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“Openbaring – deel 1”.

Dag allemaal,
Wat mij het meest gevraagd wordt, is: ‘Hoe hoor ik van God?’
Daar wil ik je vandaag graag in helpen.

Fundamenteel
Toen Petrus verklaarde dat Jezus de Christus was, de Zoon van de levende God, zei Jezus tegen
hem dat hij die openbaring van de Vader ontvangen had, en niet van aardse bronnen. Hij zei verder
dat die openbaring de rots was waarop Hij zijn ekklesia, Zijn gemeente, zal bouwen. (Matth. 16:16-20)

Jij en ik hebben elk diezelfde openbaring van de Vader ontvangen. Als iemand onderzoek zou doen
naar Jezus vanuit een aards denken, zouden ze kunnen zeggen dat hij een profeet was, een leraar of
misschien een tovenaar die trucks deed. Maar voor het zoekend hart, diegenen die werkelijk
antwoorden en de waarheid zoeken voor dit leven, openbaart de Vader, door de Heilige Geest, wie
Jezus is en Hij trekt ze naar Zich toe. Wie daarop reageert en in Hem gelooft, is wedergeboren.

Omdat het lichaam van Christus op deze openbaring gebouwd is, de openbaring dat Jezus Heer is,
communiceert de Vader vandaag de dag nog steeds via openbaring. Het komt allemaal voort uit die
oorspronkelijke openbaring vanuit de hemel.

Boeken en boeken
Ik waag het te zeggen dat ieder boek en muziek CD in Christelijke boekwinkels erop gericht is ons
dichter tot de Heer te brengen. We hebben dagboeken, woord studies, commentaren, diverse
vertalingen van de Bijbel en zo veel meer, tot onze beschikking.

Een zendeling gaf mij eens een lijst, waar 21 namen op stonden van mensen die voor zijn bediening
wilden werken. Hij vroeg of ik over die lijst wilde bidden om te zien wat de Vader mij zou vertellen. Ik
vroeg hem waarom hij zelf niet de tijd nam om erover te bidden en hij zei dit: “Ik ben te druk met het
werk van de bediening om tijd te nemen voor gebed”.

Als onze focus alleen gericht is op het lezen van boeken over de Heer, of druk zijn voor de Heer, kan
dat ertoe leiden dat we geen tijd met Hem doorbrengen om openbaring te kunnen ontvangen. We
leren over Hem, terwijl we eigenlijk Hem moeten leren kennen.

Persoonlijke openbaring
Peters openbaring, en die van jou en mij, zijn persoonlijk. Boeken kunnen helpen, en de Heer aan het
werk zien in de levens van anderen, kan ons helpen, maar niets kan persoonlijke openbaring
vervangen.

Soms lijkt het dat Bijbelteksten blanco gezegdes zijn, en niet waar lijken te zijn in ons leven en dan
vragen we ons af of het Woord wel waar is. Zoals bijvoorbeeld dit:

“Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden”.
(Joh. 15:7)

Dit vers heeft ervoor gezorgd dat velen begonnen zijn om Bijbelverzen te memoriseren. We denken,
dat als we het woord in ons hart bergen, we een blanco cheque bij God kunnen hebben – vraag wat je
maar wilt, en je zult het ontvangen. O, kon ik toch maar eens zo heilig en zo dicht tot God komen, dat
ik kan vragen wat ik wil, en het gebeurt!

Maar Jezus zei eigenlijk iets heel anders, iets wat echter helemaal consistent is met die openbaring
van Petrus, die rots van openbaring waar het lichaam op gebouwd is.



Jezus gebruikte het Griekse woord ‘rhema’ voor ‘woorden’ in dit gedeelte. Verschillend van het woord
‘logos’, hetgeen het gehele woord van God, van Genesis tot Openbaring, betekent. Of de totaliteit van
de persoon van Jezus Christus, het Woord dat vlees geworden is. Rhema is heel wat anders.

Rhema is een specifiek woord dat God tot jou spreekt.

We lezen dit vers alsof er ‘logos’ staat – “indien gij in Mij blijft en het gehele Woord in u blijft, vraag wat
gij maar wilt…”Maar Hij zei eigenlijk dit:

Als je in Mij blijft, en de woorden die ik specifiek tot jou spreek, in jou blijven, dan kun je vragen wat je
maar wilt, betrekking hebbende op dit specifieke woord gesproken tot jou, en het zal geschieden.”

Hoho, rustig eventjes!
Dat klopt, er is een hele industrie en er zijn veel gemeentes gebouwd die het woord in mensen
stoppen – hier is een dagelijks leesrooster, kom naar deze leraar, doe mee met onze 28 daags gebed
om je leven te veranderen, enz.

Jezus was hier echter veel beperkter in – en als je naar jouw leven kijkt, zul je dat begrijpen.

De keren dat het in geloof handelen goed uitpakte voor jou, was de keren dat je handelde op een
woord van de Heer, gesproken tot jou, of op iets wat Hij liet zien, aan jou communiceerde door je
vrede in je geest te geven – hoe dan ook, je ontving een openbaring en toen je vroeg om iets wat daar
mee verband hield, werd het gegeven. Dat ging toen heel soepeltjes. Als we proberen geloof ‘op te
wekken’ en we hard ons best moeten doen, wordt het moeilijk. Maar als we handelen op een
openbaring, is de weg voorbereid.

Romeinen 10:17 zegt dat geloof door het horen komt, en het horen door het Woord van Christus.
Weet je al welk woord hier gebruikt wordt voor ‘woord’? Rhema of logos? Juist! Geloof komt niet door
het memoriseren van teksten. Geloof komt door het horen van een specifiek woord (openbaring van
de hemel) aan jou. en de genade om dat woord te doen, komt erbij.

In 1979 verhuisden mij vrouw en ik van Charlotte, Noord Carolina, naar Broken Arrow, Oklahoma. Ze
was 3 maanden zwanger van ons eerste kind en we wilden niet met een klein kind in een appartement
wonen; we wilden een huis huren. Dit hoorde ik: “Je kunt een huis huren als je in Tulsa bent, en
daarna zal ik je een ranch geven”. (die ranch kwam pas 19 jaar later, en vele huizen daartussenin)

Dus nu had ik openbaring vanuit de hemel, het Rhema woord. Nu kan ik gaan vragen wat ik nodig
heb, betrekking hebbende op dat woord, en het zou geschieden. Barb en ik maakten een lijst: 3
slaapkamers, 2 badkamers, zandkleuren, openhaard met houten mantel, raam boven het aanrecht,
een koelkast, fornuis en vaatwasser.

We legden onze handen op die lijst, vroegen de Vader om zijn voorziening te openbaren, vroegen
Hem om engelen te zenden om die voorziening te brengen, we namen gezag over de duivel en
vertelden hem zijn handen daarvan af te houden, we dankten Hem, en dat was het dan.

Twee maanden later waren we onderweg om naar een huis te kijken dat we zouden kunnen huren.
Mijn geest in mij sprong op toen we door een bepaalde buurt reden, waardoor ik stopte en toen een
bord met ‘te huur’ opmerkte in de tuin van een huis. Ik zei tegen Barb: “Dit is het, ik weet het in mijn
geest!” (en het was precies wat we gevraagd hadden en het had zelfs nog meer)

Hoe ik het Woord bestudeer
Als ik in het Woord lees, lees ik totdat ik een Rhema krijg. Wat ik bedoel, is dat ik zelden de logos
lees, om maar de logos te lezen. Ik lees met een doel. Ik behandel het alsof het Kerst is en de Vader
een cadeau voor me heeft, waarvan Hij wil dat ik het vind. Het is aan mij om te lezen totdat ik vind wat
Hij voor mij heeft.

Dus als ik lees, zoek ik naar dat vers, dat gedeelte, of een concept, wat gepresenteerd wordt in een
vers en schriftgedeelte, wat eruit springt, wat mijn aandacht vangt, zodat ik dieper wil graven.

Ik ben dat gaan herkennen als het begin van een Rhema, en als ik pauzeer ontvang ik het.



Hoe velen van ons hebben onze dagelijkse 2 hoofdstukken gelezen, maar wisten daarna niet meer
wat we gelezen hadden?!

Ik lees totdat iets mij raakt, me nieuwsgierig maakt naar meer, of mijn aandacht pakt. Ik voel een
opwinding in mijn geest, een nieuwsgierigheid, dus stop ik.

“Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat”. (Matth.
4:4)

Raad je al welk woord hier gebruikt wordt? Het is Rhema – de mens heeft het horen van een Rhema
van God nodig als voedsel. Hij zegt niet dat het Logos, het hele Woord van God, ons brood is, nee,
slechts dat gedeelte dat God spreekt tot jouw hart – of in print of bijvoorbeeld over een toekomstig te
huren huis.

Ik behandel dat Rhema, of die openbaring die mij getoond is, als levend, en vol van leven zijnd. Dat
wil zeggen dat ieder Rhema gelijk is aan mijn dagelijks voedsel. Wat wil zeggen dat ik het wil eten en
verteren totdat er geen voedsel (voedingsstoffen) meer in zitten.

Dat houdt in dat ik in dat gedeelte, of tekst, blijf, of bij dat onderwerp in het Woord. Dat kan wel 3
maanden lang zijn, zonder ooit iets anders te lezen dat geen verband houdt met dat onderwerp. Wat
ik doe, ik vergelijk een vers dat er voor mij uitspringt, onmiddellijk met andere referenties, en ik kan
weken of maanden bezig zijn na te denken over die verzen.

Ik open het Woord kort, ga naar een ander vers dat ermee verband houd, ga weer terug naar dat
eerste hoofdstuk en vers, ik lees de verzen ervoor en erna, doe de Bijbel dan weer dicht. En
ondertussen ben ik aan het eten, kauwen, verteer ik dat Rhema, die openbaring die ik ontving – en
mijn geest is opgewonden en vol verwachting, terwijl mijn denken overuren maakt.

Ik blijf bij dat Rhema totdat er geen voeding meer in zit voor dit seizoen. In de 2-4 maanden
daaropvolgend ben ik in de Vine’s woordenboek van NT woorden geweest, heb verschillende
vertalingen en parafrases gelezen, heb ik een concordantie gebruikt, woordenboek, heb ik woord
studies gedaan, misschien zelf een Bijbel commentaar opgezocht, maar zeker heb ik woord
referenties in de Bijbel gedaan, notities op papier gemaakt en in mijn Bijbel…..totdat ik vol ben en
niets meer in kan nemen. Soms stop ik zelfs al na één woord studie, omdat ik zo vol wordt, zo
enthousiast….dat ik even de tijd nodig heb om het allemaal in me op te nemen, dat ‘dagelijks brood’
uit de hemel.

Vermenigvuldig nu datgene wat ik hierboven gedeeld heb met 6 of 8 ‘rhema’ gedeeltes die allemaal in
diezelfde periode in mij aan het werk zijn, dan heb je een beetje een idee. Dat is mijn brood, daar leef
ik voor. Of openbaring nu komt door omgaan met de Vader, of door het uitleggen van mijn tongen taal.
Of door het Woord – ik leef voor die Rhema woorden!

Vind de golflengte
Toen ik een tiener was, leefde ik voor een openbaring van de Vader, zoals ik dat nu ook doe. Maar
toen, als ik iets ontving of als ik Zijn stem hoorde, ging ik daarna verder met de alledaagse dingen en
ik wilde dan wanhopig graag weer die ‘golflengte’ vinden. Het was als het opzoeken van die radio
zender in de auto. Er waren momenten dat ik net naast de juiste golflengte zat en andere keren had ik
hem al toen ik de knop omdraaide.

Wat ik de volgende week zal delen, kan je helpen om die juiste golflengte te vinden.

Maar vandaag wil ik delen wat sleutel nummer 1 is: wij allen hebben, en we kunnen opnieuw,
openbaring ontvangen.
Ten tweede: dat de Vader met een ieder individueel communiceert.
Ten derde: we willen dat Rhema woord, want dan komt er geloof, dan komt effectief gebed.
En ten vierde: we moeten allemaal beginnen op een effectieve manier de Bijbel te gaan lezen – alleen
dat Rhema - dan stoppen, en kauwen totdat er geen voeding meer in is!

Zegen,
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“Openbaring – deel 2”

Dag allemaal,
Vandaag ga ik verder met waar we vorige week gestopt zijn. Toen heb ik gedeeld dat alles in het
Koninkrijk gebaseerd is op openbaring die van de Vader komt, en het begint met de openbaring: “Gij
zijt de Christus, de Zoon van de levende God”.

Toen heb ik verteld dat een openbaring een ‘rhema’ is, een woord van God aan jou gericht. Verder,
dat geloof komt door het horen van een Rhema en dat we die Rhema woorden kunnen vergelijken
met ons aards voedsel.

Een Rhema komt altijd voort uit het logos. Ik lees de Bijbel – de logos – (of ik denk over een
Bijbelgedeelte of een gebeurtenis) totdat een vers of een concept mijn attentie grijpt of eruit springt –
dat is een Rhema – iets dat de Vader wil dat ik zie. Aan mij de taak om te stoppen en met dat woord
bezig te zijn tot ik al het voedsel daaruit ontvangen heb.

Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht.
Maar wat nu als we onze situatie niet in een hoofdstuk of vers terug kunnen vinden? Hoe kunnen we
dan bepalen wat de wil van God is en hoe we verder moeten? Dan bevinden we ons in eenzelfde
situatie als Paulus, Barnabas, Petrus, Jacobus en de andere leiders in Handelingen 15.

De vraag was of heidense gelovigen ook besneden zouden moeten worden en de wet van Mozes
moeten gehoorzamen, of niet. Hun methode om de wil van God hierin te bepalen, is een model voor
ons vandaag. Wij gaan dezelfde principes gebruiken die zij volgden, als een patroon voor onze
levens.

Eerste stap
In hand. 15:4 staat dat Paulus en Barnabas ‘alles vermelden wat God met hen gedaan had’. Ze
hadden het over Hand. 13:1 tot aan 15:1, een tijdspanne van meer den 5 jaar, waarin ze door
hedendaags Turkije gereisd waren en Jezus daar gedeeld hadden. Als er staat ‘vermeldden al’ dan wil
dat zeggen dat ze de tijd namen om over die 5+ jaren te vertellen – zij noemden alles – dit was niet
een samenvatting van 10 minuten.

Ze zijn vast begonnen met het vertellen over de groep van 5 die aan het bidden was, in Hand. 13:1-3
en toen door de Heer uitgezonden werd. Hoe de Heer duisternis liet vallen op Elymas, de tovenaar,
over de tegenstand in Antiochië, en dan Paulus, die gedood werd door steniging, in Lystra (en uit de
dood verrezen werd) en nog meer details die wij niet vinden, in Hand. 13-15.

Als we dit volgen als een model voor onze situaties, moeten we eerst terugblikken naar hoe de Heer
de afgelopen jaren onder ons gewerkt heeft. Gemeenschappelijke draden zullen zichtbaar worden,
zoals dat was bij Paulus, hoe hij Jezus als de Messias liet zien, vanuit het OT, gevolgd doordat de
Heilige Geest wonderen en tekenen deed, gevolgd door problemen. Het laat een patroon zien van hoe
God met hem werkte in die periode.

Hebr. 10:32 vertelt ons dat we de ‘jaren van weleer moeten herinneren’ - welk patroon zie je dan?
Voor Barb en mij blijkt het dat de Heer veranderingen brengt in de lente of herfst. In de bijna 32 jaar
van ons huwelijk en de 4 jaar van verkering, hebben veranderingen altijd plaats gevonden in de lente
of de herfst. De zomers en winters zijn tijden geweest om te wennen aan die veranderingen, om ons
aan te passen en/of zijn moeilijke tijden geweest.

Denk eens terug aan je tijd met de Heer, zie je een patroon? Schrijf dat op, dat is stap 1.

Ten tweede



Hand. 15:6-8 zegt dat er veel verschil van mening was onder de aanwezigen, wat we zouden kunnen
vergelijken met onze eigen mentale en emotionele worsteling met wat te doen – en het kan ook
inhouden dat anderen mede discussiëren of ons adviseren. Mensen hebben allerlei meningen en dit
was een moment om informatie te verzamelen. De emotionele worsteling is een belangrijk onderdeel
van het proces.

Toen stond Petrus op, nam het op voor Paulus en vertelde over zijn ervaring met het huishouden van
Cornelius, vermeld in Handelingen 10. Voor ons kan dat een betrouwbare vriend zijn die meegemaakt
heeft in zijn leven dat de Heer op een vergelijkbare manier gewerkt heeft als bij ons. In Petrus geval
was het zo dat hij kon bevestigen dat de Heer inderdaad ook onder de heidenen aan het werk was.

Met andere woorden, kijk naar een bevestiging onder iemand die jou kent. Wie heeft de Heer zien
werken in jouw leven en heeft er geen belang in welke kant je ook op gaat? Vind die ‘persoon van
vrede’ die een getuige is geweest van wat God in hun leven en evenzo in jouw leven gedaan heeft.
Hun bevindingen, zoals bij Petrus, kan de bevestiging zijn die je nodig hebt. Het was niet alleen de
ervaring van Petrus, maar het was een bewering van hem waardoor de zaak ten gunste van Paulus
uitpakte:

Ten derde
Te midden van het meningverschil, in 15:7, kwam Petrus tot de kern van de zaak: “ God heeft mij
onder u verkoren zodat de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God,
die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons…”

Petrus wist hoe hij een scheidslijn moest trekken in al die verschillende meningen, door te verklaren
hoe God een aktie initieerde. Zodra God iets begint, stoppen alle argumenten. Weet je nog, het
Koninkrijk is gebaseerd op de Vader die openbaring geeft – als Hij iets begint, of in het verleden in ons
leven heeft gedaan - is dat een Rhema dat een patroon laat zien van hoe Hij in ons leven gewerkt
heeft, en ook hoe Hij dat in de toekomst doet.

Als je terug kijkt naar je verleden, misschien samen met een vriend zoals Petrus, laat het dan
neerkomen op waar God dingen initieerde in jouw leven. Zoek dat patroon. Ik zal wat uit mijn eigen
leven delen om je hiermee te helpen. Onderverdeeld in (A) natuurlijke gebeurtenissen, gevolgd door
(B) seizoenen waarin God tot ons sprak.

A – lente/herfst gebeurtenissen die nieuwe dingen initieerden:
Ik vroeg Barb om verkering, in september 1974 (ik was 16, zij was 15), we verloofden ons in maart
1978, onze eerste ‘bediening’ begon in mei 1978. We trouwden in september 1978, verhuisden naar
Tulsa voorjaar 79, verhuisden naar Boulder, CO in mei (we hadden in september moeten verhuizen
maar ik liep voor God uit), we werden pastor van onze eerste gemeente in september 81, campus
pastor van de Universiteit van Colorado in september 82. We begonnen een pizza restaurant herfst
84, associate pastor van een andere kerk in de herfst van 84, verhuisden naar een andere gemeente
en werden daar pastors in maart 87 en ga zo maar door. Eind lente 82 en 85 werden Brian en Jason
gezond geboren.
Zo maar wat belangrijke gebeurtenissen.

Zomer en winter, de moeilijke maanden.
Chris, onze eerstgeborene, werd gehandicapt geboren in december 79. Barb stierf bijna door een
ongeluk in juni 80. In de zomers van 81 en 82 verhongerden we bijna. In Jan. 91 was het totale
inkomen van de kerk 15 dollar. In Febr. 97 stierf Chris bijna, 17 jaar toen, door een beroerte. De
zomer van 93 zat hij in een korset en onderging een heup operatie. Zomer 94 had Barb een spoed
operatie dat haar leven redde…..en zo gaat het maar door.

Dit zijn natuurlijke gebeurtenissen, natuurlijke seizoenen in ons leven. Kun je vergelijken met Hand.
13-15, waar Paulus bijna gedood werd, en de Joden die hem problemen gaven. De kreupele man die
genezen werd in Lystra, en waar hij aanbeden werd als de God Mercurius, en zo voorts.

B – Nu naar God die spreekt, of gaven van de Geest in werking
In Paulus leven zien we hoe de Heer sprak, in 13:2 zodat Hij ‘uitging’ de bediening in. De Heilige
Geest werkte bovennatuurlijk in Elymas de tovenaar, de Heer genas een kreupele man in Lystra, maar
Paulus moest uit de dood opgewekt worden in diezelfde stad (tijdens zijn doods ervaring werd hij naar



de hemel opgenomen, en noemt daarover wat in 2 Cor. 12) en wie weet wat de Heer nog meer deed
in diezelfde periode.

In mijn leven, in Sept. 77 sprak de Heer tot ons om naar Boulder, CO te verhuizen. Beiden kregen we
gelijksoortige visioenen over onze toekomst. Barb werd genezen van het ongeval dat zomer 80
plaatsvond, doordat de Heer de zenuwen en spieren in haar gezicht herstelde en daardoor heeft ze
nooit enige verlamming, of dubbel zicht, gehad.

In april en oktober 1986 verscheen de Heer aan mij, het begin van vele ‘onderwijzingen’ door middel
van visioenen. In de herfst van 92 sprak Hij tot ons om weer in Tulsa te gaan wonen en Hij zei dat ik
een Bijbelschool daar zou gaan leiden. In april 97 verhuisden we naar ‘de ranch’ die Hij in 79 beloofd
had. Lente 2000 sprak Hij dat we verder moesten in wat Hij voor ons had. Einde herfst 2001
verscheen Jezus en vertelde me een huiskerk en een netwerk te beginnen, en zo gaat het door.

Wat we zien in ons leven, zijn seizoenen dat de Heer werkt (in gebeurtenissen) en seizoenen waarin
Hij spreekt of Zich openbaart (Heilige Geest). Ga bij jezelf na, zoek naar overeenkomsten, naar
patronen. Tijdens de zware zomer van 92 vroeg de Vader: “Waar heb jij je altijd het meest vervuld
gevoeld?” Ik moest teruggaan en doen wat ik nu met jullie deel. Het was niet in het spreken tot 1500
mensen, maar juist tot die 150 serieuze mensen. Niet in een kerk van 300, maar in 30 die serieus
waren, en in het omgaan met jonge mensen – kinderen en tieners.

Maar ik zag ook dat mijn ‘gave’, de mogelijkheid om bedrijven beter te organiseren, kerken, Bijbel
scholen, enz. werkte in iedere structuur waar ik mij in bevond. Zoals de organisatie gave van Jozef
werkte toen hij bij zijn vader was, maar ook bij Potifar, in de gevangenis, en in de regering van Pharao.
Het was dezelfde gave, slechts een andere structuur, en voor hem een volwassen worden en groeien
in karakter waardoor zijn gave kon functioneren. Wat is de gave bij jou waar de Heer de meeste
nadruk op legt en in welke structuur past dat het best, of wat geeft jou het meest voldoening? Leer
jezelf kennen!

Stap 4: Terug naar Handelingen 15
Nadat Petrus verteld had dat God ervoor gekozen had de gelovige Heidenen de Heilige Geest te
geven, zoals Hij dat de gelovige Joden gedaan had, veranderde de atmosfeer op die plek. Terug, in
vers 4 staat dat Paulus en Barnabas vertelden over die 5 jaar onder de Heidenen, en dat was slechts
het begin van de discussie.

Maar vers 12 zegt, nadat Petrus verteld had dat God het begonnen was: “En de gehele vergadering
werd stil en zij hoorden Paulus en Barnabas verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen
onder de heidenen gedaan had”.

Een grote verandering! Petrus had die belangrijke waarheid gedeeld, waardoor iedereen ging zien wat
en waar en wanneer en met wie God zelf die daad was begonnen.

Iemand MOET stap 1 en 2 doen voordat de mening van een ‘Petrus’ gevraagd wordt – ken jezelf. Ken
de seizoenen en patronen waarin God gewerkt heeft in jouw leven, waar Hij gesproken heeft, waar en
wanneer Hij geleid heeft. DAN pas zoek je een ‘Petrus’ die weet hoe naar het hart van de zaak te
gaan, die kan aanwijzen waar God iets geïnitieerd heeft.

Je bewaart de seizoenen en patronen van God in je hart, en je laat de woorden van je vriend als een
bevestiging zijn. Dit zorgt ervoor dat je het weer helder kunt gaan zien, als er zoveel stemmen in je
denken zijn en als je niet weet welke beslissing te nemen.

Misschien heb je nog geen details, maar weet je het patroon wel. Volg de vrede. Misschien is het
nieuwe grond, maar wel een bekend functioneren van jouw gave en de manier waarop God met jou
gewerkt heeft in het verleden.

Bijbelse voorbeelden en dan de laatste stap
Denk eens aan David, die tegen Goliath zei dat hij net zo gedood zou worden als de leeuw en de
beer, die de kudde van David probeerden aan te vallen. Voor David was het vechten van Goliath
tegen Israel (Gods schapen) hetzelfde als de leeuw of beer die zijn schapen wilde pakken – hij zag
een patroon van hoe God met hem gewerkt had in het verleden, dus wist hij de toekomst.



Denk aan Jozef, die zijn eigen dromen begon uit te leggen, elke droom belangrijker voor zijn toekomst.
Zelfde gave, verschillende omgevingen, verschillende leiderschapsstructuren en toepassingen.

Maar mijn meest favoriete voorbeeld is Boaz, die verliefd werd op een Moabitische bekeerlinge naar
het Judaisme, Ruth, en met haar trouwde. Hoe bepaalde hij dat de Heer hem naar haar toe leidde,
terwijl er genoeg Israelische vrouwen waren die hij kon trouwen? Als vreemdelinge, werd Ruth
allereerst verliefd op God voordat ze verliefd werd op Boaz, en dat is misschien wel de sleutel.

Boaz hoefde slechts naar zijn moeder en vader te kijken om een patroon te ontdekken hoe de Heer in
zijn gezin gewerkt had. Zijn vader, Salmon (sahl-mahn) was van de generatie die in de woestijn
geboren was, toen Israel daar 40 jaar rond trok.

Salmon was bij diegenen die Jericho innamen. Dit weten we door stukjes en beetjes samen te
voegen, want de Bijbel is hier stil over. We vinden alleen die paar woorden in Mattheüs 1:5, over het
geslachtsregister van Jozef: “Salmon verwekte Boaz bij Rachab”.

Salmon ontmoette een andere Moabitische bekeerlinge, Rachab, de (voormalige) hoer. Haar
verleden maakte hem niets uit, hij hield van haar. Op een dag zou hun zoon (daarom) zich ook niet
druk maken over het verleden van Ruth – het was liefde, en God. Hij zag het patroon, hij wist hoe God
werkte in zijn gezin, en Hij ging erin mee.

Stap 5; het eind
Jacobus stond op, in 15:15 en zei: “Hiermede (wat Petrus zei) stemmen overeen de woorden der
profeten”. Op dat moment had Jacobus een Rhema woord – een tekst kwam hem te binnen dat
bevestigde wat de Heilige Geest onder de Heidenen aan het doen was. Maar het kwam pas NADAT
hij begreep wat God had gezegd en gedaan en nadat hij Petrus getuigenis had gehoord dat een
bevestiging was van deze gebeurtenissen en patronen.

De Heer verandert nooit. Hoe Hij werkte in jouw leven, 10 jaar geleden, is hoe Hij dat ook nu doet.
Misschien wordt jouw gave in een andere structuur gebruikt (zaken, bediening), maar het is dezelfde
gave, dezelfde Heer, dezelfde seizoenen. Zoek de patronen in de gebeurtenissen en waar God sprak
en werkte in jouw leven.

Pas dan kun je zeggen, zoals Jacobus deed in 15:28: “het heeft de Heilige Geest en ons goed
gedacht….” En kun je een beslissing nemen, vertrouwend dat de Heer met je is.

Dit zijn sleutels in het begrijpen van de wil van God, als Hij niet direct tot jou spreekt.

Volgende week meer hierover
Zegen,
John Fenn / AHJ
www.supernaturalhousechurch.org

27-02-2010

“Openbaring - 3”

Dag allemaal,
Vorige week heb ik gedeeld hoe men de wil van de Heer kan bepalen als het antwoord niet in een
hoofdstuk en vers te vinden is. Twee weken geleden heb ik het gehad over openbaring van de Vader,
en dan met name over een ‘rhema’ woord.

De Kern
Laten we nu naar de kern van die waarheid gaan, te weten: Iedere openbaring van de Vader is
genade. Hij houdt van ons, wij zijn Zijn kinderen, dus natuurlijk is hij geneigd tot ons te spreken, ons
dingen te laten zien, te leiden etc. – alles is genade, Goddelijke gunst. Daarom heeft genade niets van
doen met de persoon die het ontvangt. Genade is een kwaliteit van het hart, een karakter trek van
God de Vader en van de Here Jezus.



Dit houdt ook in dat genade niet slechts gunst is, genade is bekrachtiging Iets wat op je werk erg
frustrerend kan zijn, is als je een taak opgedragen krijgt, maar niet de middelen om het te doen. Zo is
de Vader niet. Als hij jou de genade geeft, het woord, dat patroon, de leiding – dan voorziet Hij tevens
in de kracht om het uit te wandelen.

Paulus zei tegen Timotheüs dat hij ‘krachtig moest zijn in de genade van Jezus Christus’. Hij bedoelde
daarmee niet dat hij sterk moest zijn in Gods onverdiende gunst, maar sterk te zijn in de kracht die
ingebed ligt in die genade. (2 Tim. 2:1)

Met andere woorden, als de Koning ervoor gezorgd heeft dat jij in zijn familie geboren bent door de
nieuwe geboorte, hetgeen een daad van genade was, dan komt daarmee ook de kracht om in dat
gezin te zijn. Je kunt zo’n nivo van genade en gunst niet scheiden van de genade om te leven en te
bewegen in die genade. Dat is bekrachtiging.

Die bekrachtiging is er, zodat we zullen doen ‘wat de Heilige Geest goed lijkt’ en de rhema’s zullen
uitwandelen in onze levens.

Wat kwam eerst?
“Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en DAT niet uit uzelf: het is een gave van God”.
Genade kwam eerst: God zond Zijn zoon, terwijl wij nog steeds zondaars waren ( of in ons geval, nog
niet eens geboren) Ef. 2:8

Genade komt altijd eerst, dan geloof. Dus geloof komt voort uit genade. Zonder genade is er geen
geloof. Punt.

Je bent niet de Bijbel onderwezen als je denkt dat geloof op zichzelf staat: ik–beslis-welk-vers voor mij
is.

Volg mijn redenering: wie was de grootste geloofs mens? Jezus. Hij zei: “De Zoon kan niets doen van
Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen, want wat deze doet, dat doet de Zoon evenzo”.
En: “ik kan van Mijzelf niets doen, gelijk ik hoor, oordeel ik….” De genade is het zien en horen van de
Vader, en Zijn geloof was het reageren op wat hij zag en hoorde. (Joh. 5:19,30)

Geloof komt heel natuurlijk voort uit genade. Het wordt niet emotioneel ‘opgewerkt’. Je kunt het niet
ontvangen door het te belijden, het is een natuurlijk bij product van genade. Toen de Heer met je
bezig was betreffende je redding, reageerde je daarop. De genade was ‘wordt gered’, geloof
reageerde door die redding aan te nemen. Geloof is onze reactie op genade.

Hoe voelt geloof? Als vrede. Geloof komt als een reactie op genade, en gaat gepaard met vrede.
Denk eens aan al die keren dat je gereageerd hebt op aanwijzingen van de Heer, en waarmee je
‘goed zat’ – daar was een rivier van vrede. Genade was het woord/openbaring/patroon, en jouw
reactie en handeling daarop, was geloof.

Zelfs toen Jezus zijn laatste Rhema van de Vader ontving in de hof van Gethsemané, dat die beker
niet op een andere manier dan het kruis gedronken kon worden, demonstreerde Hij vanaf dat moment
grote vrede en kalmte. Traumatisch, afgrijselijk wat Hij meemaakte, en toch wandelde Hij in een
goddelijke vrede. Dat is genade en geloof in aktie.

“Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik een ieder….naar de mate van het geloof dat
God elkeen heeft toebedeeld. (Rom. 12:3)

Paulus kon niet spreken naar de genade die Petrus gegeven was. Paulus was tot de Heidenen
geroepen, Petrus tot de Joden, en ieder had de maat van geloof die pastte bij de gegeven genade. Je
kunt jezelf en je genade in het leven niet met iemand anders vergelijken – je kunt niet in hun schoenen
lopen, zoals zij dat niet kunnen in die van jou..

Onze oudste zoon is meervoudig gehandicapt en heeft 24 jaar thuis gewoond. Het was buitengewoon
moeilijk en nu hij in een tehuis woont, zijn de moeilijkheden anders, maar het is nog steeds erg zwaar
voor ons. Maar we hadden/hebben een genade om dat te doen. Mensen hebben vaak tegen ons
gezegd: “Ik zou niet kunnen doen wat jullie doen”, en ze hebben gelijk, omdat ze de genade waar zij



in wandelen, vergelijken met de genade die wij hebben, en het zijn verschillende genades. De één is
niet beter of geestelijker dan de ander, het is allebei genade, en voor beiden is er een mate van geloof
om die genade uit te wandelen.

Olive garden en een stukje snelweg
Ik schrijf dit in Spencer, Tennessee, waar ik een 4-delige serie onderwijs geef over ‘Engelen en
Demonen/Geestelijke Oorlogsvoering’ in een traditionele gemeente van goede vrienden. Ik ben van
Grove, Oklahoma, hier naartoe gereden. Ik vertrok Woensdag rond het middaguur en reed in 7 uur
naar Paducah, Kentucky, waar ik overnacht heb in een Comfort Inn. Ik kwam daar om 7 uur ’s avonds
aan. Donderdag ben ik verder gereden.

Woensdag, zo rond 3 uur ’s middags, kreeg ik honger en ik sprak daar met de Vader over, maar ik
wilde eigenlijk pas stoppen als ik Paducah bereikt had, waar ik zou overnachten. Ik vertelde Hem dat
ik echt zin had in een grote salade en ik wilde weten of Hij een plek wist in Paducah waar dat te
krijgen was. Onmiddellijk zei Hij: “Daar is een Olive Garden vlakbij, als je wilt kun je daar gaan eten”.
(Olive Garden is een restaurant keten) ik zei: “Doe ik, dank U, kunt U een tafel vrij houden zodat ik niet
hoef te wachten want ik ben echt moe; ik wil snel eten en dan naar bed”. Hij weet dat ik de salades
van Olive Garden heerlijk vind – je mag er zoveel van eten als je wilt.

Ik kwam aan bij het motel en vroeg de klerk waar de Olive Garden was, en hij zei dat het ongeveer 3
straten verder was – linksaf bij het verkeerslicht, een paar honderd meter rechtdoor, en weer linksaf.
Zowaar was het daar. Ik kon direct gaan zitten, en ik heb een heerlijke maaltijd gehad – 2 grote
salades,. Kip, Parmezaanse kaas……mmmmm.

Dat was een Rhema woord. Met dat woord was er genade waardoor ik in die voorziening kon
wandelen. Het was niet iets dramatisch of spectaculairs. Het gewone normale leven. Vaak deel ik
veel over mannen en vrouwen in de Bijbel die geweldige dingen deden naar aanleiding van Rhema
woorden en patronen, maar de realiteit is dat de Heer de meeste woorden spreekt over aardse en
normale dingen

De pastor van de gemeente waar ik deze week geweest ben, vertelde mij dat zijn kerk een hypotheek
van 48.000 dollar had, die hij graag wilde afbetalen. Op een dag, rijdend op de snelweg, zag hij een
‘te koop’ bord op een stuk grond, vlak bij een afrit en de Heer sprak to hem om het te kopen. De
verkoopprijs was 17.500 dollar. Hij had het geld niet maar kon er wel een lening voor krijgen en het
dan maandelijks afbetalen. Ze sloten de deal.

Een paar maande later nam de staat contact met hem op. Ze hadden een deel van dat land nodig om
de afrit te vergroten, en ze wilden hem daar 48.500 dollar voor betalen. Ze sloten de deal, betaalden
de lening van de kerk af en 6 maanden later was de lening van de rest van dat land ook afbetaald. Ze
hebben dat land nog steeds en de waarde is nu 250.000 dollar. Ze hopen dat een restaurant dat eens
wil kopen.

Dat was een Rhema woord. En dat leidde naar wat de Vader gepland had – de verkoop van een deel
van die grond en wie weet wat nog meer in de toekomst.

Nog geen regen
Hebreeën 11 is het ‘geloofs hoofdstuk’ van grote mannen en vrouwen. Bedenk dat ieder van hen een
Rhema ontving en toen ze daar naar handelden, was dat geloof.

Kijk in dit vers waar de Rhema/genade is en waar de reactie (geloof) te vinden is: “Door het geloof
heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had (Rhema/genade) over iets dat nog niet gezien
werd, eerbiedig de ark toebereid (geloof) tot redding van zijn huisgezin…”

Uit Genesis kunnen we concluderen dat het Mozes 100 tot 120 jaar gekost heeft om de ark te
bouwen. Wow, daar was genoeg genade en kracht in dat woord om hem in staat te stellen de
plannen, materialen, samenwerking met de dieren, te hebben om dat woord te volbrengen. “naar de
genade mij gegeven….heeft God mij de mate van geloof gegeven”.

Een wandeling van 1600 kilometer



En nu de genade/Rhema in vers 8: “Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd
(Rhema/genade), in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en
hij vertrok (geloof) zonder te weten waar hij komen zou”.

Mozes is er nog zo’n iemand: Hand. 7:23-25 vertelt ons dat, toen hij 40 jaar oud was, het in zijn hart
opkwam naar zijn broeders, de kinderen Israëls, om te zien. Hij doodde de Egyptenaar, omdat hij
‘meende dat zijn broeders zouden inzien dat God hun, door zijn hand, verlossing wilde geven’.

Mozes had de rhema/genade dat hij de verlosser was, maar hij probeerde die openbaring uit te laten
komen in zijn eigen kracht. Dat kostte hem 40 jaar, 1/3 van zijn leven. Maar toen het de juiste tijd was,
werd er actie van hem verwacht, bij het woord bij de brandende braamstruik – en hij handelde naar
die genade om de bevrijder te worden op Gods tijd en op Zijn manier.

Karakter zaken
Denk aan Sara: “Door het geloof heeft Sara kracht ontvangen om moeder te worden (zij moesten wat
doen naar aanleiding van Gods belofte) en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem die het
beloofd had (rhema/genade), betrouwbaar achtte. Genade en geloof gaan altijd samen. Je vind de
één niet zonder de ander.

De Heer was aan Abraham en Sara verschenen, in Genesis 18:14,15, en vertelde hen dat Sara
zwanger zou worden en een jaar later een zoon zou baren. aanvankelijk lachte ze om dat
Rhema/genade woord, maar toen bedacht ze wie het was die haar dat beloofde.

En daar komt het op neer: wie belooft? Maar je moet dicht genoeg met de Heer wandelen om dar
Rhema woord te ontvangen, dat manna in je geest, die belofte. Jij beslist niet welk vers voor jou is,
waarna je God vertelt op welke belofte je staat. Sara hoorde de belofte, toen vertrouwde ze Degene
die het beloofd had. Ze vertrouwde de belofte op zich niet, maar Degene daarachter.

Je kunt niet op een belofte staan, als Hij het niet eerst aan jou beloofd heeft. Dat houdt een nauwe
wandel met God in.

Onze 30 jarige zoon is nog steeds gehandicapt, mentaal 4 jaar. Pas bladerde hij door een plaatjes
boek over dieren en er was een plaatje van een aantal paarden dat in een veld rende. Ik hoorde hem
zeggen, half in zichzelf, gedeeltelijk hardop: “Als ik in de hemel ben kan ik ook zo rennen”. Daar is zijn
geloof, niet in genezing voor nu, maar geduldig wachtend tot hij in de hemel komt en bevrijd is van zijn
beschadigde hersens en lichaam.

Maar jaren geleden toen ik ‘stond op het woord’, dagelijks 1 Petrus 2:24 aanhalend: “die zelf onze
zonden in zijn lichaam op het hout bracht, opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de
gerechtigheid zouden leven, en door zijn striemen zijt gij genezen”. En verschillende variaties daarvan,
God herinnerend daaraan – om maar ‘geloof’ op te werken.

Op een dag brak de Vader in toen ik dit vers aanhaalde en Hij zei dit: “Kun je alleen de belofte
geloven?” ik zei: “Ja, dat kan ik”. Hij zei: “Wat is het?” ik haalde bovenstaand vers aan, en Hij zei:
“Heel goed, geloof alleen en rust”.

Door onjuist onderwijs, zijn mensen in de war over wat geloof is en wat aanmatiging is, en dat is het
onderwerp voor volgende week….tot dan,

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

06-03-2010

“Openbaring – deel 4”

Dag allemaal,

Genade, hoop en aanmatiging



Vorige week heb ik verteld dat een woord van de Heer genade is – een woord, een openbaring, iets
wat je opmerkt of bespeurt – ieder woord van de Heer is genade.

Ook heb ik gedeeld dat geloof voortkomt uit die genade: Door genade zijn we gered, door geloof en
dat niet uit uzelf, het is een gave van God”. (Ef. 2:8)

Maar Hebr. 11:1 zegt: “het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der
dingen die men niet ziet”.
Vandaag zal ik vertellen hoe genade hoop voortbrengt, hetgeen onmisbaar is voor onze reactie op
genade – geloof.

Hoop is mentaal, emotioneel en heeft met je verbeeldingskracht te maken. Geloof is van de geest. De
definitie van hoop is: ‘een zekere verwachting hebbend’. Hebr. 6:13-20 vertelt ons over wat Abraham
meegemaakt heeft en hierin wordt ons uitgelegd hoe het werkt.

In vers 14 staat dat Abraham een belofte van God kreeg dat hij een vader zou worden. Dat is het
rhema, de genade. En zoals ik vorige week verteld heb, ontvangen we, met dat woord, de kracht om
dat te doen.

Dan staat er dat God bij Zichzelf zwoer dat die belofte uit zou komen – er was geen geschreven woord
waar Abraham hoofdstuk en vers kon vinden, dus God gaf belofte na belofte en liet op verschillende
manieren zien dat Zijn woord goed was. (Hij herhaalde Zijn belofte in Gen. 12:2,7; 15:1-6, 17:4-5, 16-
17, 18:9-15 – zo zwoer Hij bij Zichzelf. In het NT staat dat ‘door de mond van 2 of 3 getuigen iedere
zaak vaststaat’).

Dus zegt Hebr. 6:18 dat door twee onveranderlijke dingen, Gods belofte en het feit dat Hij niet liegen
kan, Abraham (en wij dus ook) ‘de hoop grijpt die voor hem ligt’.

Zie de progressie:
#1 Abraham ontving de belofte (rhema/genade)
#2 Hij ontving een bevestiging van die belofte ( zo’n 5 keer)
#3 Hij greep de hoop – hij dacht erover na, stelde zich voor hoe het zou zijn

Een woord of genade/rhema, produceert een beeld, een mentale visie van de belofte. Dat is hoop.
Vers 19-20 noemt die hoop een anker van de ziel, dat reikt tot binnen het voorhangsel waar Jezus, als
voorloper, al reeds is voorgegaan. Met ons denken, onze verbeelding, komen we achter het
voorhangsel– de belofte was van achter het voorhangsel uitgegaan, en met ons denken, gaat onze
hoop/zekere verwachting daar ook naar toe.

Merk op dat hoop de ziel ankert, de emoties, de gedachteprocessen. Als we een openbaring
ontvangen, een belofte, een rhema, dan produceert dat beeld een hoop – het gaat het voorhangsel
binnen, in de hemel, en zorgt ervoor dat we vertrouwen hebben in de God die het beloofd heeft. Als
de omstandigheden tegengesteld lijken, blijft die hoop geankerd achter het voorhangsel in de hemel,
vastgemaakt aan #1, God beloofd het, en #2, God kan niet liegen. Op die manier blijven we in vrede.

Genade produceert dat beeld, wat hoop is, en als we in die hoop geloven, noemen we dat geloof. Het
is natuurlijk, gebeurt vanzelf, als we een woord, of openbaring, of rhema ontvangen hebben, ALS we
onze hoop daarop vestigen.

Denk eens aan Noach
Noach ontving een woord van genade, een rhema woord, om een boot te bouwen. De Heer vertelde
Hem de grootte ervan, welke houtsoort te gebruiken, hoe het waterdicht te maken, etc. Dat alles
schiep een beeld in zijn denken dat hem hoop gaf en daarmee de mogelijkheid om te reageren,
hetgeen geloof is. (Gen. 6:15-22)

Ik heb al verteld dat geloof niets meer en niets minder is dan onze reactie op een
woord/rhema/genade. Maar in de tijd die er ligt tussen de genade en de reactie van ons daarop, wordt
hoop gecreëerd – het beeld dat het Woord ons geeft. Daarom kan Hebr. 11:1 zeggen dat geloof de
zekerheid is van de dingen waar men op hoopt. Als je gelooft in hoop, wordt geloof geproduceerd,



helemaal vanzelf. Maar je kunt niet in die hoop geloven, zonder eerst dat rhema ontvangen te
hebben (Bijbels gesproken)

Romeinen 4:18-22 zegt dat hij ‘tegen hoop op hoop geloofd heeft’. Dat is geloof. Verder staat er dat hij
opgemerkt heeft dat zijn eigen lichaam verstorven was. En dat Sara’s moederschoot gestorven was.
En als je Genesis leest, zie je dat zij zich daar zeer goed van bewust waren.

Geloof negeert de omstandigheden niet, het kiest er voor om meer te geloven in de hoop, gecreëerd
door die belofte.

Hij koos ervoor om #1 de belofte te geloven, #2 te bedenken Wie het beloofde en dat Hij niet liegen
kan, #3 daardoor ontstond er hoop in zijn denken, of, zoals Romeinen 4:21 zegt, dat hij ‘in de volle
zekerheid was dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had, ook te volbrengen’, en #4, Hij en Sara
reageerden (geloof) daarop door als man en vrouw samen te komen, hetgeen resulteerde in de
conceptie van Izaäk.

Aanmatiging
Ik kan de keren niet tellen dat ik mensen heb horen zeggen dat ze ‘in geloof’ waren, en dat er toch iets
verschrikkelijks met hen gebeurde. Gebaseerd op de Bijbel, kun je zeggen dat deze mensen hoopten,
niet geloofden. ZO veel mensen proberen geloof te hebben zonder de tijd te nemen, of zonder te leren
hoe, voor God te wachten totdat ze die belofte ontvangen, dat rhema woord, die openbaring. Zonder
dat Woord is er geen geloof.

Je kunt er voor kiezen om op deze of die belofte te gaan staan, maar als God dat vers niet speciaal
aan jou beloofd heeft, is er geen genade om hoop te produceren, waardoor je niet in geloof kunt
uitstappen – dat innerlijke zeker weten. Mensen proberen geloof op te wekken door een vers te kiezen
om op te staan, in plaats van te wachten voor de Heer totdat ze er één ontvangen. En ze denken dat
ze dan in geloof zijn – fout.

Ik diende samen met mijn beste vriend, in een gemeente, toen hij kwam te sterven. Zijn vrouw,
dochter en schoonzoon probeerden hem uit de dood op te wekken door te commanderen, te
schreeuwen, tot hem en tot God te spreken, door de handen op hem te leggen, door te aanbidden,
enz. Ik voelde geen zalving, had geen openbaring, geen aanwezigheid van de Heer om hem op te
wekken, dus uiteindelijk noemde ik dat. Ze moest hem laten gaan, en dat deed ze.

Ze dachten in geloof te zijn – maar ze hadden hoop. Geloof hoeft niet zijn best te doen om iets te laten
gebeuren, geloof reageert op een openbaring uit de hemel.

10 + 2
Toen de 12 spionnen het Beloofde Land binnentrokken, brachten allen Jozua en Kaleb een bericht dat
in lijn was met Gods rhema aan hen – het land is van jou, ga NU en neem het in bezit! De andere 10
spionnen stierven door een plaag, en Mozes had de plicht om het land te vertellen dat ze gestorven
waren, terwijl Jozua en Kaleb bleven leven.

Dit zorgde ervoor dat de Israëlieten ‘zware rouw bedreven’ spijt hadden en toch het Beloofde Land
introkken, waar ze door de Amalekieten en Kanaänieten werden verslagen. Er staat: ‘zij waagden het
de bergtop te beklimmen”. (Num. 14:36-45)

Aanmatiging is handelen omdat je denkt, ervan uit gaat, dat iets Gods verantwoordelijkheid is, terwijl
het dat van jou is.
Ze wezen het Woord van de Heer af, dat rhema, waardoor ze de genade kregen om op die bepaalde
tijd het land binnen te gaan, de juiste tijd zoals vermeld door de Heer en Jozua en Kaleb. Maar daarna
wilden ze wel gaan, denkend dat God wel met hen zou zijn, daar ze zich immers bekeerd hadden? Hij
zou vast wel een wonder doen voor hen. Fout.

Met die genade is er ook een juiste tijd om te handelen. Noach moest bezig gaan met die ark zodra
het woord was gekomen en die hoop/dat beeld in zijn hart en ziel was ontstaan. Abraham moest naar
het Beloofde Land lopen toen de Heer zei dat er een land op hem wachtte, en dat zijn kinderen daar
geboren zouden worden. (Gen. 12:2, Hand. 7:2-5)



Mozes ontving het woord dat hij de verlosser zou zijn, en dus doodde hij de Egyptenaar, ‘hij meende
dat zijn broeders zouden inzien, dat God hun door zijn hand verlossing wilde geven’ – Mozes dacht
dat God hem zou gebruiken door middel van een burgeroorlog – maar ze begrepen dat niet. (Hand.
7:22-25) een ander geval van aanmatiging – God eert ons niet als we Zijn ideeën op onze manier
willen invullen. Het is Yahweh of het is nee.

Hebr. 11:27 zegt dat Mozes, alhoewel hij de timing gemist had, doordat hij zelf probeerde dat rhema
woord/die openbaring/genade uit te laten komen, ‘standvastig bleef, als ziende de Onzienlijke’. Met
andere woorden, hij had het rhema dat hij de Israelieten van de Egyptenaren zou bevrijden, maar hij
handelde in eigen kracht en probeerde het zelf te laten gebeuren, maar toch hield hij vast aan die
roeping – ziende hem die onzichtbaar is – en hij wachtte geduldig tot God een openbaring zou geven
over het hoe en wanneer. (dat kwam 40 jaar later, bij de brandende braamstruik)

Wat ik hier probeer te zeggen is: waarschijnlijk hebben we allemaal wel geprobeerd iets in eigen
kracht te laten gebeuren. Ik in ieder geval wel. Standvastig blijven kijken naar Degene die onzichtbaar
is – hou die hoop vast.

Wat ik doe: ik ga terug naar het laatste waarvan ik weet dat de Heer tegen mij gezegd heeft, me heeft
laten zien, geopenbaard heeft. Dat is dat rhema dat nog steeds voeding bevat. Dan laat ik dat beeld
vormen in mijn denken van hoe het zal zijn – al weet ik dat hoe ik hoop dat het zal zijn, misschien wel
niet het eindresultaat is.

(Toen de Heer Paulus op de weg naar Damascus vertelde, in Handelingen 9, dat hij voor Koningen
gebracht zou worden, denk je dat Paulus zich kon voorstellen dat hij in ketenen, als een gevangene,
voor de koning gebracht zou worden?)

Dan maak ik de keus om de belofte te geloven, ongeacht hoe het gaat gebeuren – ik focus me op de
belofte en op Hem die het beloofd heeft, en rust.

Hebr. 4:3, 9-11 zegt dat we de rust ingaan, als we tot geloof gekomen zijn. Het voelt als vrede. Aan
ons de taak om onze emoties te beheersen, ze te trainen gericht te blijven op die vrede in onze geest.
Blijf voor de Vader tot je de belofte ontvangt. De oldtimers noemden dit ‘wachten voor de Heer’. Blijf
daar, of hou het de dagen of weken daarna voor de Heer, totdat jij jezelf in een positie hebt gebracht
dat je kunt ontvangen. Hij zal antwoorden, en jij zult vinden.

Ik moet hiermee sluiten, ik ben over 2 weken terug. Hopelijk helpt dit jullie.
Zegen,
John Fenn /AHJ
www.supernaturalhousechurch.org

20-03-2010

“Openbaring – deel 5”

Hallo allemaal,

In de vorige 4 gedeelten over dit onderwerp heb ik behandeld de openbaring van de Vader,
gedefinieerd als een ‘rhema’ woord, de werkingen van genade, hoop en geloof. En aanmatiging.

In dit laatste gedeelte van de serie wil ik graag iets delen over wat Gods deel is en wat ons deel is om
te doen.

Wat ik bedoel is dit. God Woord zegt: pleegt geen overspel, steel niet, lieg niet – het is een
geopenbaard woord, dus is het niet nodig dat de Heer speciaal en direct over deze dingen tot mij
spreekt.

Maar wat dan indien ik richting zoek in mijn leven en het geschreven woord zegt dat ik moet werken
om te leven. Hoe moet het wanneer ik in een seizoen ben dat ik op zoek ben naar een baan en niet
weet waar Hij mij leidt? Sla ik dan mijn bijbel open en indien mijn vinger dan uitkomt bij een vers dat



zegt dat iemand “zint op een akker, en verwerft (kocht) die”.(Spr. 31:16). Moet ik dan overwegen dat
dit Gods geopenbaarde wil is voor mij?

Hoe moet het indien ik met een ziekte wordt geconfronteerd. Kan ik dan gewoon kiezen om te staan
op Jes. 53 of 1Pet. 2:24 en dan verwachten dat God mij geneest? Of heb ik een specifiek woord nodig
dat uniek is voor die ziekte?

Terug naar Abraham
In Genesis 26:1-5 verscheen de Heer aan Isaac om hem instructie te geven over een hongersnood in
het land, maar in dat bezoek openbaarde Hij meer volledig waarom Hij Abraham koos: “omdat
Abraham naar Mij geluisterd (=gehoorzaamde mijn stem) en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn
geboden, mijn inzettingen en mijn wetten”.

Deze 5 dingen waren belangrijk voor de Heer en Hij heeft ze in volgorde gezet; één voor één, de ene
bouwt op de vorige.

Abraham had een openbaring over alle 5 elementen. Er was geen geschreven woord voor hem. Hij
kon niet hoofdstuk en vers opslaan voor wat hij geloofde, - hoe hij moest leven, - hoe hij zich moest
gedragen in zaken of met zijn gezin. Ze werden allemaal beheerst door een openbaring van deze 5
dingen door de Heer.

Het eerste in het fundament was “gehoorzaamde mijn stem” en dat betekende: wanneer de Heer aan
hem verscheen en hem een opdracht gaf, Abraham gehoorzaamde. (Hand. 7:2/Gen.12:1 en 7)

De middelste 3 zijn door de Heer bij elkaar gegroepeerd: “…dienst in acht genomen heeft: mijn
geboden, mijn inzettingen …..”

Dienst / Taak: Strong #4931; betekent schildwacht /bewaker, op wacht staan, bewaren.
Geboden: Strong #4687, betekent gebod of voorschrift.
Inzettingen: Strong #2707 betekent afspraak, verordening, gewoonte en wordt gebruikt in Leviticus
18:3 om te spreken van ‘gewoonten van de volkeren’.

Begin met een fundament en bouw
Bouwen vanaf ‘mijn stem gehoorzamen’, wat betekent bouwen op een persoonlijke openbaring voor
richting. Er zijn dan 3 elementen die niets van doen hebben met een persoonlijke openbaring voor een
specifiek moment in de tijd. Ze hebben te maken met de geopenbaarde wil van de Heer. Dingen
waarin Hij betrokken is en waarvan Hij wil dat Abraham gehoorzaamd. Maar de Heer zei niet specifiek
“doe dit en doe dat niet”.

Ongeveer 500 jaar later zou de Heer verschijnen aan Mozes en hem de 10 Geboden geven. In de tijd
van Abraham waren ze nog niet in steen gegraveerd, ze waren gewoon elementen van Gods karakter.

In Genesis 18 (wanneer de Heer maaltijd heeft met Abraham) en 2 engelen uitzendt (later) om Lot te
redden, zegt de Heer bij Zichzelf:”Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen?... want Ik heb hem
gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg des HEREN zouden
bewaren door gerechtigheid en recht te doen….”. (vs17-19)

De zinsnede ‘de weg des HEREN’ is het woord ‘pad’ of ‘platgetreden pad’ (van de Heer). Dat heeft te
maken met ‘gerechtigheid en recht’, dingen waar geen bijbelvers voor is, maar iets wat Abraham wist
te doen omdat het juist was om te doen. Dit doelt op “inzettingen” hierboven, wat betekent gewoonte
of manier (van de Heer).

Bedenk eens dat toen de werknemers van Lot en die van Abraham argumenteerden over het gebied
waar de dieren konden grazen, Abraham dit op een eervolle manier deed. Hij gaf de eerste keus aan
Lot om de weidegrond te kiezen, ofschoon hij als oudste het eerste recht had. (Gen.13:9-11) Die
genadige manier is een karaktertrek van de Heer – er is geen schriftvers voor, gewoon de weg/manier
van God.



Bedenk dat Abraham een leger verzamelde om Lor te redden, maar hij weigerde de buit te nemen,
opdat niemand kon zeggen dat mensen Abraham rijk hadden gemaakt en toen gaf hij 10% aan de
Heer. (Gen.14)

En bedenk dat Abraham de mensen in de steden wilde sparen, voorbede deed bij de Heer tot het punt
dat, indien Hij 10 rechtvaardigen vond, zij gespaard zouden blijven. (Gen.18:22-33)

Wanneer het hart goed is…
Zie je, het woord “dienst/taak” betekent schildwacht /bewaker, op wacht staan, bewaren. “inzetting”
betekent gewoonte of manier om dingen te doen. Abraham had het in zijn hart om de wegen van de
Heer te bewaren, hier over te waken, om ze te doen. Dit zijn de onzichtbare dingen die gewoon
gezond verstand zouden moeten zijn, toch zijn velen afgestompt vandaag de dag.

Toen ik onderwijs gaf bij het World Prayer Center in Colorado Springs voor het Wagner Leadership
Instistute, was ik met enkele studenten aan het praten bij de tafel waar de boeken en cd’s lagen voor
de verkoop. Er kwamen 2 vrouwen aan. De eerste vroeg aan mij of ik er bezwaar tegen had dat zij
mijn series (van CD’s) op haar computer zou zetten en ze dan kopies kon branden voor haar vriendin.

Dit was niet de eerste keer dat ik zoiets hoorde, maar deze keer had ik het lef om iets te zeggen.
“Vraag je toestemming aan mij om van mij te stelen? (stilte). Dit is hoe ik mijn geld verdien, en door
een serie te kopen en voor een ander dan gratis te dupliceren, beroof je mij net alsof je winkeldiefstal
pleegt. Ik zou willen suggereren dat integriteit vraagt om een vergelijkbare donatie te geven aan mijn
bediening indien je zoiets gaat doen”.

Waar het op neer komt
De verwarde blik op haar gezicht en haar woorden “Oh, zo heb ik er nog nooit over nagedacht” is
precies waar ik nu hier over spreek. Mensen willen dat God tot hen spreekt, aan hen verschijnt, om
hen gevoelig te maken voor Hem, maar ze doordenken hun leven niet ver genoeg om integriteit te
krijgen die vereist is voor een wandel dicht met Hem.

Ze gehoorzamen vaak iets wat hij overduidelijk zegt, maar zijn ongehoorzaam aan zijn
“wegen/manieren”. Hoe veel christenen zeggen van Jezus te houden, maar zitten toch 2 uur lang in
een bioscoop en horen dan de naam van de Ene van wie ze houden gebruikt worden als een vloek?
Of ze horen de Vader vervloekt worden? Hoe velen zijn er die van Jezus houden maar niet nadenken
om een film te kijken met occulte thema’s of gore en ook gewelddadige scènes?

Indien ik geld betaal voor een film en de persoon in die film gaat ineens mijn vrouw of mijn kinderen
uitmaken voor slechte mensen, leugenaars of dieven, dan zou ik toch echt weglopen uit de bioscoop.
Betalen we ervoor om zitten en dat mensen dan onze beste vriend beledigen? Of is Hij dat wel?

We kunnen een bijbelvers vinden waarin staat dat we niet zullen vloeken en het is begrijpelijk dat we
vaak mensen dat horen doen in onze omgeving. Dat kunnen we dus niet vermijden, maar er staat
nergens geschreven dat we bewust betalen voor de mogelijkheid om zijn naam te vervloeken en
andere verkeerde zaken te horen.

Een mens moet het in zijn of haar hart hebben om zichzelf hieraan niet te onderwerpen. Dat is de
middelste van die groep van 3.

Een heel lange tijd geleden werkte ik voor Domino’s Pizza. Ik herinner me een chirstinne die zakken
met pizzakaas mee naar huis nam om dat thuis op haar pizza’s te doen – ze zag er geen kwaad in.

Een christenechtpaar was hun huis aan het verkopen, maar ze wilden er onder uit komen om de
makelaar zijn/haar deel te geven (van 6%). Ze wachtten tot de contracttermijn voorbij was en belden
toen het stel dat het laatst hun huis had gezien, op. Ze boden toen het huis aan met 6% korting.

Een christinne vertelt vrienden dat ze op die en die tijd aanwezig zal zijn om vrijwilligers werk te doen,
maar óf ze komt niet, óf veel te laat – en geeft geen reden of verklaring. Vaak hebben de vrienden dan
allerlei dingen verzet om haar de mogelijkheid te geven het werk te doen op die tijd dat goed voor
haar uitkwam.



Op de snelweg (waar de maximum geldt van 120 km) wordt ik ingehaald door een auto die op zijn
minst 140 rijdt – maar er zitten wel christelijke stickkers op.

Basis dingen zoals integriteit, een persoon die zijn woord houdt, vallen onder ‘dienst/taak, geboden en
inzettingen’; de wegen/manieren van de Heer. Het moet in je hart zijn om de wegen van God toe te
passen in jouw leven – en wanneer je dit doet, dan laat je dat kenmerk zien wat het nieuwe testament
noemt “goddelijkheid”.

De laatste van de 5
Het laatste woord is “mijn wetten” of Thora. Dat is duidelijk de bijbel of zoals in de dagen van Abraham
genoemd: geboden. Deze golden voor iedereen: niet liegen, geen overspel plegen, niet stelen etc.

Heel veel mensen willen het eerste wat genoemd werd. Ze willen “mijn stem gehoorzamen” – Oh wat
willen ze graag de Heer horen! En diezelfde mensen zijn vaak terughoudend in het houden van het
Woord dat zegt niet te stelen, te moorden etc.

Maar het is de groep van 3 in het midden – de wegen van de Heer, het hart om Zijn wegen te bewaren
en te houden in onze harten en levens – daar is het waar het op aan komt.

Er zijn geen hoofdstuk en vers voor, ze worden bemerkt, zij zijn discipline van het hart.

Hoe kunnen we dan de wil van de Heer weten wanneer we de eerste niet hebben gehoord: zijn stem.
Of we kunnen de laatste van de 5 niet vinden? We passen dan de middelste 3 toe, we zijn de
middelste 3. De vraag “Wat zou Jezus doen?” wordt dan meer dan een armband of afkorting (WWJD),
het wordt een manier van leven.

Samenvatting
Wat te doen indien je geen specifiek woord hebt voor jouw situatie of je kunt geen hoofdstuk en vers
vinden? Daar komen de middelste 3 in beeld in ons leven. Ik ga terug naar de laatste keer dat ik
absoluut de stem van de Heer gehoord heb, of toen er een Bijbelgedeelte was dat er uitsprong. Ik
vernieuw die openbaring. Ik ga er over nadenken, het overpeinzen. Daarna doe ik de middelste 3 – en
altijd wordt ik dan geleid op Zijn pad ……

Nieuw onderwerp volgende week
Blessings,
John Fenn / vertaling WJM
www.supernaturalhousechurch.org


