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“Pad van de Hof of een formule?”

Hallo allemaal,

Een weg of een formule
Ik heb zitten denken over hoe de Heer een tuin plantte en daarna de mens er in zette en hem slechts 1
regel gaf. Één. One. Uno. Un. Eins. Woon in de tuin, eet van welke van de honderden of duizenden
bomen en planten en struiken, maar alleen niet van die ene.

De Heer maakte NIET een heleboel formules die Adam moest volgen om met de Heer te wandelen in het
paradijs. Nee. Wandel en praat gewoon met mij in de tuin in je leven en die andere boom zal geen
probleem zijn.

Gal.5:16 is opmerkelijk consistent met de benadering van de Heer in de tuin wat betreft verleiding:
“wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”.

Het antwoord van Paulus was om niet een reusachtig geestelijk schavot van formules te bouwen rondom
een persoon met als doel het werk-in-uitvoering-project te verbergen van de ziel. En op die manier de
Heer of iemand anders nooit binnen te laten, om maar gewoon te “zijn”, te kennen en gekend te worden.

Zijn raad was eenvoudig “wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees”.

Snel vooruit naar onze tijd
Maar laten we Adam en de eerste lezers van Paulus eens voor de christelijke TV van vandaag zetten of
een website van een bediening of een typische kerkbank om te zien welk advies men krijgt om de
verzoeking te overwinnen niet van die andere boom te eten of te zondigen.
Zouden ze het advies krijgen om door de Geest te wandelen, of ontvangt men formules om die toe te
passen aan hun geloof?

Jij daar in de samenkomst deze morgen, indien je een doorbraak wilt met God, steek dan gewoon je hand
op en bid mij na en de aanval van satan zal gebroken worden door jouw vrijmoedigheid, want de
rechtvaardige zal vrijmoedig zijn als een leeuw. Dus steek je hand omhoog en zeg NEE tegen satan en
kom beslist terug om 6 uur want onze speciale spreker….

Adam – maak tenminste $25 over voor dit gezalfde gebedskleed, waar ik persoonlijk over gebeden heb.
Stop het zeven dagen onder jouw kussen en dan op de 8

ste
ochtend, 8 is immers het getal van het nieuwe

begin, bid je dit gebed 7 maal, het getal van de volheid / voltooiing. De aanval van de duivel zal dan
gebroken zijn en je zult niet verzocht worden om te eten van die andere boom of om te zondigen…

Adam – indien je iedere morgen deze positieve belijdenis van geloof zult gaan spreken over jouw leven
en de wapenrusting Gods aandoet, (doe een Romeinse wapenrusting aan voor het beste resultaat), want
weet dat de engelen worden geactiveerd door het spreken van Gods Woord. Op die manier zet je een
geestelijke barrière op en je houdt de duivel buiten…

Adam – het is de vloek van de generaties die de deur hebben geopend, die de verzoeking keer op keer
naar voren brengt. Wacht eens even, jij bent de eerste mens, dus dat werkt niet, het werkt zelfs niet, want
jij hebt een navel…

Echtheids-controle
Wanneer ik terug ga naar Genesis 2, dan zie ik de Heer informeel wandelen met de mens, in een hof die
Hij gemaakt heeft. Hij is heel blij en tevreden dat Hij hun de hele wereld geeft om daarvan en van elkaars
gezelschap te genieten.

Toch beseffen veel discipelen van de Heer vandaag de dag niet dat ze gekleed zijn in klederen van
gerechtigheid, bedekt zijn in heerlijkheid, dat ze de Heilige Geest gekregen hebben die binnen in hen
woont. Als gevolg daarvan vallen ze ten prooi aan onwetendheid en misleidende dienaars die hen helpen
om formules en doctrines bij elkaar te naaien en zodoende te bedekken wat hun verteld is over hun
naaktheid. En daardoor beseffen ze nooit dat de Heer hen bedekt heeft met Zichzelf in heerlijkheid.

Mentaal stemmen ze in met “groter is Hij die in jou is dan die in de wereld is”, maar innerlijk geloven ze
dat ze zwak en krachteloos zijn. Ze klampen zich vast aan door mensen gemaakte formules om



verhoorde gebeden te krijgen. In plaats van dat ze hun leven investeren om Hem te kennen; nee ze
besteden hun leven aan het kennen van formules.

Velen hebben zalving vervangen door emoties, ervaren een presentatie van aanbidding, in plaats van te
aanbidden in geest en in waarheid. En een eindeloze vloed van nieuwe openbaringen in plaats van de
openbaring die ze ontvingen in 1983 uit te wandelen. Zelfs zo ver dat het vreemd voor hen is om door het
leven heen te praten en te wandelen met de Vader en de Heer als onze Redder Vriend.

We struikelen over de eenvoud van dit alles. Zelfs zo zeer, dat mensen nauwelijks kunnen geloven dat
het “OK” is om in huizen samen te komen met andere gelovigen om God te zoeken en om kerk te ZIJN
voor hun vrienden en buren. Ze zijn zo gewend / gewoon om naar de kerk te gaan dat ze uit het oog zijn
verloren hoe het is om kerk te ZIJN.

Wegen of daden?
Mijn favoriete tekst is Psalm 103:7:” Hij maakte Mozes zijn wegen bekend, de kinderen Israëls zijn
daden”.

Het Hebreeuwse woord voor “wegen”, betekent “een weg, een pad”. “maakte bekend” betekent een
openbaring die komt wanneer twee samen gaan over een pad – de Heer wandelt Zijn pad MET ons,
terwijl hij zijn pad bekend maakt als we wandelen.

Ik wil niet de ‘daden’. zoals Israel – een dorst dat slechts water van een rots kon verhinderen dat ze
omkwamen, een honger dat alleen manna op de grond kon verhinderen dat ze stierven. Ze gingen van
wonder naar gebrek, van voorziening naar wanhoop en weer terug op een geestelijke achtbaan en dat
gedurende 40 jaar.

Wanneer je met Hem wandelt in Zijn wegen dan ga je van wonder naar wonder en dus worden
‘wonderen’ een manier van leven, het wordt een goddelijke stroom. Indien je Hem kent en Zijn wegen,
dan komen de ‘daden’ met jouw volgende stap.

Ik heb ontdekt dat de meeste wonderen in mijn leven kwamen van mijn intimiteit met Hem, dus waarom
zou je een ‘ding’ najagen wanneer ik Hem kan kennen.

Over heel de wereld zijn mensen hongerig om God te kennen, om Zijn wegen te kennen. Op die manier
wenden ze zich af van geloof dat gebaseerd is op formules en optredens (show), om de Heer te zoeken
in huizen, binnen goddelijke relaties. Samen met anderen met de Heer wandelen. Ze ontdekken dat ze
niet alleen toestemming hiervoor hebben om dit te doen, maar dat dit de oorspronkelijke intentie was.

Ze hebben het schavot van regels neergehaald rondom hun levens, om te wandelen zoals Adam eens
deed, wat de Heer oorspronkelijk bedoelde en waar de eerste kerk in wandelde:” Want het Koninkrijk
Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige
Geest. Want wie door deze Geest een dienstknecht is van Christus, is welgevallig bij God, en in achting
bij de mensen”. (Rom.14:17-18)

Het oude lied “In the Garden” (=in de hof) had het juist:

I come to the garden alone

while the dew is still on the roses,

and the voice I hear falling on my ear,

the Son of God discloses.
Refrain:
And he walks with me, and he talks with me,
and he tells me I am his own;
and the joy we share as we tarry there,
none other has ever known.

(words/music by Austin Miles, 1913)

Strekking: Ik kom alleen naar de hof, terwijl de dauw nog op de rozen ligt en de stem die ik hoor op mijn
oor valt, het is de Zoon van God.
Refr: en Hij gaat met mij en Hij spreekt tot mij, en Hij vertelt mij dat ik van Hem ben. De vreugde die we
delen, terwijl we hier blijven, niemand ander heeft dit ooit gekend.
(Glorieklokken 533)

Zegen,
John Fenn / vertaling WJM


