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“In Hem”

Dag allemaal,
Ik vraag me af of we de diepte begrijpen van wat het inhoud ‘in Christus’ te zijn.

Hier heb ik de afgelopen weken over nagedacht
Probeer je een tijd voor te stellen waarin de Vader en de Zoon samen waren, maar waarin ze nog niet
het fysieke universum geschapen hadden.

Kunnen wij ons dat voorstellen: geen universum, geen sterren, geen planeten – alleen de Geestelijk
wereld….

Er zij…
Ineens wordt de fysieke wereld in bestaan gesproken, van onzichtbaar wordt het zichtbaar. Het lagere
leven wordt geschapen, dan het hogere leven, planten en dan dieren, echter plant noch vis noch koe
is een geest. Het is alleen een fysiek universum.

Laten we hier eens naar kijken vanuit het perspectief van de Vader: Omdat je een Geest bent (Joh.
4:24) met een geestelijk lichaam, is er geen directe manier om met de natuurlijke wereld in contact te
komen. Maar omdat je het wel geschapen hebt, wil je er ook in kunnen functioneren, in bewegen, in
deze lagere fysieke wereld.

Hoe kun jij nu, als God en als een Geest zijnde, je bewegen in een fysiek universum? Je bent gewend
aan een gebied waar tijd en afstand niets betekenen, waar je niet moe kunt worden, of hongerig, of
bijvoorbeeld spierpijn kunt hebben. hoe kun je nu omgaan in die fysieke wereld? Hoe zou je dat
probleem oplossen?

Het antwoord zou zijn om een geest te scheppen en een ziel, gemaakt naar jouw gelijkenis en beeld
en dat dan te plaatsen in een fysiek lichaam. Op die manier kan deze hoogste vorm van ‘dieren’
opereren in een fysieke wereld en er in heersen en bovendien ook functioneren in de geestelijke
wereld, met jou. De mens zou (daarom) het enige schepsel zijn dat de kloof tussen God en de fysieke
wereld kan overbruggen, en geeft God zo een manier om Zichzelf te openbaren in de fysieke wereld.

Hij wil zich kunnen bewegen in de fysieke wereld, het kunnen ervaren, de rijkheid ervan alsmede de
beperkingen. Dus heeft Hij ieder persoon bedacht die ooit geleefd heeft of nog zal leven, en van
Zichzelf gegeven in iedere geest en ziel die Hij schiep en zo gaf Hij een deel van Zijn ‘DNA’ aan een
ieder van ons, zodat onze persoonlijkheden voortkomen uit Zijn persoonlijkheid. Zacharia 12:1, Hebr.
12:9 een veel meer teksten zeggen dat de Vader onze geest heeft geschapen – Hij nam een deel van
Zichzelf en schiep ieder van ons.

We zijn gemaakt om te werken, te scheppen, te bedenken, omdat Hij werkt, schept en bedenkt. We
hebben lief omdat Hij liefde is. we verlangen naar het ouderschap, omdat Hij een ouder is. Alles wat
goed is in ons, was eerst te vinden in Hem. Omdat we door Hem geschapen zijn, bevatten we zijn
attributen, en zijn daarom één met Hem.

Als God, met deze geestelijk/fysieke kinderen om in en door te leven, heb je nu de kans om jezelf uit
te drukken in deze fysieke wereld, en dat miljoenen keren per dag over de hele planeet, doordat er
een oneindige variatie is van persoonlijkheden die ieder gaven en kwaliteiten hebben die hen uniek
maakt. Zij worden jouw handen en voeten in de fysieke wereld. Je kunt nu genieten van het mens zijn,
het meegaan met mensen in hun leven en dood, de worstelingen en de verrukkingen van het leven op
planeet aarde.

Deze wezens zitten, samen met jou, in de hemelse gewesten (Ef. 2:6), terwijl ze tegelijkertijd fysiek
rondlopen op de aarde, hun leven leidend. Net zoals jij gezeten bent op de troon in de hemel, kun je
nu ook door het leven gaan met hen, in hen, naast hen, het leven in deze fysieke wereld ervaren,
jezelf uitdrukken in de fysieke wereld en één zijn met je schepsels.

In Hem, Een



“Hij die zich aan de Here hecht, is één geest”. (1 Cor. 6:17)
“Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt
immers één in Christus Jezus.”(Gal. 3:28)

“Er is één lichaam, één geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ener hoop uwer roeping.”(Ef. 4:4)
“Want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk, en gij hebt de volheid verkregen in
Hem.”(Coll. 2:10)
“…naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. (Ef. 3:14) (één familie,
ongeacht locatie)

Wordt religieus
We zijn één met de Heer en Hij is één met ons. Dat wil zeggen dat gebed allereerst en vooral een
voortdurende dialoog is, een voortdurende gemeenschap met Hem, die in ons woont. We zijn nooit uit
Zijn aanwezigheid want we zijn altijd verbonden met Hem; Hij is in ons en wij zijn in Hem. We kunnen
met Hem praten in onze natuurlijke taal, in tongen, in onze gedachten, in de diepste overwegingen
van ons hart – we zijn één met Hem, dus we zijn altijd in Hem, met Hem en Hij is in ons en met ons.

Op welke manieren we ook leren over Wie er in ons woont, of welke structuren we ook maken om ons
te inspireren of te onderwijzen, we zijn nog steeds één met Hem en daarom kan niets het belang van
een voortdurende dialoog vervangen; gewoon praten, met onze inwonende Schepper.

We disciplineren onszelf om ’s ochtends vroeg om 5.15 uur op te staan om het Onze Vader te bidden,
of we bidden een 21-daagse gids voor geestelijke gezondheid, of we gaan naar bidstonden in de kerk,
of we lezen een dagboekje of we memoriseren teksten – allemaal structuren bedacht buiten het feit
om dat we één zijn met Hem, altijd, 24/7.

Deze dingen zijn prima, maar als we ons vertrouwen stellen in deze structuren, kunnen we
gemakkelijk gaan denken dat DAT de manier is om met God in contact te komen, of dat DAT hetgeen
is wat ik moet doen om in Zijn aanwezigheid te komen, of dat DAT nodig is om Zijn goedkeuring te
hebben, of dat DIE formule voor de doorbraak zorgt, dat of DIE conferentie me een woord uit de
hemel brengt.

En we ontwikkelen een manier van denken dat zegt dat God daarginds is, in die formule, in die
diensten, terwijl we heit feit negeren dat we Een zijn met Hem. Dat Hij altijd in ons is en dat we altijd
gezeten zijn op de troon (Ef. 2:6). We beginnen een conversatie eenvoudig weg door onze gedachten
naar binnen te richten en te zeggen: “Vader”.

Jezus zei: “het Koninkrijk van God komt niet zo dat het te berekenen is, ook zal men niet zeggen: hier
is het of daar is het. Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u. (Lucas 17:20-21) – Eng. Vert: is in uw
harten.

Zeg niet…
Paulus dringt erop aan onze eenheid met Christus niet te vergeten: “Zeg niet in uw hart: Wie zal ten
hemel opklimmen? Namelijk om Christus te doen afdelen. Of: Wie zal in de afgrond nederdalen?
Namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen (alsof we door onze eigen daden gered kunnen
worden). Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart.” (Rom. 10:6-8)

We struikelen echter over de eenvoud van het feit dat Hij in mij is en ik in Hem, en daarom gaan we
van de ene naar de andere bijeenkomst, om maar iemand te vinden die de hemel naar de aarde
brengt, of die een woord vanuit de hemel brengt. We jagen het spectaculaire na, denkend dat dat
bovennatuurlijk is, terwijl we ondertussen het bovennatuurlijk werk in onze eigen harten negeren. We
negeren HEM en jagen gewone mensen na, waarvan wij denken (en misschien denken zij dat ook
wel) dat ze de gouden aanraking van God hebben.

Gelijke onder gelijken
Als we groeien in de genades die ons gegeven zijn: barmhartigheid, geven, besturen, dienen,
onderwijzen, bemoedigen, onderscheiden, profetie, dingen maken, werken met onze handen,
genezingen, voedsel geven aan iemand in nood, naaien of koken of verzorgen of wat dan ook – het is
allemaal een manifestatie van de Geest van God, omdat Hij één is met ons en wij met hem. (1 Cor.
12:7)



Omdat Hij in ons is en wij in Hem, is Hij ook in een ieder die Hem kent: familie, vrienden,
medewerkers, en daarom heb ik hen nodig en zij mij, want als we elkaar zien, zien we God die zich
openbaart.

Zo moet je denken
Negeer je gevoelens (emoties) die jou zeggen dat God ver van jou is, dat je Hem niet kunt voelen
binnen in je. Laat de waarheid van Gods Woord, wat een leugen kan lijken vergeleken met wat je
gevoelens je zeggen, vaststaan als de waarheid. Neem die kans om het Woord te geloven ongeacht
je gevoelens, en begin ermee je gevoelens onderworpen te laten zijn aan Gods Woord.

Velen geloven jaren lang hun gevoelens in plaats van geestelijke feiten. En de waarheid is, de Heer
plaats zich op de achtergrond en zal stil zijn in je geest, totdat Hij uitgenodigd wordt om te spreken.
Het is ‘u geschiedde naar uw geloof’. Als je begint te denken in lijn met het Woord van God en wat het
zegt over ons, dat we één zijn met de Heer, zul je ineens meer bewust gaan worden van zijn
inwonende aanwezigheid. Je gaat bekend raken met hoe Hij voelt, hoe Hij denkt en je wordt gevoelig
voor Zijn stem. Als je zo gaat denken.

Ik weet nog wanneer ik ermee begonnen ben om naar binnen te kijken, in mijn geest; mijn gedachten
richtend op waar ik Hem kon voelen. Er waren momenten dat mijn geest bewogen was en ik ging me
herinneren hoe dat gevoel, die vrede, die opwinding, die aanwezigheid, voelde en wanhopig graag
wilde ik dat weer ervaren en dan op die ‘golflengte’ blijven, die mij verbond met Hem.

Ik oefende dat – verschillende malen op een dag. Op een keer, nadat ik mijn aandacht verschillende
keren liet gaan naar mijn geest, hoorde ik plotseling: Wat ben je aan het doen?” in mijzelf zei ik:
“checken of U er nog bent”. Zijn reactie? gelach, een onderdrukte lach meer. Toen begon ik om mijzelf
te lachen, om de dwaasheid van het niet geloven van het Woord.

Omdat mijn gebedsleven min of meer iets is wat ik voortdurend doe – bidden in tongen, waar ik dan
ook mee bezig ben – zie ik de dingen anders. Pauzeren om te stoppen voor een maaltijd is niet omdat
ik nu in Zijn tegenwoordigheid moet komen om dit eten te zegenen, maar het is meer: O, ik moet onze
dialoog even onderbreken omdat anderen een gebed willen horen voor het eten.

Als iemand stopt om te bidden (bijvoorbeeld in de kerk), dan buig ik mijn hoofd niet om ‘in Zijn
aanwezigheid te komen om te bidden’, die ‘pauze’ die iedereen neemt om te bidden is eigenlijk (voor
mij) een onderbreking van mijn voortdurende dialoog, maar ik moet dat onderbreken om anderen erin
te betrekken op zo’n moment. Als we in de kerk zijn, of in mijn geval, huiskerk, en we beginnen met
aanbidding, is dat niet het eind van één deel van de bijeenkomst en het begin van iets anders, maar
gewoon een voortgang van een dialoog dat zich nu richt op muziek en aanbidding.

Begrijp je wat ik bedoel? We zijn één met Hem, Hij is één met ons. We wonen in zijn aanwezigheid. Ik
richt mijn aandacht telkens op mijn geest en op wat daar gebeurt, en dan naar de fysieke wereld om
mij heen en wat daar aan de hand is. het is een discipline, een levensstijl, maar iedereen kan dat
doen.

Mijn hart is om te delen wat er in Psalm 103:7 staat: Hij maakte Mozes Zijn wegen bekend, de
kinderen Israëls Zijn daden. Als we zijn wegen kennen, zullen de daden/wonderen, volgen. Ik wil de
wonderen niet najagen, ik wil de wegen kennen.

Wat ik vandaag gedeeld heb, is waar ik over nagedacht heb, en die ‘eenheid’ met Hem is één van de
‘wegen’.
Ik hoop dat het duidelijk is.
Zegen,
John Fenn
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