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“Wat zegt het jou?”

Hallo allemaal,

Cocon?
Een paar weken geleden zag ik een uitzending dat liet zien hoe zijde wordt gemaakt. Waarschijnlijk
weet je dit al; de zijderups voedt zich met de bladeren van de moerbeiboom en volwassen rupsen zijn
ongeveer 7 ½ cm. in lengte. Ze spinnen een cocon van zijde in de vorm van een 8 dat een lengte kan
hebben van meer dan een kilometer.

De pop moet worden gedood om de zijde te krijgen. Dit wordt gewoonlijk gedaan door de cocon te
koken in water. De arbeiders pakken dan het eind van de streng en verbinden deze dan met tussen
de 3 en 100 andere strengen van andere gekookte cocons, afhankelijk van de gewenste dikte van de
draad.

Deze lente werd bekend dat in de periode van midden 2008 en midden 2009, ongeveer 179.000
christenen zijn gedood voor hun geloof – alleen omdat ze geloofden in Jezus. Dit is een nieuw record
en dit tekent zich scherp af tegen de 130.000 van de jaren 90. (http://www.wnd.com/index.php?
fa=PAGE.printable&pageId= 143493

Dus mijn vraag is deze: Wonen wij in het Westen in een cocon?
Hebben we zijden draden (van grote waarde voor ons) om ons heen geweven om ons te isoleren van
de werkelijkheid van de 176.000 van onze broeders en zusters die jaarlijks sterven vanwege het
geloof dat WIJ zo maar voor lief/ vanzelfsprekend nemen? Hebben we ook de zijden draden van onze
stokpaardjes-doctrines geëxporteerd naar andere landen? Dat ONZE tijd in beslag neemt, zodat zij in
beslag genomen zijn met de leer van voorspoed of eindeloze discussies over de opname of luisteren
naar de laatste profetie met betrekking tot de rampen die ons zullen overkomen?

In één woord; ja, dat is de Amerikaanse stijl voor sommigen. We hebben deze draden één voor één
geweven totdat er zorgvuldig een cocon is gemaakt, dat zichtbaar is voor allen. Maar die cocon maakt
het ons onmogelijk om de buitenwereld te zien en dit laat ieder persoon geïsoleerd, ofschoon omringt
door andere ‘cocon-mensen’. In het ergste geval (maar misschien heb je dit gezien) komen deze
individuele cocons samen in een grotere cocon gebouw dat kerk wordt genoemd. Wanneer deze door
relatie worden verbonden met andere grote cocon-kerken of cocon-leraren, dan lijkt het alsof alles
goed gaat in de wereld.

Toch stel ik voor dat diegenen die kunnen horen wat de Geest zegt, van vele cocons worden de
draden ontweven, één voor één. Dat leidt hopelijk tot de dood van die zelf-opgelegde blindheid.

Ga de geest van vrees binnen
Eén van de dingen die de Heer mij heeft verteld bij een bezoek en de Vader heeft mij dat ook verteld,
is dat er een tijd gaat komen dat sommige gelovigen er achter komen dat ze dachten dat ze een sterk
geloof hadden, maar in feite was het helemaal geen geloof. Dit zijn de mensen die hun vertrouwen
gesteld hebben in en zichzelf omwikkeld hebben in deze strengen van doctrines. Ze denken dat door
het kennen van de gewone onderwijzingen, ze de Heer kennen, maar in feite is hun geloof helemaal
niet in God.

Daarom zijn zovelen in het lichaam van Christus in angst op dit moment. Ze leven in een cocon en
willen dat alles zo verder gaat zoals ze gingen. Ze zijn geschokt door de dingen die in de wereld
gebeuren en door profetische woorden van wat er misschien komt, en op die manier laten ze zien
waar hun echte zekerheid is.

Om aan deze behoefte tegemoet te komen, vertelde de Vader me een tijdje geleden dat Hij er voor
gaat zorgen dat er dingen in de wereld gebeuren die er als een katalysator voor zorgen dat ze Hem
leren kennen – in mijn woorden een “opwekking” van allerlei soorten komt er aan, over het kennen van
de Vader. Wanneer de onzekerheid in de wereld toeneemt, zal Hij er voor zorgen dat velen Hem leren
kennen, en wel als nooit tevoren.



Denk aan wat Jezus zei in Joh.14:6: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de
Vader dan door mij”. Het doel is de Vader, niet Jezus. Jezus is de Weg, maar de Vader is onze
bestemming. Dat is wat er nu naar het lichaam van Christus gaat komen. En dat gaat samen met huis-
gebaseerd geloof en relaties-gebaseerd geloof. Mensen hunkeren er naar om informeel elkaar te
ontmoeten op zo’n manier dat de Vader onder hen kan bewegen zoals Hij wil – en dat kan het beste
worden gedaan binnen sterke relaties in samenkomsten in huizen.

Wat zegt het jou?
Ik heb zitten denken over profetische woorden die de Heer heeft gedeeld met Barb en mij voor ons, en
enkelen die nu rondzwerven in het lichaam van Christus.
Ik heb ook nagedacht over de tijd toen Barb en ik tieners waren en de Heer ons openbaarde dat de
volheid van wat Hij voor ons te doen had, zou gaan gebeuren gedurende een tijd van grote moeite in
de wereld. Toch zouden wij en hetgeen wij aan het doen waren voordurend vooruit gaan en groeien
en voorspoedig zijn alsof er geen tegenstand rondom ons gebeurt.

Ik dacht ook na over de profetische woorden die ons gegeven zijn in de afgelopen jaren door mensen
die bevestigen wat ons als tieners is verteld: De ene zag dat de wereld uit elkaar viel, maar wat wij
aan het doen zijn, schiet op hetzelfde moment als een raket omhoog. Een ander zag twee vliegtuigen;
de ene gevuld met mensen die neerstortten, die vertegenwoordigde de wereld en een vliegtuig dat
ons meenam en vele anderen, dat op hetzelfde moment veilig opsteeg.

Ik deel er een aantal zodat het duidelijk is wat ik nu ga zeggen. Niet om te promoten wat wij aan het
doen zijn – maar het is datgene waar ik op dat moment aan dacht.

Toen ik nadacht over deze dingen, bleef ik teruggaan naar die “wat indien” scenario’s van de wereld.
Wat indien de dollar een hyper-inflatie meemaakt? Wat indien de aanvallen op de regeringsleiders
worden uitgevoerd deze en de volgende herfst zoals Hij ons vertelde om voor te bidden? Is het deze
vakantietijd wanneer de zelfmoordenaars met bommen in winkelcentra en restaurants zich opblazen,
waarvoor Hij zei dat we zouden bidden?, Of is het een volgend seizoen? Is het deze januari tot maart
dat er dingen gaan gebeuren dat maakt dat mensen de stad verlaten om buiten in de bossen te
kamperen omdat ze zich onveilig voelen in de steden? gebeurd dat deze januari of een volgend?

Wat indien, wat indien, wat indien?

Plotseling brak Hij in in mijn gedachten, vrijmoedig en ronduit: ”Wat is dat voor jou?”

Hij ging verder:”Wat is dat voor jou? Ik heb jou verteld dat je voorspoedig zal zijn in deze tijden voor
het werk waarvoor ik jou geroepen heb. Je bent in Mijn volmaakte wil. Je bent verborgen in Mij en
zoals jij tegen zovelen zegt, jij bent alreeds in de eeuwigheid, dus wat is dit alles (in de wereld) voor
jou?”

Om te zeggen dat Hij mijn aandacht kreeg zou een groot understament zijn. Elke vrees die mij
probeerde te pakken, verliet mij en het juiste en goede perspectief kwam terug. En ik kwam opnieuw
terug bij de focus voor de taak vóór ons: om discipelen te maken, om hen lief te hebben die Hij ons
geeft, en om ons leven af te leggen als een hulpbron voor hen.

Onze levens zijn in Christus en Hij wordt in het minst niet gehinderd door wereld economiën,
aardbevingen, onrust onder de bevolking. Niets is voor Hem een verrassing. Dus wanneer wij denken
aan de slechte dingen (die geprofeteerd zijn) die komen. Of onze ogen zijn open om te zien dat
176.000 van onze broeders jaarlijks voor hun geloof sterft en ons afvragen of dat soort van vervolging
naar ons komt, dan moeten we vragen naar een groot beeld, een eeuwig perspectief;”Wat is dat voor
jou?”

Doe een stap terug, kijk naar het grote beeld. Denk aan hoe de Vader jou door alles heen heeft
geholpen en wonderlijk heeft voorzien tot dit punt. Hoe Hij geweldige relaties heeft gegeven en weet
dat Hij dat altijd zal doen. Wanneer je terugdenkt aan het verleden en terugdenkt aan Zijn voorziening,
dan kun jij kijken naar de wereld en bij jezelf zeggen: Wat zegt dat voor jou?

Volgende week zal ik praktische manieren delen over hoe angst uit te bannen en om meer geestelijk
vertrouwen en ruggengraat te krijgen; om in staat te zijn om profetische woorden te horen over
komende moeiten en toch vervuld te zijn met de vrede en vreugde van de Heer.

Tot dan, zegen,



John Fenn / vertaling WJM

07-08-2010

“Wat zegt het jou? - deel 2”

Hallo allemaal,

Vorige week heb ik gedeeld hoe ik nagedacht had over verschillende dingen die varieren van
profetische woorden die rondgaan in het lichaam van Christus, tot profetische woorden die de Vader
of de Heer hebben gedeeld met Barb en mij. Over algemeen nieuws als economie, oorlog enz, toen
de Vader inbrak in mijn gedachten door te zeggen: “Wat zegt dat jou?”

Zoals ik vorige week stelde, dat zorgde er voor dat mijn aandacht terug kwam bij Hem en terugkwam
bij de grotere eeuwige bestemming die wij hebben. Het nam de angst weg dat op ons afkomt door het
nieuws en profetische informatie dat we om ons heen horen.

Angst komt heel gemakkelijk onze gedachten binnen en eenmaal binnen heeft het de neiging te gaan
domineren – en dat doet het heel gewoontjes. We proberen op de hoogte te blijven en vóór we het
weten is onze aandacht volledig gericht op een afleiding dat vrees geeft, in plaats van op de dingen
van de Heer. Erger nog, sommige afleidingen komen in de naam van Jezus!

Natuurlijk had Jairus in Markus 5 kunnen toestaan dat afleidingen zijn aandacht volledig in beslag
hadden genomen. Hij had tegen Jezus gezegd dat zijn dochter ziek was en “Kom leg haar de handen
op, opdat ze gezond worde en zal leven”.

Jezus, Jairus en de discipelen gingen op weg naar zijn huis en onderwijl dat ze onderweg waren werd
de vrouw met haar chronische aandoening genezen door het aanraken van de zoom van zijn kleed en
daardoor werd beslist de aandacht op haar gevestigd. Maar het was slechts een kleine afleiding op de
weg naar genezing van zijn dochter.

Terwijl iedereen nog steeds gericht was op de genezing van de vrouw, arriveerden boodschappers en
vertelden Jairus dat zijn dochter was gestorven. De aandacht werd nu in plaats van de vrouw naar
deze man getrokken, waar de reis mee begonnen was. “Toen Jezus dit woord hoorde, zei Hij (tegen
Jairus), “Wees niet bevreesd, geloof alleen”.(Mark.5:23-36)

Jezus vroeg aan Jairus om terug te gaan naar wat hij aanvankelijk geloofde:”Kom leg uw handen op
haar, opdat ze wordt genezen en zal leven”.(vs23). Het feit dat tussen de geloofsuitspraak en de
aankomst van Jezus het meisje was gestorven, deed er niet toe. “Vrees niet, geloof alleen”. (vs36). Hij
vroeg Jairus om zijn emoties, zijn gedachten onder controle te houden en zich te blijven richten op zijn
aanvankenlijke geloof, dat ze zal leven.

In lijn met de “Thoughts” van de laatste weken, kunnen we zeggen dat Jezus tegen hem zei:'Wat zegt
dat jou? Vrees niet, geloof alleen, waarvoor je allereerst voor bij mij kwam”.

Ga terug in de tijd
Jezus vroeg aan Jarius om mentaal en emotioneel terug te keren naar de tijd vóórdat het nieuws van
de dood van zijn dochterhem bereikte, terug vóór de bloedvloeiende vrouw werd genezen, terug vóór
de menigte hen allemaal volgde. Hij vroeg Jairus om mentaal terug te gaan vóórdat hij ook maar iets
had gezien of gehoord of had ondervonden van deze dingen – terug te gaan naar het moment van
gekristalliceerd en gericht geloof:”Kom leg uw handen op haar en ze zal genezen worden en leven”.

Hij vroeg hem om alles dat had plaatsgevonden tussen zijn uitspraak van geloof over zijn dochter (dat
ze zou leven) en het nieuws van haar dood, terzijde te leggen als irrelevant en immaterieel – het
waren gewoon afleidingen! Vrees niet, geloof alleen jouw aanvankelijke verzoek. Geloof jouw
aanvankelijke uitkomst. Geloof jouw aanvankelijke bestemming. Gooi al het andere aan de kant.

Dat is het verschil tussen mensen die in vrede en geloof kunnen wandelen temidden van wisselende
omstandigheden en diegenen die in beslag worden genomen door gebeurtenissen of door koppen in
de krant en zelfs door profetische koppen.

Stel vast



In Lukas 21:12-24 profeteert Jezus de verwoesting van de tempel, wat ongeveer 40 jaar later
plaatsvond in het jaar 70. Enkele van de culturele condities die zouden leiden tot die verwoesting, zei
Hij, hielden in: ernstige vervolging, zelfs van familieleden en sommigen die deze woorden hoorden,
zouden sterven door deze vervolging.

Temidden van dit verraad, arrestaties en gevangenemingen is de focus van Jezus om een antwoord
te hebben voor hun geloof in Hem:”En het zal voor jou zijn als een getuigenis (als een gelegenheid
voor het evangelie). Daarom laat het vast staan in jouw hart / Neemt u daarom in uw hart voor, niet
vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen, want Ik zal u wijsheid geven..” (zie Luk.21:12-16)

Het woord “settle / vast staan” hier in het Grieks is 'tithemi', dat betekent “in jouw hart vast zetten” of
“in jouw hart uitzoeken”, maar het is sterker dan dat. Dit is het woord dat in Joh.15:16 vertaald is met
'aangewezen' waar Jezus tegen Zijn discipelen zegt:”Ik heb je aangewezen / aangesteld”.

In Luk.21 vertelt Jezus zijn discipelen over al deze verschrikkelijke dingen ,over de tijd van de
verwoesting van de tempel (veertig jaar in de toekomst). Toch zegt Hij dat ze enkele dingen in hun
hart moeten vast zetten. Zet dat NU vast in jouw hart vóór dat deze dingen gebeuren. Zet het nu vast
in je hart!

Dat was de essentie van wat de Vader tegen mij zei een paar weken geleden: “Wat zegt het jou?” Hij
vroeg mij om op dat moment deze dingen vast te zetten in mijn hart, zodat in de toekomst die
beslissing geopenbaard zal worden en mij zal toestaan om te wandelen in geloof en vrede, wanneer
de wereld rondom mij verandert.

Tijden van vastzetten
Jaren geleden, toen onze gehandicapte oudste zoon jong was en we net zijn conditie en de gevolgen
daarvan leerden kennen, gingen Barb en ik door een tijd waarin alle andere dingen in onze wereld
ook in elkaar stortten. Naast onze zoon en zijn problemen, bezaten we een paar pizza-bezorg-winkels.
Onze accountant had enkele belangrijke loonbelasting-betalingen over het hoofd gezien en niet op tijd
betaald. Dit kwam doordat hij druk was met zijn vrouw die kanker had. We ontdekten plotseling dat we
de belastingdienst duizenden dollars schuldig waren.
Verder was er nog de kerk (ik was assistent-voorganger van een kerk met de gewoonlijke politiek en
moeilijkheden) – alles storte in.

Maar op een dag zweefde deze vraag in mijn gedachten toen ik de moed aan het verzamelen was om
weer met de belastingdienst te gaan praten:”Wat is het ergste wat jou kan overkomen?Je eindigt in de
hemel!” Ik hoorde mezelf antwoorden:”Juist. Wat kunnen mensen mij aandoen. Ik ga naar de hemel”.

Het gaf me een breder perspectief dat er voor zorgde dat mijn hoeveelheid problemen, daarbij
vergeleken, klein leken te zijn.

Ik zette dat op die dag vast in mijn hart .

Of het nu ging om de onderhandelingen met de belastingdienst, of
om onze zoon of wat de doktoren zeiden, of dat het nu ging om de kerk, wat er ook gebeurde, ik zou
nog steeds eindigen in de hemel. Dat gaf me grote vrede.

Maar ik denk echt dat we verschillende dingen vast zetten op verschillende momenten.Toen ik een
tiener was vertelde de Vader mij dat hij mij in de loop van mijn leven dingen zou onderwijzen en dat
anderen mij daarom zouden haten, maar dat was dan hun probleem en dat was met Hem, dus gaf ik
er geen aadacht aan.

Maar het veroorzaakte dat ik sommige dingen vast moest zetten, omdat ik wist dat ik zou lijden
vanwege beleid van de kerk enz. En zeker weten, toen deze dingen gebeurden, ging ik terug naar de
tijd van mijn tienerjaren en naar de beslissing die ik toen gemaakt had. Dit is steeds een bron van
grote vrede en troost geweest temidden van vervolging.

Later in mijn leven moest ik het in mijn hart vastzetten betreffende de fout van de accountant, de
conditie van mijn zoon enz. In de loop der jaren had ik meer gelegenheid gehad om mijn hart vast te
zetten met betrekking tot verschillende zaken, maar het hield altijd in het grotere eeuwige perspectief
in de gaten houden.



Elke vrees die door de vijand aan ons wordt gepresenteerd is tevens een kans voor ons om iets, wat
het dan ook zijn mag, in ons hart voor te nemen.
We brengen op die manier de vrees tot de uiterste rand van irrelevantie.

Ik bid dat wat je ook vandaag of morgen of de volgende dag tegen komt, het zal zijn met een hart dat
vaststaat in Christus, zodat je kunt reageren met:“Wat zegt dat jou?”.

Zegen,
John Fenn / vertaling WJM


