegestaan, of dat in een gezin is, werk, kerk of conferentie. Marcus 16:20 zegt dat Hij medewerkte en
het Woord bevestigde door de tekenen die erop volgden, dus ook al kan Hij slechts 1% puur Woord
krijgen in een dienst, dan nog zal Hij wonderen en genezingen doen, zelfs als het leven van de
spreker zondig is of als de resterende 99% van de dienst gevuld is met verkeerde leer.

Om tegenstellingen te gebruiken om een punt duidelijk te maken en om deze manier van denken aan
te bevelen (wat velen van jullie al doen), zal ik delen wat er alzo rond gaat en dat vergelijken met het
Woord. Mijn hoop is dat de lezers onafhankelijke denkers worden, en de dingen die ze zien of horen,
gaan vergelijken met het Woord, dus daar gaan we.

Een helft van de Spreuk
Ken je het oude lied, getiteld ‘Stromen van Zegen?’ het koor gaat als volgt: “Stromen van zegen
komen als plasregens neer – nu vallen drupp’len reeds neder, zend ons die stromen, o Heer”. Een
ander lied wat daar op lijkt, zegt “Regen val met grote kracht, lang reeds heeft de aard gewacht – giet
uw Geest nu uit, o mijn dier’bre heer, o vervul ons tot uw eer”.

De andere helft – de Bijbel zegt dat we vrijmoedig mogen komen tot de troon van de Vader om hulp
te ontvangen ter gelegener tijd (Hebr. 4:16). We zijn gezeten in de hemelse gewesten in Christus (Ef.
2:6)
Er vallen geen ‘drupp’len’ neer uit de hemel. We zijn de Vaders kinderen. Hoe beledigend om een
druppeltje te willen als Hij al reeds in ons woont! Zodra we zeggen “Vader” zijn we bij de troon en
hebben we Zijn volledige aandacht!

Ne weet ik wel wat de schrijver bedoelt en de generaties die deze liederen hebben gezongen,
maakten God groot, maar het denken daarachter in volledig on-Bijbels en houdt mensen geestelijk
impotent en onwetend. Ook weet ik dat het gebruik van beeldspraak niet on-Bijbels is, ten slotte is
Jezus de Rots van ons heil.

Maar sommigen combineren on-Bijbelse beeldspraken met gladde verkooppraatjes en houden
diensten met een verkeerde geest. Waarom doen ze dat? Omdat velen van hen deels vanuit de Geest
en deels vanuit het vlees en vanuit een verkeerde geest opereren, en ze allang hun onderscheid
verloren hebben om puurheid in de Geest en het Woord te herkennen.

De marketing methodes zijn misschien aangepast aan onze generatie, maar men roept nog steeds
mensen op om stromen van zegen te ontvangen, en als zus of zo jou de handen oplegt, vallen die
stromen misschien wel op jou!



Snap je wat ik bedoel? OK, laten we nu eens kijken naar aankondigingen van conferenties en emails
over gebedsbijeenkomsten die ik recentelijk ben tegengekomen. Eerst de marketing, dan (het
tegenovergestelde) wat de Bijbel zegt.

Ik zag een conferentie aangekondigd, getiteld; “Onthullen van de verborgen glorie”.
De Bijbel zegt: dat de glorie (heerlijkheid) niet bedekt is.

2 Cor. 4:6: “Want de God die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in
onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.
(Dit is slechts één van de vele verzen over het onderwerp dat we Gods heerlijkheid hebben ontvangen
en dat Zijn glorie niet bedekt is voor ons)

Laten we dit eens overdenken, zoals we dat bij een Spreuk zouden doen – hoe denkt zo’n
conferentieganger, als hij verwacht dat de verborgen heerlijkheid onthult gaat worden? Ten eerste
weten we dat men het Woord niet kent. Dus misschien staan ze wel open voor dwaling en zijn ze
onder de indruk van meer dwaling, en open voor openbaringen die niet in het Woord te vinden zijn?
Misschien open voor vage leringen of voor het vergeestelijken van dingen die we niet moeten
vergeestelijken? Ja, op dat alles. En als God het kleine beetje Woord dat gedeeld wordt, eert door
iemand te genezen, dan krijg je een toeloop zoals je dat de dag na Kerst ziet, als de uitverkoop begint,
en waar TV camera’s een nieuwe beweging van God bekendmaken.

Een ander mailtje zei dit: “het portaal is geopend” en een ander noemde zijn conferentie: ‘het openen
van de poorten van de hemel”.

De Bijbel zegt: Kom vrijmoedig naar Mijn troon, je bent Mijn kind, je bent gezeten in de hemelse
gewesten, etc.
Jezus opende ‘het portaal’, de hemel is geopend. Zijn vlees was het voorhangsel dat gescheurd werd
zodat we rechtstreeks naar het Heilige der Heilige mogen komen. Om te suggereren dat een
conferentie de hemelen kan openen, is eigenlijk zeggen dat ze iets meer en beters doen dan wat
Jezus gedaan heeft.

Een ander zegt: “Strijden voor een nieuwe glorie”.
De Bijbel zegt: dat het een slag in Jezus gezicht is. zie 2 Cor. 4:6, hierboven.
De glorie die we hebben, ontvingen we door het harde werk van Jezus, gedaan voor ons. Door het
idee te geven dat men een nieuwe glorie kan ontvangen, verklaart men het werk wat Christus deed
incompleet, verouderd, of niet genoeg.

Nog een email:
“God zet een drievoudige 10 zalving vrij in 2010”.
Wat inhoudt dat families gered zullen worden, dat financiën zullen toenemen – terugbetalingen,
relaties vernieuwd, nieuwe deuren die open gaan en ‘je oogst opeisen’.

De Bijbel zegt: ‘en wat u betreft, de zalving die gij van Hem ontvangen hebt, blijft (permanent) in
u…’(1Joh. 2:27 Ampl.)

Denk eens na: natuurlijk zijn er tijden om opnieuw vervuld te worden met de Geest, maar er zijn geen
zalvingen meer die uitgedeeld gaan worden, anders dan wat Jezus voor ons deed. Door te zeggen dat
God ‘een drievoudige 10 zalving voor 2010’ gaat geven, zegt men eigenlijk dat de eerst zalving niet
genoeg was en dat God meer en iets beters moet doen dan wat hij deed in Christus aan het kruis.

Geschrokken en verwonderd
Toen ik de manier waarop geloof gepresenteerd wordt vandaag, ging vergelijken met wat de Bijbel
zegt daarover, schrok ik en schaamde ik mijzelf dat ik zover afgedwaald ben van de puurheid die er in
Christus is en waar mijn hart naar verlangt.

Ik had me vaak afgevraagd waarom ik me als een vierkant in een rond gat voelde in de kerk, en
waarom ik dingen niet accepteerde, zoals het naar voren gaan om een 100 Euro biljet op het podium
achter te laten voor de dienaar, zodat ik gezegend zou gaan worden of om een financieel wonder te
gaan meemaken. Het voelde nooit goed maar ik wist niet waarom, totdat ik deze studie deed over
contrasten.



Geest van Kain
De harde werkelijkheid is dat Kain naar God wilde komen op grond van zijn goede werken, zijn
verdiensten. Hij probeerde God te behagen door te offeren van zijn hard verdiende groentes, maar
God wilde dat niet. Kain is de vader van alle religies, want iedereen tracht tot God te komen op grond
van zijn verdiensten en offers.

Al vult de Heer iedere structuur die men Hem geeft zo veel Hij maar kan; nu we deze paar contrasten
zien, denk je nu dat de Heer meer vrij is om machtig te werken in een dienst, waar de drievoudige
zalving voor 2010 wordt geadverteerd, of in een dienst waar men leeft vanuit 1 Joh. 2:27, waar staat
dat de zalving in ons is en ons alle dingen leert? Waar zal de Heilige Geest werken, met het Woord of
met de nieuwste gril?

Zou Hij meer kunnen werken in een dienst waar liederen worden gezongen zoals ‘stromen van zegen
die op ons vallen’ of in aanbidding die verticaal is, en waar de grootheid van onze Heer geprezen
wordt?

En om vorige week aan te laten sluiten bij deze week: denk je dat Hij meer werkt in een massa
bijeenkomst waar om geld wordt gebedeld en waar men zegt dat God je geweldig zal gaan zegenen
dit jaar, of in het huis van een zieke vriend, of een buurman die jij eten brengt, of de gevangene die je
bezoekt? Waar zal de Geest van God waarschijnlijk het meest geopenbaard worden?

Slotgedachte
Hoe veel mensen praten erover hoe goed een dienst was en hoe gezalfd het was, gebaseerd op de
spreker die hen deed lachen, of de goede punten die hij uit het Woord aanhaalde, of de CD’s die hij
uitdeelde, of het grote offer dat gegeven moest worden?

Als contrast, hoeveel van diezelfde mensen zouden, als ze naar een huis bijeenkomst zouden gaan
waar gebeden werd voor iemand in nood, waar handen opgelegd werden voor genezing, waar een
maaltijd gedeeld werd en waar over levenszaken en oplossingen gesproken werd, en waar een
gesprek over één vers gehouden werd, zeggen dat het saai was en hen niets gedaan heeft?

Zijn we getraind te denken dat emotie hetzelfde is als zalving? Noemen we vleselijke diensten die
onze lachspieren raken, gezalfd, terwijl we het bidden voor elkaar, het eten brengen naar die vriend of
het bijeenzijn in een huiskamer, saai vinden?

Als je gaat zien wat het Woord noemt wat gezalfd is en wat het vlees is, en je begint je denken aan te
passen, zul je merken dat je gevoeliger gaat worden voor de zalving. Dan schuif je die vreemde
leringen aan de kant, omdat ze hun glans verloren hebben en dan zul je jezelf afvragen: “hoe heb ik
ooit kunnen denken dat dat het nieuwste was wat God aan het doen is?”

Nu je het bovenstaande gelezen hebt, kun je vast niet wachten tot het 10/10/10 is, om te zien hoe 10
wordt gepresenteerd als het nummer van vervolmaking, zodat God volmaakt in ons gaat worden als
we naar die conferentie gaan!

Bedankt, maar ik blijf waar de Geest van God vollediger kan werken, omdat de Bijbel zegt: in Hem
woont al de volheid der godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is
van alle overheid en macht…(Coll. 2:9,10)

Zo maar wat gedachten – volgende week meer over het toepassen van de waarheid van Gods Woord.
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org

23-01-2010

Jezus aan het werk - deel 3

Dag allemaal,
In deze laatste “Gedachten” over waar en hoe Jezus werkt in onze tijd, zal ik uitkomen bij de essentie.

Waar gaat het om?



Ik zou kunnen zeggen: “Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid” dus wat Hij
deed in de Evangeliën is wat Hij vandaag doet, en mensen zouden het daarmee eens zijn, om
vervolgens te gaan gapen. (Hebr. 13:8)

Ik zou kunnen zeggen dat Jezus doet wat er in de brieven van Paulus is geschreven – en iedereen is
het daar weer mee eens, en gapen weer.

Dus om de methode van de vorige week te gebruiken, het bekijken van tegenover gestelden, gaan we
wat het meest van elkaar af ligt, bekijken, namelijk wat de Heilige Geest doet en wat Satan probeert
in het lichaam van Christus te doen.

Het woord ‘anti’ in ‘antichrist’ betekent niet alleen ‘tegen’, maar ‘plaatsvervanger, surrogaat’ of ‘in
plaats van’, en dat is de essentie van deze serie. De apostel Johannes zegt in zijn eerste brief dat de
geest van de surrogaat Christus (en is daarmee ook tegen Christus), alreeds in de wereld is. (1Joh.
4:3). Bedenk – hij schrijft aan Christenen.

Hij zegt niet (alleen) dat het verloochenen van Jezus de geest van de antichrist is, maar door een
andere Jezus als surrogaat te presenteren, is dat het ontkennen van de ware. Deze geest wil dat de
heiligen een andere Jezus als plaatsvervanger voor de ware hebben.

Vreemd vuur en NT voorbeelden
De vraag die mensen stellen is deze: Kan een christen zowel door de Heilige Geest alsook door een
onheilige geest bedienen? Het antwoord is: ja; lees verder.

Leviticus 10:1-2 zegt dit: ‘En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden
daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des
Heren…”

Het ‘vuur’ of de kolen die ze gebruikten om het reukwerk op te branden, had moeten komen van de
kolen van de tabernakel met vuur dat God zelf deed uitgaan, zodat het offer 100% God zou zijn. Maar
deze mannen gebruikten vuur van een alledaagse bron – misschien meegenomen van hun huis, of
vuur waar men mee gekookt had.

Het mengen van het aardse met het hemelse is nooit toegestaan, omdat redding 100% van de Heer
komt. Om een altaar te bouwen was er het gebod om stenen te gebruiken die in het wild gevonden
werden; nooit uitgehouwen door de hand van de mens, zodat de inspanning van de mens niet
gemengd zou worden met de genade van God. Kain had het bloed van een onschuldig dier als offer
moeten gebruiken, maar hij offerde gewas waar hij hard voor gewerkt had – daardoor mengde hij de
inspanning van de mens met de genade van God.

In Handelingen 8 zien we Simon de tovenaar, die Jezus had aangenomen en gedoopt was in water.
Maar hij wilde de doop met de Heilige Geest, zodat hij invloed zou krijgen en meer geld zou
ontvangen door mensen te genezen en demonen uit te werpen. Zijn verlangen om een bediening te
hebben en rijk (aards) te worden door de Heilige Geest te gebruiken om de wonderen te doen
(hemels) bracht een scherpe terechtwijzing teweeg van Petrus.

Wat was de naam van die engel ook alweer?
In mijn eerste “Gedachten” van deze serie heb ik het gehad over Paulus bezorgdheid, vermeld in 2
Cor. 11:3: dat zoals Satan ‘de gedachten van Eva zou verleiden, hun gedachten van de eenvoudige
toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden’ door ‘een andere Jezus, een ander evangelie, en
een andere Geest’ te presenteren. Dat wil zeggen een anti-Jezus of een surrogaat Jezus, evangelie
en Geest.

Deze verleiding is gericht op het denken van de gelovigen: het probeert hen om een ander,
gecompliceerd geloof te ontvangen door de echte Jezus, evangelie en Geest te mengen met
Satanische plaatsvervangers, resulterend in een Christen die verward is over wat nu gezond geloof
(evangelie) is, verward over de Heilige Geest en verward over de persoon van Jezus Christus.

Coll. 2:18-23 geeft aan hoe we ‘vreemd vuur’ aan de Heer kunnen geven:
“Laat niemand u de prijs doen missen (Eng: misleiden) door gewilde nederigheid en engelenverering,
als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn vleselijk denken, terwijl



hij zich niet houdt aan het Hoofd…..dit toch is een roep van wijsheid, nederigheid, zonder enige
waarde en dient slechts tot bevrediging van het vlees”.

Ons doel in het leven is om meer op Christus te gaan lijken, goddeloze lusten te verzaken en om in
nederigheid met God en mensen te wandelen. Paulus zegt dat ze ‘een show opvoeren’ hetgeen niets
doet om tegen onze lage natuur te strijden. Dat is het punt – het ene is een show, het andere is
serieus om meer als Hem te worden. De show is meer onderhoudend, maar leeg in termen van echte
geestelijke groei.

Velen geloven onbewust in ‘de show’, denkend dat ze meer groeien naarmate ze meer leren. Of dat
ze groeien in volwassenheid door conferenties te bezoeken, of door naar diensten te gaan.

Maar het Woord geeft duidelijk aan dat het doen van het Woord, niet het horen alleen, iemand
volwassen maakt.

“Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de
kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding
de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen.
Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht
voor de kennis van onze Here Jezus Christus.” (2 Petr. 1:5-8)

Hier is een voorbeeld
Laten we even terug gaan naar tegenovergestelden. In de Bijbel worden er 3 engelen bij name
genoemd: Lucifer, Gabriel en Michael. Toch zijn er veel meer engelen die met mensen te maken
hebben, maar die niet bij name genoemd worden. Het zijn namen die hun karakter beschrijven, maar
nooit hun missie of boodschap.

Maar boze geesten hebben namen die hun missie en boodschap beschrijven. Jezus wierp een ‘dove
geest’ uit, en een ‘doofstomme’ geest. Een vrouw die voorover gebogen liep had een ‘geest van
zwakheid’ en ‘Legioen’ leidde een legioen geesten.

Vandaag zijn er dienaren die zeggen dat engelen aan hen verschijnen met namen die hun missie
beschrijven, zoals dat het geval is met demonen, beschreven in de evangeliën. Hmmmm. Engelen die
zichzelf noemen met een naam die hun missie omschrijft – lijkt op een demon. En als je de Bijbel jouw
gids laat zijn, is dat inderdaad het geval.

Paulus zei hierboven dat mensen die een andere Jezus presenteren, de echte Jezus niet meer
hebben – ze kennen hem wel, en dienen in zijn naam, maar ze zijn Jezus kwijt – het Woord. Ze gaan
weg van het Woord, hebben hun eigen leringen in valse nederigheid, en het duurt niet lang of er zijn
vreemde (duidelijk demonische) manifestaties en het zien van demonen, die zichzelf voordoen als
engelen des lichts. (zie 2 Cor. 11)

Het gevaar wat aanwezig is, zowel in de tijd van Paulus als in onze tijd, komt van dienaren die bekend
zijn en die eens in de pure Heilige Geest opereerden, maar die geleidelijk de eenvoud die in Christus
is, gecompliceerd maken. Daarom noemde ik vorige week de verschillende conferenties en diensten,
zoals “Open de Hemelse Poorten” en vergeleek ik dat met het Woord, wat zegt dat de hemel open is
en dat we vrijmoedig naar de troon mogen komen.

Ze zijn afgegleden doordat ze de leringen van mensen, en ‘grillige’ leringen, om maar mensen te
trekken, mengen met God. En als je iets mengt, moet je het één vervangen voor het ander.

Deze bedieningen staan nog niet aan de verkeerde kant van misleiding – nog niet. Maar hou ze in de
gaten. Sommigen die puur gebleven zijn in geestelijke dingen hebben opgemerkt hoe sommige
bedieningen, die puur begonnen zijn, andere geesten zijn gaan toelaten en 'íngewikkeldheid’ is het
hoofdbestand deel van hun bediening geworden, en ze vroegen zich af wat ze ervoeren – dit is het nu.

Jezus werkt alleen in puurheid van Geest, Evangelie en in de natuur van de Vader. De Geest der
Waarheid in ons laat ons weten wanneer een andere geest wordt geïntroduceerd, en zolang we ons
niet onderwerpen aan die geest, blijven we gevoelig voor wat wel en wat niet geestelijk puur is.



Als je supersterren in het geloof ziet die zich meer gedragen als Hollywood sterren, dan als de
nederige en zachtmoedige Jezus, of als iemand engelen omschrijft door namen die hun opdracht
beschrijven, of als ze een evangelie brengen dat hun denken gevangen maakt – zijn dat voorbeelden
van een andere Jezus, evangelie en Geest. Ze offeren ‘vreemd vuur’ aan de Heer. Sta jezelf niet toe
open te staan voor hun woorden of ervaringen – er is het echte, en het is in balans en gepresenteerd
in de nederigheid en transparantheid van Jezus.

Volgende week een ander onderwerp.

Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org


