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“Financiële wijsheid - deel 1”

Dag allemaal,
De komende weken wil ik onderwijzen over wat de Bijbel eigenlijk zegt over financiën – alles bij elkaar
heb je misschien nooit gezien wat ik ga delen op deze pagina’s.

Tweede vers, hetzelfde als het eerste
Hoe vaak bent u niet ontstemd geweest wanneer het offertijd was in een traditionele kerk, en de leider
zegt: “Ga naar Maleachi 3”? Ik ook.
De begeleidende tekst is dat als je je tienden naar de voorraadkamer (de traditionele gemeente) brengt,
God zijn zegen uit in overvloed zal uitgieten over je – klopt dat? Ze beloven dat je bankrekening zal
overstromen, dat je kinderen gered zullen worden, dat je zult genezen, promotie krijgt, je zakelijke deal
door zal gaan, je beter zal slapen, dat je haar weer zal gaan groeien, en zelfs dat je gewicht zal verliezen
:)

Uitleg over de vensters
Maleachi 3:10 zegt dat God “voor u de sluisdeuren van de hemel zal openen en zegen over je uitgieten
zal en dat er niet genoeg ruimte zal zijn om die op te slaan” zal.

Ik geef toe dat ik tot 1987 niet begreep wat de Heer zei in dit gedeelte. In dat jaar verhuisden we naar een
agrarische gemeenschap in Zuidoost Colorado om daar pastor van een gemeente te worden, en de waar
de gekweekte groente water kreeg door irrigatie.

Sluisdeur is ‘hoofd deur’ in het Hebreeuws. Toen we in Zuidoost Colorado woonden, huurden we een
boerderij met 57 hectare land en de eigenaar liet alfalfa groeien op 40 van deze hectaren. Er liep een
kanaal vanaf de nabijgelegen Arkansas River op anderhalve kilometer afstand. Vanaf dat kanaal liepen
sloten langs de kant van de weg. Deze sloten werden ‘leensloten’ genoemd omdat je water ‘leende’ voor
je land.

Als jouw boerderij aan de beurt was om water te krijgen, kwam een man van het waterbedrijf en opende
de hoofddeur van de sluizen ongeveer 1,5 kilometer verderop, zo stroomde het water dan naar je land.
Het water stroomde het land op in de groeven en wat niet in de grond zakte stroomde naar de achterzijde
van het veld in een andere sloot, vanwaar het naar de boerderij van de buren stroomde, en zo maar door,
net zolang tot alle boerderijen water hadden gekregen.

Geen ruimte om te bevatten
Onze boerderij had geen ruimte om de zegen die sluisdeur/hoofddeur voor ons opende, te bevatten. Het
water is de zegen. God zei dat wat Hij zou sturen zou overstromen – Ik zal zegen in overvloed over u
uitgieten, en er zal geen ruimte genoeg zijn om dit te bevatten. Ik zag hoe Maleachi 3 er in het echte
leven uitzag.

Maak NIET de fout door te denken dat de zegen is: “Als ik mijn tienden breng naar de voorraadkamer, zal
ik... aan salarisverhoging zien, die grote overeenkomst sluiten, God laten zien hoe serieus ik een
financiële doorbraak nodig heb, zorg dat mijn auto/leven/kind/ouders hersteld of gered worden.

Als God belooft om WATER uit te gieten om je groente water te geven, heeft Hij nooit beloofd om je
groente te laten groeien (je baan, je auto, de huur, je.....) Alles wat Hij belooft is om de sluizen te openen
zodat het water kan stromen.

Wat is dat water dan?
Vergeet niet dat alles gebaseerd is op Christus die in jou woont, en in het Oude Testament werd
vooruitgekeken naar de dag waarop Christus in ons zou wonen, dus alles is gericht op Hem in ons te
hebben.

Denk aan het water dat God uitstort. Het geeft de groente water en dan groeit de groente. Jouw ‘groente’
is je bankrekening, je baan, en alles wat je bezit. Maar wat is Gods water dat Hij belooft uit te gieten?



Wat geeft echt water aan je baan, je bankrekening, je leven? Stap terug en kijk er op deze manier naar.
Waar staat water vaak voor in de schrift? Antwoord: De Heilige Geest.

We weten dat het hele lichaam van Christus functioneert door openbaring van de Vader via de Heilige
Geest. (Mattheüs 16:16-19) Dus het water is openbaring door de Heilige Geest die jouw ‘groente’ water
geeft – dat is wat de Vader jou belooft om uit te gieten zodat je geen ruimte hebt om het allemaal te
bevatten – openbaring van God via de Geest.

Op je werk betekent dat ideeën, plannen, wijsheid om problemen op te lossen en antwoorden te vinden.
Kun je de keren tellen dat een probleem zichzelf presenteerde, je ging bidden, en plotseling stroomde de
oplossing vanuit je geest naar je hersens? Daar heb ik het over – het ‘water’ is die openbaring van de
Geest, die ‘water geeft’ aan jouw ‘groente’.

Hoofdstuk en vers alsjeblieft
Weet je nog hoe Jacob takken van bomen schilde en de ‘gespikkelde’ takken bij de drinkbakken van de
dieren legde zodat ze wanneer ze bronstig werden ze jongen zouden krijgen die ook gespikkeld waren?
Weet je waar hij dat idee vandaan haalde?

Die gebeurtenis vond plaats in Genesis 30:37-43, maar in 31:8-13 zegt hij dat hij dit idee kreeg in een
droom toen een engel aan hem verscheen. Dat ‘water’, die openbaring, liet hem de takken daar
neerleggen, door geloof zorgde dit ervoor dat de jonge dieren die geboren werden allemaal gespikkeld
waren.

Binnen een paar kalver- en lammertijden werd hij zo rijk van die ene openbaring dat de afspraak met
Laban om samen te werken, de zegen niet kon bevatten, en hij terugging naar zijn familie. Het water was
de openbaring, zijn groenten waren zijn dieren.

Jozef is een ander voorbeeld van een man die zo’n geweldige openbaring ontving dat zijn leven het niet
kon bevatten. In Genesis 41-39-41 zegt Farao tegen Jozef: “Aangezien God u dit alles bekend gemaakt
heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en het hele land Egypte...” Het
water was de openbaring van de verklaring van de dromen, de groente was de 7 jaren van overvloedige
oogst die het hele volk tijdens de hongersnood kon voeden.

De vrouw uit Spreuken 31, waar ik volgende week meer van zal delen, zien we in vers 10-31 en het zegt
dat zij een weverij heeft. Ze heeft personeel, werkt hard en de vraag is zo groot dat ze tot in de nacht
moet doorwerken om aan de vraag te voldoen. Maar dan staat er: “Zint zij op een akker...” (v16)

Dat ‘zinnen op een akker’ is het proces van openbaring dat in haar gedachten en geest doorgaat. Dat
vers gaat verder en zegt over dat veld ... ‘zij verwerft dat, en plant een wijngaard’. Dus heeft zij de winst
van haar weverij genomen, wijsheid en openbaring gezocht over wat ze ermee moest doen, concludeert,
en durft het dan aan om in de wijnhandel te gaan. Het water was ‘zint zij op een akker’, de groente was
het nieuwe bedrijf (en de zegen over haar bestaande bedrijf).

Toen Salomo tot koning gekroond was, wilde hij dat het volk Gods zegen ontving. Dus in 1 Koningen 3:2-
6, toen de Heer aan hem verscheen, vroeg en ontving hij wijsheid. Dat is het ‘water’ dat hem in staat
stelde om voorspoedig te zijn, om de juiste beslissingen te nemen zoals het beroemde ‘van wie is de
baby’ incident, tot de uitbreiding die hij maakte “... zilver overvloedig als stenen op de weg...” (2 Kron.
9:27) Het water was de wijsheid op alle gebieden, de groente was een voorspoedige natie op alle
gebieden.

Nieuwe Testament alsjeblieft
Als je beseft dat het water van Maleachi 3 de openbaring van de Heilige Geest vertegenwoordigt die over
ons uitgegoten wordt, en dat vervolgens water onze ‘groente’, onze banen begieten, dan herken je hoe
Jezus hierin opereert.

Voorbeelden hiervan zijn toen Hij Petrus, Jacobus en Johannes zei dat ze hun netten in diep water uit
moesten gooien in Lucas 5:4-6 waarna ze zoveel vis vingen dat de boten bijna zonken – ze hadden geen



ruimte om alles te bevatten. Die wijsheid, die openbaring, was zo overstromend dat het ervoor zorgde dat
de ‘groente’ van vis overstroomde.

Hetzelfde met het water dat in wijn veranderde in Johannes 2, de menigte die gevoed werd door de lunch
van een jongen in Johannes 6, enzovoort.

We weten dat Jezus een grote gever was, want in Johannes 13:29 toen Judas, de penningmeester van
de groep, wegging rond waarschijnlijk 9 uur ’s avonds, ze er allemaal van uitgingen dat hij de deur uitging
om geld aan de armen te geven. Hoe vaak heeft iemand jou onverwachts om 9 uur ’s avonds verlaten
terwijl je er natuurlijk vanuit ging dat deze persoon geld aan de armen zou gaan geven? Precies. Dat is
wat een grote gever Jezus was.

In de eerste gemeente zagen we hoe datzelfde ‘water’ van openbaring en wijsheid van boven, ertoe
leidde dat velen in Jeruzalem buitensporig veel land of bezittingen verkochten en de opbrengst
weggaven, en dat het zelfs zoveel was dat ze het niet konden bevatten – alle noden van alle gelovigen in
de stad werden gelenigd en er werd steeds meer toegevoegd! (Handelingen 4:34-35) Het ‘water’ was de
wijsheid voor wat ze moesten doen met de bezittingen, de ‘groente’ was dat alle noden tegemoet
gekomen werden in het lichaam van Christus in de stad.

Terwijl God relatie met ons heeft op basis van het bloed van Jezus en dat openbaring daarvandaan
stroomt, is er een heel ander gebied van openbaring en genade in de levens van mensen die leven om te
geven. De verklaring in Lucas 6:38 door Jezus aan de gevers dat het teruggegeven zal worden in volle,
gedrukte, geschudde, overlopende maat is eenvoudigweg een herverklaring van Maleachi 3’s
overstromende zegen die komt naar gevers.

Soms is er zoveel openbaring dat het niet allemaal uitgevoerd kan worden omdat het ons zou
overweldigen. Daarom moeten dingen goed doordacht, geselecteerd worden. Wat werkt en wat niet – zo
gaat het door het proces heen tot het moment dat ‘water’ een groente kan laten groeien, en zo ons leven
en dat van anderen kan zegenen.

Velen hebben een idee ontvangen, proberen het snel te laten groeien zonder hun huiswerk te maken, en
denken dat gewoon omdat God dit idee gegeven heeft het wel zal verkopen – dat is fout. Hij geeft het
‘water’ maar wij moeten het met grote ijver opvolgen.

Jozef deed dat. Hij bouwde op strategische plaatsen voorraadschuren voor de overvloed en alles dat
daaruit voortvloeide. Jacob deed dat door zijn dieren te organiseren. De vrouw uit Spreuken 31 deed het.
Jezus opereerde erin. De gemeente in Handelingen 2-6 handelde ernaar. Ben jij een gever? Heb jij
openbaring om alles in de geest en gedachten te laten stromen tot het punt dat je al die ideeën niet meer
kunt overzien? Stort Hij die zegen uit tot het punt dat je het soms niet meer kunt bevatten? Dan ben je net
gestart om te opereren in het ware Nieuwe Testament geven en ontvangen zoals onderwezen wordt in
het Woord.

Ik heb zoveel zakelijke ideeën, uitvindingen, onroerend goed ideeën, en ook gehad door de jaren heen
dat ik heel erg rijk zou kunnen zijn, maar net als een OT Leviet ben ik niet in staat om dat te doen omdat
ik geroepen ben in de voltijdse bediening. Maar dat stopt het ‘water’ dat naar me toe stroomt niet – ik krijg
meer openbaringen dan ik aankan.

Ik ben er zeker van dat jij ook allerlei ideeën, uitvindingen en wijsheid hebt voor gebieden waarop je niet
geroepen bent, en sommigen van jullie kunnen er wel voor geroepen zijn. Een openbaring krijgen is niet
het teken dat je er iets mee moet doen, het is gewoon dat onze altijd creatieve Vader en Heer zo vol
leven en licht zijn, dat in elke situatie in dat licht nieuwe dingen geopenbaard worden die gedaan kunnen
worden, nieuwe uitvingen, nieuwe ideeën... wow, kun je je voorstellen hoe creatief de komende tijd zal
worden?

MAAR... als ik lauw begin te worden, bid ik het gebed van Paulus uit Efeziërs 1:17-19 en Kolossenzen 1:9
– vul me met de Geest van Wijsheid en Openbaring, laat de ogen van mijn hart geopend zijn, laat me
gevuld zijn met geestelijke wijsheid en begrip – en ik zal er voor zorgen dat ik blijf leven als een gever,
want eenmaal begonnen op deze weg, de ene voedt de ander in een nooit eindigende stroom van
openbaring en dan voorziening en meer openbaring...

Volgende week, deel twee... een nieuwe fundamentele waarheid.
Wees gezegend, (vergeet niet me te mailen naar cwowi@aol.com voor persoonlijke e-mail)
John Fenn / vertaling GG



www.supernaturalhousechurch.org.

06-11-2010

“Financiële wijsheid - deel 2”

Dag allemaal

Even snel bijpraten
Vorige week deelde ik dat het openen van de hemelse sluizen in Maleachi 3 voor de toehoorders 400 jaar
voor Christus letterlijk betekende dat het op hun groente zou regenen. Voor ons is ‘water’ het typebeeld
van het stromen van de Heilige Geest in openbaring, creativiteit en wijsheid. Water dat gezonden wordt
op onze ‘groente’ – ons werk, gezin, bezittingen etc. Vandaag bouw ik daarop verder.

Het probleem: Ik word niet rijk van 3 Euro per uur
De meeste voorgangers preken dat als je aan God geeft Hij je voorspoed zal geven, dus kerkgangers
verlangen natuurlijk naar tenminste wat ‘lucht’ in hun financiën van de God aan wie ze geven. Iet wat een
duidelijk teken van God is dat echt vervult wat ze geloven dat Hij zal doen. Wanneer dat niet gebeurt
vragen ze zich af wat ze verkeerd doen.

Ik heb met mensen gepraat die hard werken voor een uurloon en ze vragen zich af waarom God hen die
grote voorgang niet geeft. Ik sprak met mensen die een vaste baan hadden, en zich hetzelfde afvroegen
– ze geven overvloedig ondanks dat ze het financieel al moeilijk hebben, en toch lijkt er alleen maar water
in hun bankrekening te staan.

Eind jaren 70 tot begin 80er jaren was het mode onder voorgangers om zich te richten op de 100-voudige
teruggave. In de 80er jaren ging het gesprek over het geven in de tempel om gezegend te worden. In de
90er jaren moest er aan de apostel of voorganger gegeven worden. Het gebeurde soms zo verdraaid,
dan vroegen ze de tienden voor de kerk, maar elk inkomen daarbuiten moest direct aan de man van God
gegeven worden. (Wandel niet, maar ren naar de dichtstbijzijnde uitgang)

Vandaag is het mode om te richten op het geven in relatie tot de Joodse feesten. Maar hoe je het ook
wendt of keert, dit soort dingen gebeurt hier en daar en wordt van tijd tot tijd door voorgangers van de
plank gehaald om de parochianen te motiveren om te geven, en het gaat altijd gepaard met de belofte
van rijkdom en zegening van boven.

In 1978-79 werkte ik bij Jim Bakker’s PTL Club in Charlotte, NC en Barb en ik gaven getrouw onze
tienden van mijn $ 150 salaris per week (netto $ 111.50), denkend dat met elke cheque van $ 15 die we
uitschreven, we 100-voudig terug zouden krijgen, oftewel $ 1.500 en het kon niet snel genoeg komen.
Maar het kwam nooit, en we vroegen ons af waarom niet.

We bekeerden ons weer van die onzingedachten elke keer wanneer we ons verdrietig voelden als we
weer een cheque uitschreven, maar we wisten niet waarom. Op een dag sloeg Barb de spijker op z’n kop.
Ze zei dat we moesten geven uit een liefdevol hart, en als we ons bleven vastklampen aan die 100-
voudige teruggave verlieten we de liefde en zouden we ons overgeven aan hebzucht, omdat we meteen
een grote teruggave verwachtten, in plaats van dat we direct uit liefde voor God en de mensen gaven –
en daar had ze gelijk in. Zoals ik zei, we bekeerden ons, en gingen door met geven, en de Vader zorgde
voor ons, maar niet met de overvloed waar de voorganger het over had. We vroegen ons af waarom.

In 1982 was ik in een fase tussen twee kerken en nam een baan aan bij Domino Pizza. Ik was 24 jaar oud
en moest een gezin onderhouden, en de 3 Euro per uur maakten het moeilijk om de huur te betalen. Net
toen we wat geld nodig hadden, kreeg ik de kans om pizzakoerier te worden dat wat fooien opleverde en
een netto uurloon van ongeveer 7,50. We zijn altijd al gevers geweest en we zijn er doorheen gekomen,
maar nooit zagen we de superovervloed van God waar onze voorganger steeds over sprak. Daarom ging
ik in het Woord graven, op zoek naar antwoorden en ik vroeg de Vader het me te laten zien.

Wat je baan doet
Als je mensen in de Bijbel bestudeert waarbij hun baan genoemd wordt, vind je overal hetzelfde gegeven.
Hun werk zorgde ervoor dat ze een dak boven hun hoofd hadden en niet veel meer. Misschien moet ik
het anders zeggen: Hun werk alleen voorzag hen niet in overvloed. Een paar voorbeelden: Lucas 5:10
zegt dat Petrus, Jacobus en Johannes partners waren in het visserijbedrijf, dat betekent dat ze
bedrijfseigenaren waren, maar zij waren de enige 3 werknemers. Ze konden zorgen voor hun gezinnen,
maar ze waren niet rijk.



Paulus werkte ongeveer 18 maanden als tentenmaker in Corinthië in Handelingen 18:1-3, de enige tijd in
de ruim 30 jaren in de bediening dat hij een normale baan had, maar op dat moment in Corinthië was dat
nodig. Hij werkte samen met Aquila en Priscilla, maar ze werden er niet rijk van.

Als we de baan van Mattheüs als belastinginner in ogenschouw nemen zien we dat hij de enige eigenaar
en werknemer was, en dat hij wel rond kon komen, maar dit laat zien dat hij genoeg had voor zichzelf,
maar ook niets meer dan dat.

Stromen van inkomen
Je baan, je gewone loonstrook zou je kunnen zien als de enige stroom van water die naar je toestroomt.
In de Bijbel, in de voorbeelden hiervoor, wordt niemand rijk van 1 inkomensbron, 1 stroom die naar hem
toekomt.

Maar er zijn ook voorbeelden van rijkdom waar we naar kunnen kijken om te ontdekken wat Gods patroon
is. In het boek Job hebben we precies zo’n voorbeeld. Volgens Job 1:3 had Job vele stromen van
inkomen die zijn kant op kwamen:

7.000 schapen. Dat betekende wol om te weven en vlees om te verkopen.
3.000 kamelen. Kamelen waren de semi-vrachtwagens, lastdragers en in die tijd de
langeafstandsvoertuigen. Dat wil zeggen dat Job een import/exportbedrijf had en dat hij met lange
karavaans door de woestijn trok. Een gemiddelde karavaan was minder dan 50 kamelen, dus hij had
voortdurend 60 ‘vrachtwagens’ op de karavaan baan.
500 span runderen, ofwel 1.000 runderen. Plus dat hij koeien en kalveren had. Een span ossen diende
om het veld te ploegen en graan te malen, dus was hij ook boer en veehouder. Hij had daaruit inkomen
uit de melk, kaas, leer en de koop en verkoop van vee etc.
500 ezelinnen. Dit ware een soort korteafstandsvoertuigen van die tijd – plaatselijke leveringen –
persoonlijke ‘voertuigen’.

Kijk naar al die inkomensstromen die riching Job gaan: Wol, schapenvlees, geïmporteerde goederen,
meer vlees, leer, melk kaas, koren, het onroerend goed voor dit alles. Elk van deze zaken is op zichzelf
een stroom die naar hem komt. Hoeveel stromen komen er naar jou toe? Hoeveel stromen hebt je die van
jou WEGstromen? Stop de stroom naar buiten en ontwikkel de stroom naar binnen.

In de hoofdstukken 29 en 31 spreekt Job over hoe hij leefde om te geven en in alle zaken eerlijk was. Dit
hield van alles in van het voeden en onderdak geven van vreemdelingen met zijn eigen voedsel, tot het
kleden van de armen met zijn eigen wol. Hij was een vrijgevige werkgever en zorgde voor de wezen en
weduwen, en God zegende hem.

Maar Job had niet 1, maar velen inkomensstromen die naar hem toe kwamen, en hij heeft ze door de
jaren heen opgebouwd met een geconcentreerde inspanning, hij zaaide de winst terug in het bedrijf en
deed dat op diverse manieren zodat de ene stroom natuurlijk stroomde vanuit de eerste. Wat ik bedoel is
dat als je een koe/kalf hebt, dit automatisch leidt naar melk, koop een stier en je krijgt meer koeien,
verzamel voldoende en je kunt vlees en melk verkopen – een stroom is een zijrivier van de hoofdstroom,
en stroomt NAAR JE TOE.

Als voorgangers zich richten op het geven als het antwoord om financieel gezegend te worden, maken ze
een grote fout en dit heeft veel goedbedoelende mensen geknecht. Geven is een onderdeel van
financieel gezegend worden, maar slechts een deel. Het ontwikkelen van diverse stromen van inkomen
ligt daaraan ten grondslag.

Dames ook
Kijk naar de vrouw uit Spreuken 31, beschreven in vers 10-31. Ze heeft een weverij met werknemers en
wordt vergeleken met een koopvaardijschip, waarmee bedoeld wordt dat ze deze linnen en wollen stoffen
niet alleen voor zichzelf maakt, maar om te verkopen.

Vers 16 zegt: “Zint zij op een akker, dan verwerft zij die en van de verdiensten van haar handen (met
andere woorden haar winst) plant ze een wijngaard.” Zo zorgt ze dat haar inkomsten op diverse manieren
binnenkomen.

We kunnen een vergelijking maken van Abraham (vele inkomensstromen) naar Gideon (enkele stroom)
tot zelfs Jezus, die in Lucas 8:3 zegt dat veel mensen van verschillende achtergrond gaven wat ze
hadden om Hem en zijn discipelen te ondersteunen.



Als je denkt dat jouw ene loonstrook je rijk zal maken, dan heb je het mis, tenzij dat inkomen verkregen
wordt uit verschillende inkomensstromen. Dat is precies hoofdstuk en vers.

Sommige voorbeelden van deze inkomensstromen vandaag kunnen zijn pensioenplannen, aandelen en
obligaties, het hebben van meer dan 1 bedrijf, spreiding van klantenbestanden, investeren in verhuur van
bezit/land, enzovoorts.

Dit principe is hetzelfde voor bedrijven. Ik was gevraagd om een karatestudio te begeleiden die verlies
draaide. De eigenaar was de dochter van een vriendin van mijn moeder in het zuiden van Florida, en
onmiddellijk zag ik het probleem. Ze gaf karateles aan kinderen onder 12 jaar. Dat was haar enige bron
van inkomsten. Ze leefde tussen een hoge concentratie gepensioneerde mensen, maar gaf karateles aan
kinderen.

Mijn advies was om tegemoet te komen aan de noden van haar omgeving, en uit te breiden naar lessen
voor tieners, volwassenen, zelfbescherminglessen voor vrouwen, gymnastieklessen in haar studio, samen
te werken met instructeurs die klandizie in haar zaak konden brengen en de kosten en opbrengsten delen
etc. Ze had nooit gedacht dat haar bedrijf verschillende inkomende geldstromen nodig had.

Als een bedrijf 1 hoofdstroom heeft, zal dat opdrogen of in ieder geval erg gevoelig zijn voor
schommelingen in de markt, net als die werknemer wiens hele inkomen afhankelijk is van 1 loonstrook
van dat ene bedrijf.

Tot zover samengevat
Afgelopen week vertelde ik wat de Vader me geleerd had over een stroom die openbaring en wijsheid
brengt van de Heilige Geest om onze ‘groente’ water te geven – waar denk je dat die creatieve ideeën
voor zijn? Ze zijn ervoor om ons verschillende inkomensstromen te geven. Wij moeten ontdekken welke
ideeën werken en welke niet, net als de vrouw uit Spreuken 31 die ‘zinde’ op een akker, voordat ze erin
investeerde, maar als wij ons huiswerk doen, zal God het zegenen.

De Vader is niet zo’n ‘snel rijk worden’ soort Vader. In plaats van afhankelijk zijn van wonderen, om ons
door moeilijkheden heen te laten gaan, moeten we in een stroom van openbaringen hebben en daar goed
gebruik maken om de diverse inkomensstromen onze kant op te laten komen.

Leren wat hierin onze verantwoordelijkheid is en die van God is, tussen andere dingen door, het
onderwerp voor volgende week.

Wees gezegend,
En opnieuw, vergeet niet voor persoonlijke email te gebruiken cwowi@aol.com
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org.
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“Financiële wijsheid - deel 3”

Dag allemaal,

Hoe voorkom je fouten
Er zijn 2 basisregels van interpretatie van de Bijbel die je moet volgen, anders ga je de fout in. De eerste
is dat je het het Oude Testament moet interpreteren in het licht van het Nieuwe Testament, of anders
gezegd: We kijken naar het Oude door de bril van het Nieuwe. Omdat het Nieuwe het Oude heeft
vervangen, moeten we terugkijken door het Nieuwe om het Oude goed te begrijpen.

Paulus verklaarde in 1 Korintiërs 10:11: Dit is hun overkomen (in het OT) tot een voorbeeld voor ons en
het is opgetekend ter waarschuwing voor ons... “ Dus Paulus volgde deze regel ook.

Twee voorbeelden: Het Pascha lam van Exodus 12 was een typebeeld van het ware Pascha Lam Jezus.
In 1 Kor. 10:2 waar Paulus sprak over het volk van Israël dat door de Rode Zee ging was dat een
typebeeld van gedoopt worden.



De tweede regel is dat de schriften helder moesten zijn voor de oorspronkelijke toehoorders/lezers, zodat
je het EERST moet begrijpen zoals zij dat deden, en als dat gebeurd is, kunnen we het vertalen naar
onze tijd, maar door de ogen van het Nieuwe Testament.

De Voorraadkamer – niet wat je denkt!
In de eerste week van deze serie deelde ik uit Maleachi 3:10 hoe de Heer ‘... de vensters van de hemel
zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten zal’.

Volgend op deze 2 regels deelde ik in het eerste deel van deze serie dat voor de oorspronkelijke lezers
van Maleachi, wat de Heer uitstortte, regen over hun groente was. Ze irrigeerden, net zoals Israël dat nu
nog doet, en Hij zei dat Hij de vensters van de hemel zou openen, wat in het Hebreeuws hoofdpoorten of
sluizen betekent, een term die bij irrigatie gebruikt wordt.

Ik legde uit dat in het NT water als een typebeeld van de Heilige Geest gebruikt wordt, zoals Jezus zei in
Johannes 7:38 toen Hij zei: ‘Stromen van levend water’ waarmee bedoeld wordt dat de Heilige Geest uit
ons binnenste zal vloeien. Dat is de regen die de Heer ons belooft uit te storten in Maleachi 3, dat is voor
ons in het NT de openbaring van de Heilige Geest, wijsheid die onze ‘groente’ opnieuw water geeft, onze
banen, investeringen, bezittingen, etc.

Dus moeten we dezelfde regels volgen als we kijken naar de voorraadschuur genoemd in Maleachi 3:10.
“Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis (tempel); beproeft Mij toch
daarmede, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u zal
uitgieten.”

Wat was deze voorraadkamer in Maleachi’s tijd? Het was het binnenste deel in de tempel. Ik vond 61 keer
het Hebreeuwse woord wordt vertaald als ‘voorraadkamer’ in het OT. 60 Keer wordt dit vertaald als
‘schatkamers’ (of een vorm van ‘schat’) en 1 keer als ‘voorraadschuur’. In hun tijd was de voorraadkamer
in ‘Mijn huis’ (tempel) de binnenste kamer in de tempel waar de offers van goud en zilver, de edelstenen
enzovoorts werden opgeborgen.

Mensen offerden graan en dieren als offers, maar ze gaven ook edelstenen en juwelen, fijn tafelzilver,
enzovoorts – dit werd allemaal bewaard in de schatkamer en kon door de priesters verkocht worden om
te helpen hun salaris, onderhoud van de tempel te betalen, of het kon door de koning gebruikt worden
voor nationale noden zoals het opbouwen van het leger of algemene werken.

Om dit te begrijpen hoeven we alleen maar terug te gaan naar Hizkia in Jesaja 39 waarin hij de gezanten
van Babel alle tempelschatten liet zien. Hij zei tegen Jesaja: “Er is niets onder mijn schatten, dat ik hun
niet heb getoond.” Jesaja profeteerde toen - omdat hij zo dom geweest was deze mensen de nationale
schatkamer te laten zien – dat Babel op een dag zou komen en alles zou stelen tot er niets overgebleven
zou zijn. (Nebukadnessar deed dit).

Je zult je de geschiedenis herinneren van de tempelbrand door de Romeinen en het jaar 70. Zij
plunderden de voorraadkamer/schatkamer, die zo rijk was door het goud dat Josephus zegt dat toen het
smolt in het vuur de stenen scheurden en het goud erdoorheen stroomde. Eenmaal afgekoeld trokken ze
de stenen blokken los om het goud te nemen en zo werd de profetie van Jezus uit Mattheüs 24 vervuld.
Hier zegt Hij dat geen steen op het andere zal blijven staan, dus dit begrip is overal bekend.

Dus de Oud Testamentische bedoeling was dat de tienden in de tempel gebracht werden waar de
overdaad opgeslagen kon worden in de schatkamer. Door dit te doen zou Israël gezegend zijn omdat ze
meer dan meer dan genoeg regen kregen om hun groenten te irrigeren. Vergeet ook niet dat dit gebrek
aan regen een vloek was die op het land kwam omdat ze niet wandelden met God, zoals je kunt zien in
de tijd van Elia en Deuteronomium 28:23-24 en in Maleachi’s tijd, waarin ze ook niet wandelden met God.

Kom binnen in de fout die voorgangers overal maken
De traditionele kerk is natuurlijk opgezet naar het voorbeeld van de Oud Testamentische tempel. Er is een
priesterschap, een aantal kwalificaties en protocollen waardoor we de dienst in de tempel binnen kunnen
gaan, overzien door een ‘hogepriester’ die assistenten heeft in diverse rangen enzovoorts. Geen
vernedering, maar gewoon een feit dat voorgangers zichzelf verklaren tijdens offertijd en wanneer ze
onderwijzen over deze zaken – denken ze dat de moderne kerk de NT tempel is.

Ze gebruiken Maleachi 3:10 om het kerkgebouw een tempel en voorraadkamer te noemen om mensen te
manen hun tienden in de tempel te brengen. In ruil daarvoor belooft God hun bankrekening te zegenen
omdat ze de bankrekening van de man van God en het huis van God zegenen.



Maar die interpretatie houdt geen stand met de regels van interpretatie, want we moeten de regels van
het Oude Testament interpreteren door de ogen van het Nieuwe Testament, NIET door de ogen van
menselijke traditie.

Het Nieuwe Testament zegt in 1 Korintiërs 6:19 dat WIJ nu de tempels van God zijn, niet een gebouw.
Stefanus in Handelingen 7:48 en Paulus in Handelingen 17:24 zeggen dat God niet langer in een met
handen gemaakt gebouw leeft, maar nu binnenin ons, want wij zijn levende tempels. Efeziërs 2:20-22
zegt dat we als lichaam opgebouwd zijn als de verblijfplaats voor God door de Geest – niet een echt
gebouw, maar mensen zijn de tempels van God. Het is Christus in ons, de hoop en de heerlijkheid, niet
Christus in een tempel – Hij woont daar niet.

Dus de traditionele kerk die leert dat de voorraadkamer de tempel/kerk/gebouw is waar mensen
aanbidden, is Bijbels niet juist. Dat onderwijs is een dwaling! De Bijbel zegt dat WIJ de tempels van God
zijn.

Dus wat is de voorraadkamer, wat is de schatkamer in de tempel, wat is het binnenste gedeelte?

Bereid je voor op kippenvel
Als wij nu de tempels van God zijn, dan is onze ‘binnenkamer’ of onze ‘voorraadkamer’ ons innerlijke
leven, ons zijn, waar we wonen, onze familie waar het voor ons allemaal om draait.

Met andere woorden, de tienden en offers gaan naar de echte voorraadkamer in levende tempels – naar
mensen in hun naaste omgeving waar ze invloed op hebben, in hun basisbehoeften in het leven, hun
meest dierbare gebieden in het leven, het dak boven hun hoofd, de kleren die ze dragen, het eten en
drinken dat ze nodig hebben om in leven te blijven. Breng de tienden naar de NT voorraadkamer, het NT
binnenste – naar de mensen waar ze leven! Dat betekent jij en ik, de mensen rondom ons in Christus,
leiderschap dat zaait in ons leven – we zijn allemaal gelijk omdat we allemaal tempels van God zijn, en
we hebben allemaal ‘schatkamers’ in ons hart en leven.

Daarom zei Jezus in Mattheüs 25:34-40 dat wanneer Hij terugkomt om Zijn koninkrijk te vestigen, Hij op
zoek is naar: Ik was naakt en je hebt me gekleed, Ik was hongerig en je hebt me te eten gegeven, Ik was
dorstig en je gaf me drinken, Ik was ziek of in de gevangenis en je hebt me bezocht.

Hij zoekt naar mensen die gevers zijn in de voorraadkamer van de ware tempels – waar mensen wonen,
waar hun basisbehoeften zijn. Daarboven kunnen we hieraan toevoegen in het NT door te zeggen dat de
‘voorraadkamer’ ook inhoudt het geven aan de emotionele en geestelijke noden, levenslessen en met hen
wandelen door pijn naar genezing – geven in de voorraadkamer, het heilige der heilige van
mensenlevens!

Daarom wordt er over tienden...
Niet gesproken in het Nieuwe Testament. De gemeente was vrijwel alleen Joods de eerste 10 jaren van
het bestaan, dus iedereen die op die Pinksterdag was en de volgende 10 jaar, waren mensen die tienden
en offers gaven. Dat wordt bedoeld met basis fundamentele geschiedenis.

Toen ze beseften dat God uit de tempel in hen was gekomen, dat zij nu de tempels waren en dat ze hun
tienden en offers in de voorraadkamer moesten brengen, dat was de plaats waar mensen leven, gingen
ze door met tienden en offers brengen, ze gaven gewoon volgens de realiteit van het Nieuwe Testament.

“En ze verkochten bezittingen en deelden het uit aan anderen als ze een nood hadden.” “En de menigte
van hen was één van hart en één van ziel, en niemand zei dat hun bezit alleen van hen was.” “Niemand
had enig gebrek, want ze gaven (aan elkaar) en brachten hun gaven aan de apostelen om uitgedeeld te
worden naar behoefte.”

Ze gaven aan elkaar, ze gaven aan de leiders, ze gaven om de nood te lenigen waar iemand in Christus
leefde – voedsel, kleding, drinken, voorzieningen om in leven te blijven!

“Als een broeder of zuster naakt is, en zonder dagelijks eten, en iemand zegt tegen hen ‘Gaat heen in
vrede! Houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor het lichaam te voorzien, wat
baat dit? Geloof zonder werken is dood.” (Handelingen 2:42-46, 4:31-37, Jakobus 2:15-17)



Net zoals ‘geloof zonder werken dood is’, is praten over geloof in reactie op de basisbehoeften van het
leven voor hen die in Christus zijn en gebrek aan voedsel en eten hebben, dood. NIET om een dikkere
bankrekening of meer ‘dingen’ te krijgen.

Waarom stoppen bij 10%?
Als je deze waarheden begrijpt in ze in praktijk brengt, wordt je een grotere gever dan ooit daarvoor. Als
mensen beseffen dat Christus in hen leeft, en ze daarom met Hem moeten zijn, vastbesloten en
gedisciplineerd met een spontane levenshouding van geven, en afrekenen met de angst om niet genoeg
te hebben, zullen ze voor het eerst in hun leven (misschien) binnengaan in de zegen op hun leven
waarvan Maleachi zei dat die zou plaatsvinden.

Het is onze verantwoordelijkheid om aan elkaar te geven, daarbij meegerekend degenen die geestelijk
voedsel in ons leven zaaien, en zoals we volgende week zullen zijn, het is berekend naar wat je hebt, als
je vastberaden bent in je hart. Blijf verbonden!

Wees gezegend, (vergeet niet persoonlijke email te sturen naar cwowi@aol.com)
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

20-11-2010

“Financiële wijsheid -deel 4”

Dag allemaal,

Even kort
Vorige week heb ik verteld hoe de ‘voorraadkamer’ in de tijd van Maleachi, het binnenste deel van de
Tempel was, waar de nationale bezittingen werden opgeslagen die door de mensen via tienden en
offergaven bij elkaar waren gebracht. Dat vertalend in onze tijd (omdat wij de tempels van God zijn), is dat
onze ‘schat’, wat wil zeggen waar we leven en waar onze levens over gaan. Dus legt het NT de nadruk op
het helpen van elkaar in de basis behoeften van het leven.

Ons deel
Een groot deel van de Christelijke cultuur over voorspoed, is erop gericht dat mensen geven, zonder een
andere Bijbelse waarheid te presenteren. Geven is een belangrijk deel daarvan, maar niet de hele
waarheid, en om slechts 1 element te presenteren is uit balans.

Dit soort onderwijs leidt mensen er toe om onopzettelijk de zonde van aanmatiging te begaan.
Aanmatigen, is veronderstellen dat iets Gods verantwoordelijkheid is terwijl het in feite dat van ons is.

Het geniepige hierin is dat vaak het hart ten opzichte van God recht staat, en dat het zo geestelijk voelt,
maar feitelijk is dit een grote dwaling. En omdat het een dwaling is, worden er geen resultaten gezien, met
verwarring als gevolg.

Voorbeelden: aanmatiging kan zijn dat men een check uitschrijft, wetend dat er geen geld op de bank
staat, maar gelovend dat God het geld naar je toe brengt tegen de tijd dat de check bij de bank arriveert.
Aanmatiging is het geven van je geld dat bestemd is voor de huur, aan de prediker, terwijl je weet dat de
huur over x dagen betaald moet zijn, denkend dat God het aan jou terug geeft, en nog extra, omdat je het
aan Hem gegeven hebt.
Aanmatiging is het in zaken gaan zonder vooraf je huiswerk te doen betreffende het maken van winst, en
het vergeestelijken door te denken dat omdat je hart recht staat voor God, en je het voor Hem doet, Hij
daar wel voor zal zorgen.

Aanmatiging is het hebben van een restaurant, en nadat de lunch periode voorbij is, de bediendes en de
koks te laten blijven omdat ze dat extra geld nodig hebben, en je dan afvragen waarom God jouw zaak
niet zegent zodat er winst wordt gemaakt, en biddend voor meer klanten in plaats van te doen wat
moeilijk is: de loonkosten onder controle houden en mensen na de lunch naar huis te sturen.

Aanmatiging is de karate zaak, die niet goed liep, en waar ik het een aantal weken geleden over gehad
heb, dat alleen gericht was op kinderen. Zij bad voor meer klanten en vroeg zich af waarom God niet
zegende, terwijl er een hele markt aan tieners, volwassenen, ouderen en dergelijke nog niet ontgonnen
was – zij wilde dat God zegende wat zij deed en ze weigerde als persoon te groeien en als zakenvrouw,
omdat het W E R K inhield en moeite.



Aanmatiging is weigeren eerlijk te zijn in je eigen hart, geen onderscheid weten te maken tussen een
behoefte en een verlangen, en een creditcard te gebruiken voor die verlangens omdat je jezelf wijs maakt
dat het ‘ behoeftes, noden’ zijn. om je daarna af te vragen waarom God je niet zo zegent dat je de
afbetalingen kunt doen. Een nood, een behoefte is iets wat je nodig hebt om te functioneren. Een
verlangen kan iets zijn dat je wel of niet jezelf nu kunt veroorloven.

Aanmatiging is iets doen in de naam van God of voor Hem, of ‘ in geloof’, of ‘ bediening’, en denken dat
Hij het daarom wel zal zegenen en jouw fouten door de vingers zal zien. Het populaire voorspoed cultuur
degradeert de God van het heelal tot een zaken partner wiens taak het is om onze stomme fouten te
herstellen en onze slordige zakelijke kwaliteiten – dat is aanmatiging en arrogantie.

De enige 3 dingen die je met geld kunt doen
In Mattheüs 25:14-30 geeft Jezus een rijkdom aan informatie over geld en, belangrijker nog, vooraf zegt
hij: “ Het koninkrijk der hemelen is als…..”, daarmee aangevend dat de hemel op die manier naar dit
onderwerp kijkt.

Al zijn er veel geestelijke waarheden in dit gedeelte te vinden, laten we onze studie beperken tot de les
betreffende geld. Drie mannen kregen verschillende hoeveelheden geld en goederen, met het idee er in
de loop van de tijd meer van te maken. Hij gaf ze, zoals in vers 15 staat, ‘ een ieder naar zijn
bekwaamheid’.

Iemand ontving 5 talenten (wat geld was in die tijd), een ander 2, en de derde 1 talent. Weet je nog dat
Jezus zei dat het Koninkrijk der Hemelen zo is – Hij is die man die de talenten en goederen onder hen
verdeelt.

Hij gaf ze geld, gebaseerd op hun bekwaamheden en verwachtte daarna van een ieder om er meer geld
van te maken.
Hij maakte ze niet bekwaam, de mannen zelf moesten zich bekwamen hoe en wat te doen met het geld
dat hen was gegeven – dat was niet de verantwoordelijkheid van de Meester, maar van hun.

Twee lessen geleerd
(1)het was aan hen iets aan hun bekwaamheid te doen om in de zakenwereld te kunnen functioneren.
Als je nu denkt dat je niet genoeg kennis en kunde hebt, verander dat dan – studeer, groei, doe ervaring
op om meer aan te kunnen. De Heer is niet onwijs; als je nu niet met geld kunt omgaan, en in Gods ogen
is dat in je persoonlijk leven, je werk, en in het geven, dan laat Hij je niet de loterij winnen wat jouw
bekwaamheid zou overbelasten. Hij heeft beloofd niet meer toe te staan dan wat je aan kunt – en dat is
inclusief de hoeveelheid zegeningen in jouw leven.
Dus als je meer geld wilt hanteren, verander je bekwaamheid, en groei tevens in discipline en in het
geven en algeheel in het verstandig omgaan met geld.
Jouw verantwoordelijkheid, niet die van Hem.

(2)het was hun verantwoordelijkheid zaken te doen zo goed ze dat konden.
Zie bovenstaande. Het is Jozua 1:8 in Nieuw Testamentische bewoordingen. Als je met de Heer wandelt,
‘ zul jij je wandel voorspoedig maken’ – Hij is met je, je weet wat je moet doen, doe dat nu betreffende
zakelijke dingen – het is aan jou, niet Hem.

We leven in Nieuw Testamentische tijden: Christus woont in ons, Hij is niet ver weg in de hemel zodat we
moeten hopen dat we een open hemel krijgen (tussen haakjes, dat is een dwaalleer), of zodat we naar de
3

e
hemel kunnen gaan (idem dito) om de benodigde antwoorden te ontvangen – Christus woont in ons –

dus is het aan ons en Hem in ons om samen die weg te gaan!

De eerste twee mannen gingen handelen, of in moderne taal, kochten en verkochten de spullen en het
geld dat ze ontvangen hadden.
Dat is het eerste, van de drie dingen, die je met geld kunt doen.

Toen de Meester terug keerde en met de 3
e

man sprak, ontdekte Hij dat de man het geld begraven had.
Hij zei dat hij het ten minste op de bank had kunnen zetten en zo rente ontvangen zou hebben.
Dat zijn de andere twee dingen die je met geld kunt doen.
Stop het in de grond of ontvang rente

de derde man zei dat hij bevreesd was en dit ie een belangrijke factor bij Christenen die niet verstandig
zijn met geld – angst. de man legde de schuld bij de Meester neer, maar de Meester zei dat hij in ieder



geval het geld op de bank had kunnen zetten, wat een uitweg was voor de man die bevreesd was – doe
in ieder geval iets, toon wat initiatief en het minste zou zijn het op de bank te zetten.

Vertaald naar onze tijd, het geld dat in de grond gestopt werd, zijn dingen doen die het geld niet laten
toenemen, of zelfs verminderen vanwege de inflatie. Huur betalen in plaats van een hypotheek te hebben,
laat geld van je weg stromen.
Je geld onder je matras verstoppen of op een rekening zetten waar je weinig rente van ontvangt, zijn
andere voorbeelden.
Kopen en verkopen kan van alles zijn, van het verkopen van spullen die je over hebt, to aan aandelen
kopen en verkopen – koop laag en verkoop hoog. Dat deden 2 van de drie mannen met hun geld en
goederen, en ze werden ervoor geprezen.

Of je nu koopt/verkoopt, rente ontvangt, of je geld begraaft, het is aan jou, niet aan God. Ik ontken Zijn
leiding niet in deze dingen, geenszins, maar probeer nu balans te brengen over onderwijs dat vertelt dat
het helemaal aan God is. de Bijbel leert iets anders, zoals je gezien hebt. Ja, Hij geeft ‘ water’, of
openbaring en wijsheid dat over ons uitgestort wordt voor ons ‘ gewas’, maar wij moeten zorg dragen voor
dat gewas, Hij niet – Zijn taak is het ‘ water’, die van ons het ‘ gewas’.

Als ik bid om antwoorden of richting wil ontvangen voor iets in mijn leven, en ik hoor niets, dan weet ik
dat het aan mij is , of met andere woorden, dat het mijn verantwoordelijkheid is en dat het antwoord in
mijn handen ligt. Als de hemel zwijgt, is het aan mij, en kan ik gaan in het vertrouwen dat Hij zal leiden,
deuren zal openen en sluiten, en mijn weg voorspoedig zal maken.

Mensen talmen jaren lang omdat ze van God willen horen of ze wel of niet naar school moeten gaan, of
dat ze hun bekwaamheid moeten veranderen in het leven, en zo ja, welke kant dan op te gaan, of welke
studie te nemen. Ze wachten jaren op een woord of ze al dan niet een huis moeten kopen of huren. Ze
bidden voor een baan waar ze wonen en blijven jarenlang werkeloos in plaats van te verhuizen naar waar
wel werk is, en vragen zich dan af waarom God niet voorziet in die baan.

Zich niet realiserend dat het hun verantwoordelijkheid is, kijken ze naar hun omstandigheden en zeggen ‘
kan absoluut niet’ en deinzen terug. Ze beseffen niet dat het voor de hemel is: ‘ u geschiede naar uw
geloof’, dus eindigen ze met niets.
Ik heb al eens verteld hoe we 2 jaar geleden een huis nodig hadden, om dichter bij onze gehandicapte
zoon in de buurt te kunnen zijn Vanwege de economische crisis en het vallen van allerlei banken was het
moeilijk om hypotheken te krijgen. En wij hadden geen geld om een huis te kopen, maar toch kochten we
er een.

Dat gebeurde omdat het een noodzaak was, en Barb en ik besloten dat wij op onze leeftijd moesten
kopen in plaats van te huren, en we moesten gaan wonen op een afstand van 30 minuten of minder van
onze zoon, en toen we dat hadden vastgesteld, baden we. Ik voelde me geleid naar een bepaalde streek,
reed rechtstreeks naar een huis dat te koop stond, dat perfect bleek te zijn. Het had zelfs een
rolstoelvriendelijke toegang tot het huis, wat nodig zou zijn voor onze zoon. De eigenaar was een
gepensioneerde Baptisten dominee, die wilde dat zijn huis gekocht zou worden door iemand in de
bediening. De bank die de hypotheek moest verstrekken was het eigendom van een diaken in zijn kerk.
De pastor liet weten hoe hij het wilde doen, de bankier keurde het goed, en dat was het dan.

In het natuurlijke was het onmogelijk. Maar we hadden een nood en het was aan ons om die richting op te
gaan, het lag niet bij God. Geld is hier op aarde en onze vaardigheden om geld goed te beheren, is aan
ons – het enige wat we moeten doen is opties onderzoeken en gevoelig zij voor Zijn richting. Hij kan een
geparkeerde auto niet bijsturen, net zo min als jij of ik dan kan.

Misschien weet je nog dat ik hier al eens een verhaal verteld heb over een makelaar in onze kerk, jaren
geleden, die een huis liet zien aan een echtpaar, dat getaxeerd was voor 107.000 dollar. Zijn contract
voor dat huis liep 3 weken later af. Na afloop van dat contract, belden de verkopers het stel dat naar hun
huis gekeken had, tijdens het contract van de makelaar, en lieten hen weten dat ze het huis konden
kopen voor 7 % minder, omdat ze de commissie voor de makelaar van de prijs af zouden doen, waardoor
het huis slechts 99.000 zou kosten. En of ze nog geïnteresseerd waren? Dat waren ze en ze kochten het
huis voor 99.000 dollar.

De makelaar kwam naar mij toe omdat zijn vrouw woedend was en ze wilde dat hij de commissie voor dat
huis alsnog zou opeisen, zoals het contract in dergelijke gevallen vermeld. Hij wilde doen wat Christelijk
was, zoals hij het zag, en had de neiging om er van af te zien. Ik liet hem weten, dat gebaseerd op de



Schrift, het Christelijk was om een man van zijn woord te zijn en de verkopers alsnog om het geld te
vragen dat rechtmatig aan hem toe kwam.

Hij en zij hadden het contract in goed vertrouwen getekend, en zij hadden het geschonden. Het ging er
niet om of iets ‘ Christelijk’ was, het was een zaak van rechtvaardigheid en zelfs als de verkopers hem
niet meer mochten daarna, zouden ze in ieder geval weten dat hij eerlijk in zaken was – dat is Christelijk
zaken doen. Zoals bleek, een brief van zijn advocaat was genoeg om hem zijn geld te geven.

Terug naar geven en ontvangen; een samenvatting van de afgelopen 4 weken
Dus nu hebben we een vollediger beeld van wat Gods aandeel hierin is: water gieten van openbaring. We
weten dat wij aan elkaar moeten geven als het gaat om de basis behoeften in het leven als onderdeel van
de Tienden en geven aan de Nieuw Testamentische voorraadkamers/tempels.
We weten dat meerdere stromen van inkomsten Gods manier is ons meer te zegenen dan slechts de
basis behoeften, en we hebben onze verantwoordelijkheden gezien als het gaat om geld en onze
bekwaamheid er mee om te gaan.
Allemaal te vinden in de Bijbel, maar hoe velen van ons hebben hier eerder over gehoord?
Hoe veel Christenen leven van wonder naar wonder, proberen door te geven onder de consequenties van
verkeerde beslissingen uit te komen, in plaats van een gedisciplineerd leven te ontwikkelen en een door
God geïnspireerd plan?

Dat leidt tot onze verantwoordelijkheid betreffende geven, want het is aan ons om onze vaardigheden en
bekwaamheden betreffende geld en zaken te veranderen. Als het aan ons is om discipline en wijsheid te
ontwikkeling betreffende geld, is het dan ook aan ons te bepalen aan wie en hoe we zullen geven als een
onderdeel van onze levensstijl?

En dat komt de volgende week – wat het Nieuw testament werkelijk zegt over geven.

Als je mij schrijft, gebruik dan
cwowi@aol.com in plaats van te ‘ beantwoorden’ op deze mail.

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

27-11-2010

“Financiële wijsheid - deel 5”

Dag allemaal,

Serie Financiële wijsheid
De afgelopen maand heb ik stukje bij beetje de studie van de brede algemene principes van het geld
waar de Bijbel over spreekt, versmald naar hoe de principes toe te passen. Dit zal het onderwerp zijn van
de laatste twee “Thoughts” in deze serie.

Genade en hoe je die toe moet passen
Paulus schreef in 2 Korintiërs 8:7: “Welnu, zoals gij in alles overvloedig zijt, in geloof, in spreken, in
kennis, in volkomen toewijding en in de liefde, die van ons tot u uitgegaan is, zo weest dan ook in dit
liefdewerk (het geven) overvloedig.”

Genade is een eigenschap van het hart. Zij blonken uit in geloof omdat ze grote genade hadden
ontvangen. Ze hadden grote ijver voor Hem vanwege de genade, ze deelden Jezus omdat Zijn genade
overvloedig in hun hart leefde, ze hielden van Paulus en zijn medewerkers omdat ze door hen zoveel
hadden geleerd over de genade in de Heer.

Maar ze hadden gebrek aan genade om te geven. Ze hadden de genade op dat gebied in hun hart
afgesloten. In feite moest hij tenminste 18 maanden werken als tentenmaker in Korinthië in plaats van dat
hij kon leven van de tienden en offers terwijl hij hen bediende voor deze ene reden. Dit is de enige keer in
ruim 30 jaar bediening dat hij dit moest doen. Dus gaf hij hen instructies over geven en ontvangen, dit
gaan we vandaag bestuderen. Het begint met genade.

Hun hartsgesteldheid en levenswijze lijkt op die van veel Christenen vandaag. Ze hebben genade en
liefde voor profetie, of ze hebben genade voor groot onderwijs of studie van de dingen van God, ze



verklaren hun grote liefde voor God en voor hen die zaaien in hun leven met groot enthousiasme, maar
ze hebben geen genade om te geven.

Geven hoort niet wettisch te zijn. God is niet boos als je slechts 9,999% geeft en wordt dan plotseling
dolenthousiast als je meer dan 10,0001% geeft. Hij heeft relatie met ons door het bloed van Jezus. Toch,
omdat geld op de aarde is, worden sommige dingen op aarde en in de hemel in beweging gezet wanneer
iemand op de juiste manier gaat geven, maar het begint allemaal met de gesteldheid van het hart waar
Paulus het hierboven over heeft: genade.

Met bedoeling
In 1 Korintiërs 16:2 zegt hij: “Laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij
leggen. Dan hoeft er bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld”

Zij moesten bepalen wat ze apart legden, er ging geen mandje rond onder hun neus, geen
overdonderende dienstknecht die hen dwingt iets op de schaal te leggen. “Zie dat je uitblinkt in deze
genade van geven” betekende voor hen een doelbewuste discipline. Gedisciplineerd geven betekent dat
je de bedoeling hebt om het te doen.

De context van het Nieuwe Testament was een huiskerk, dit is wat ik ook doe, dus ik begrijp hoe zij ‘kerk’
deden. Er was geen offermandje, geen ‘offertijd’, van iedereen werd verwacht dat ze de discipline –
geboren uit genade - hadden om gevers te zijn zonder dat iemand hen ‘eraan moest herinneren’ hen te
bewegen te geven. Het gaat allemaal om Christus in jou, dus ontwikkel de volwassenheid om met Hem
samen te gaan, het te ontdekken en het dan na te volgen.

Genade is altijd in balans door en gaat samen met discipline. Jezus die naar de aarde kwam was genade,
maar kijk naar de discipline (zelfbeheersing) die Hij nodig had om naar het kruis te gaan! Geven is een
genade, daarom moeten we ons erop toeleggen.

Discipline, of zelfbeheersing, is een van de vruchten van de geest in Galaten 5:23. Let hier op de kleine
letter ‘g’, want de context hier gaat over de werken van het (menselijk) vlees of de vrucht van de
(menselijke) geest. Peter noemt ook discipline, of zelfbeheersing in 2 Petrus 1:6 als Christelijk karakter,
doelbewust en volhardend gebouwd op geloof, morele uitmuntendheid, vastberadenheid, goddelijkheid,
broederschap en onvoorwaardelijke liefde.

Paulus verwachtte van hen dat de allemaal een bepaald bedrag apart legden, maar hoe kon hij 100%
medewerking krijgen als er, geen twijfel mogelijk, net als in onze tijd, een aantal mensen financiële
moeilijkheden hadden?

Het antwoord
In 2 Korintiërs 8:11 staat: “Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft
het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen.” Het gaat verder met: “Als u bereid bent mee te
doen, wordt niet verwacht dat u geeft wat u niet heeft, maar van wat u heeft.”

Onthoud dat er niet gesproken wordt over wat er over blijft van ‘als ik genoeg heb om te geven’, dat is in
de context van jezelf disciplineren om bij elke salarisbetaling iets apart te zetten – en daarnaar te geven,
welk bedrag dat ook is, groot of klein. Denk aan de weduwe in Marcus 12:41-44. Zij gaf meer dan alle
anderen omdat ze 100% van haar bezit gaf aan de Heer, maar ze had iets apart gezet met het doel om te
geven.

Zo kunnen er tijden zijn, net als bij de weduwe, dat 1 muntstukje voor iemand groter zal zijn dan een gave
van 1.000 van iemand die misschien nauwelijks 10% van de winst van de verkoop van een huis geeft.
Zijn punt was om iets apart te leggen en daarvan te geven wat je hebt.

Zaad of brood?
In 9:10 zegt Paulus dat God het zaad aan de zaaier zal geven en brood om te eten. Dat betekent vanuit
Gods perspectief dat een deel van je inkomen zaad zal zijn en een deel ‘brood’ om op te eten. De ‘Gods
Word’ vertaling zegt het op deze manier: “God geeft zaad aan de boer en voedsel aan degenen die dat
moeten eten.” God zal ook u zaad geven en het vermenigvuldigen. In uw leven zullen de dingen die zijn
goedkeuring hebben toenemen.”



Geef je brood niet weg maar eet ook je zaad niet op. Ga met Hem in je binnenkamer en je zult vrede
vinden over wat zaad is en wat brood – geef het ene en eet het andere!

Toch meer genade
Paulus vervolgt zijn onderwijs in 2 Korintiërs 9:6-15. “Bedenkt dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie
overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten” (v6). Onthoud dat volgens God dit een percentage is, geen
bedrag. De weduwe in Marcus 12 was een overvloedig gever.

“Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie
blijmoedig geeft.” (v7)

Je moet een zuiver hart hebben en geven tot het punt dat je blijmoedigheid volkomen is, maar niet meer.
Als je met blijmoedigheid het percentage apart hebt gezet wat jij en Christus in jou besloten hebben, en
dat je gedisciplineerde bedrag is, geef het dan – het is een zaad dat gezaaid moet worden. Maar als een
extra 1% de weegschaal door laat slaan dat je geen vreugde meer hebt in het geven, als je uit de genade
stapt door die extra 1%, stop dan bij dit percentage, want in dit geval is meer niet meer of beter.

De totale genade
Als je overvloedig bent in de genade van geven omdat je een oprecht hart en de juiste prioriteiten stelt,
dan is geven uit wat je afgesproken hebt opzij te zetten, en je daar vreugde over hebt (geven uit liefde),
dan zegt Paulus dat dit het gevolg is:

“God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor
uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.”

Voldoende hebben van alles is het resultaat van iemand die de levenshouding heeft die Paulus hier
noemt. Geven is een genade. Jij en Christus in jou bepalen samen wat je als zaad apart zet van elke
salarisbetaling. Ontwikkel het karakter dat je nodig hebt om hier discipline voor te hebben. Geef in die
blijdschap aan mensen in nood en/of wie geestelijk of op een andere manier zaait in jouw leven, en je zult
de genade hebben die in alles voldoende voorziet als iets dat stroomt.

Als ik terugkijk over 33+ jaren van bediening aan hen die wat ze ook probeerden, financiële problemen
hadden, altijd onderweg van feest naar hongersnood als een manier van leven, dan zie ik dat deze
mensen, zonder uitzondering, ook instabiele gevers waren. Ze deden nooit wat Paulus de Korintiërs
onderwees, om toe te nemen in de (gedisciplineerde, doelgerichte, bewuste) genade van geven als
onderdeel van het ontwikkelen van een Christelijk karakter, zodat ze altijd voldoende in alles zouden
hebben.

Vaak kunnen ze zichzelf niet disciplineren in het geven omdat ze in het algemeen geen discipline hebben
in hun huis om in goddelijke orde te zijn, noch in hun relaties, financiën, uitgavenpatroon en tijd. Het
ontwikkelen van een discipline in geven leidt tot goddelijke discipline en structuur op elk ander gebied van
het leven en als dat gebeurt, dan komt genade in overvloed.

Iedereen heeft moeilijke tijden en soms moet je je zaad opeten om in leven te blijven, maar dat wordt een
uitzondering vanaf het moment dat je genade samen stroomt met je discipline in het geven. Een begin
hiermee maken is vaak het moeilijkst.

Binnengaan in je toekomst
Als je in genade aan God geeft komt het altijd bij je terug. Die gave verlaat je leven eigenlijk nooit, het
komt je toekomst binnen om je op een later tijdstip te voorzien en Hij geeft altijd meer terug dan wat jij
gegeven hebt. Daarom wordt er gezegd dat het zaad gezaaid moet worden, een zaad groeit en
produceert zoveel meer als een enkel zaadje.

Twee voorbeelden: Lucas 6:38 zegt dat als je geeft, het je terug gegeven zal worden in een goede, stevig
aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat. Spreuken 19:17 zegt dat wie barmhartig is voor een
arme leent aan de Heer, die zal hem zijn weldaad vergoeden. Geven in Christus, in genade, zal je leven
nooit verlaten!



Geven aan God op de manier die vandaag beschreven en uitgelegd is, met de juiste prioriteiten én
discipline in je leven zal werkelijk je toekomst binnengaan. Gedreven door liefde, wetende dat het in je
toekomst terug zal komen, hoe kun je dan als een discipel GEEN levenshouding van geven hebben?

Maar het onderwerp van deze prioriteiten in je leven en aan wie de Bijbel zegt dat we moeten geven, zal,
tot ieders verrassing misschien, het onderwerp zijn van de laatste van deze serie, volgende week. Tot
dan, wees gezegend (vergeet niet voor persoonlijke emails gebruik te maken van cwowi@aol.com)
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

04-12-2010

“Financiële wijsheid - deel 6”

Dag allemaal,

Aan wie geven wij?
Het Nieuwe Testament laat zien dat het de nummer 1 prioriteit van de gemeente was om allereerst aan
gelovigen te geven, en pas als in hun noden voorzien was, gaf men aan ongelovigen. “Laten wij dus, daar
wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten.”
(Gal. 6:10)

Zelfs Jezus bewering in Mattheüs 25:34-40, waar Hij zegt dat Hij bij Zijn komst kijkt naar wie anderen
hebben gekleed, gevoed, water hebben gegeven, opgezocht hebben in de gevangenis of tijdens ziekte,
was niet zo maar een algemeen gezegde wat gold voor iedereen: “in zoverre gij dit aan één van deze
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.” Dus de focus is duidelijk allereerst gericht op
het helpen van de gelovigen.

Wat zou er gebeuren als alle ‘naar buiten gerichte’ programma’s gestopt zouden worden en de fondsen
zouden gaan naar gemeenteleden die het hard nodig hebben? Dan opnieuw zouden we zien dat er in alle
behoeftes van de gelovigen voorzien zou worden, zodat er daarna gegeven kon gaan worden aan
ongelovigen. Dat is iets om over na te denken!

Het is een schande dat er in de traditionele kerk zoveel gemeenteleden in echte nood zijn die niet die
paar honderd dollar kunnen krijgen om ze door een moeilijke periode heen te helpen, omdat dat geld gaat
naar één of ander project of naar het geluidssysteem van 2 miljoen dollar!

Een netwerk van ondersteuning
Eén van de aantrekkelijkheden (in het natuurlijke) om een discipel van Jezus te worden in de tijd na
Pinksteren, was hoe ze aan elkaar gaven in plaats van geld in een gebouw stopten, en in plaats van naar
tempel priesters, het geld naar de apostelen ging en aan diegenen in de bediening die hen geestelijk
voedsel gaven, en die in een directe relatie met allen stonden.

Als je in die tijd een ongelovige was, zonder werkeloosheidsuitkering of pensioen, en je had het moeilijk
en je zag hoe die blijde, zorgende groep die van God hield voor elkaar zorgde, geleid door nederig
leiderschap dat met de mensen omging in plaats van de onbereikbare leiders in de tempel, waarom zou
je daar niet meer over willen weten?

Bedenk de netelige situatie van de weduwen in de eerste eeuw, die zonder steun van familie waren.
Zonder familie, geen sociale zekerheid, geen manier om geld te verdienen binnen die cultuur, waren deze
vrouwen in armoede. Maar als jij je in zo’n situatie bevond en je was een discipel, dan werd er voor jou
gezorgd. Handelingen 6 laat de infrastructuur zien die ontstond onder alle (huis gebaseerde) gemeentes,
zodat deze vrouwen geholpen werden. Er waren zelfs 7 mannen nodig die voltijds bezig waren om dit
alles te coördineren. Stel je voor wat een voedsel, middelen en communicatie er plaats vond tussen de
verschillende huizen in die stad!

Een gratis lunch?
Als we Handelingen 6:1-7 lezen als een op zichzelf staand iets, zouden we het idee kunnen krijgen dat de
voorziening die de weduwen kregen, aan iedereen gegeven werd, gratis en voor niets. Maar de Bijbel legt
zichzelf uit, en we realiseren ons dat Paulus van de apostelen leerde, en dus bracht hij, wat Petrus en die
anderen in Handelingen 6 begonnen waren, in praktijk in heel het Romeinse Rijk, overal dezelfde
richtlijnen aanhoudend ongeacht waar het evangelie verspreid werd.



Dus met gelijksoortige noden in Efeze, geeft Timotheüs instructies, in 1 Tim. 5:3-4, over hoe aan
weduwen te geven: “Houd als weduwen in ere wie waarlijk weduwen zijn. Maar indien een weduwe
kinderen of kleinkinderen heeft, laten zij dan eerst aan eigen familie godsvrucht tonen en aan het vorig
geslacht vergelden wat zij hun te danken hebben, want dit is welgevallig aan God…”

Verder geeft hij richtlijnen wie daarvoor in aanmerking komen: “Niet beneden de 60 jaren, die de vrouw
geweest is van één man, inzake goede werken moet van haar getuigd worden dat zij kinderen
grootgebracht heeft, gastvrijheid bewezen, verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft.” ( 1
Tim. 5:9-10)

Het geven van ondersteuning aan de weduwen was voor hen één van de manieren waarop men gaf aan
anderen!

Dit was geen gratis lunch, dus begrijpen we dat, in Handelingen 6, de weduwen aardig actief waren in het
helpen van gezinnen en in de bediening. Van iemand verwachten iets terug te doen is consistent met de
brief van Paulus aan de Efeziërs, want in 4:28 zegt hij (als voorbeeld) “wie een dief was, stele niet meer,
maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten opdat hij iets kan mededelen aan
de behoeftige.”

We moeten, allereerst binnen het lichaam van Christus de naakten kleden, eten/drinken geven, de zieken
bezoeken en de gevangenen, maar het is duidelijk dat, wanneer men gevoed, gekleed, bezocht was, er
een verwachting was dat men daarna zelf gevers zou gaan worden in plaats van te blijven ontvangen.

Op waarde geschat
Als we geven begrijpen, zoals hierboven genoemd, begrijpen we dat de apostelen, evenals de weduwen,
op hetzelfde niveau van ondersteuning waren, en van hen mocht ook een Christelijk karakter verwacht
worden. Zij kregen hun onderhoud vanuit de offergaven die gegeven werden, evenals de weduwen dat
deden. Ze waren in gemeenschap met de mensen en gingen van huis naar huis.

Ik denk dat het heel erg is als een dienaar, wie dan ook, maar met name een pastor, leeft boven de
gemiddelde persoon in zijn gemeente. Ik bewonder de pas overleden Billy Joe Daugherty bijzonder,
iemand waar ik 6 jaar voor gewerkt heb, want hij en Sharon reden in gewone auto’s, ze woonden in een
gewoon huis en ze waren één van de grootste gevers aan hun eigen gemeente en bediening. Hij heeft
een goed voorbeeld gegeven en tot de dag van vandaag trachten we hem te evenaren.

Maar dit soort nederigheid ontbreekt grotendeels in de traditionele Christelijke kringen van vandaag.

Paulus vertelde de Korintiërs: “Indien wij het zijn die voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te
veel, dat wij van u het stoffelijke zouden oogsten?”(1 Cor. 9:11)

Paulus wilde ze meer bewust maken van het feit dat zijn onderwijs van grote invloed was in hun levens,
en dat hij hun levens voor altijd veranderd had. Hij onderwees de dingen van God, die een onzichtbare
infrastructuur teweeg brengen in iemand gedachteleven, en in het leven van die persoon zelf, inclusief
hun relaties en families. Maar de Korintiërs waardeerden helemaal niet wat Paulus voor hen gedaan had.
Het kwam niet in hen op om terug te geven in zijn leven.

De grootste eer die iemand kan hebben, volgens Paulus, en één waar Christelijk karakter en integriteit
voor nodig zijn, was het fulltime zaaien van geestelijke zaken in mensen. Daarom, het terugontvangen
van slechts dingen als geld en spullen, die eens door het vuur zullen vergaan, verbleekt daarbij, al zijn ze
in dit leven nodig. Hij legde in hen wat blijft voor de eeuwigheid, maar zij gaven hem echter geen
regelmatige financiële steun (terwijl andere gemeentes dat wel deden).

Paulus probeerde de Korintiërs te laten groeien in integriteit, als een deel van Christelijk karakter, iets wat
in de vorige “Thoughts” behandeld werd.
Geven is een genade, maar het vereist discipline en integriteit te geven aan wie het juist en betamelijk is.

In zijn uitleg over financieel onderhoud, trok Paulus een vergelijking tussen een dienaar van het Nieuwe
Testament met die van de priesters in het Oude Testament, waar beiden een onderhoud ontvingen vanuit
de tienden en offergaven van de mensen. Natuurlijk, als het gaat om de bediening, is dat priesterschap er
niet meer in Christus, maar in dit geval vergelijkt hij hoe zij beiden hun onderhoud kregen, net zoals wij
ook het OT zondebok zien als een type van het offer van Jezus, al beseffen we dat die zondebok niet
meer relevant is. Maar het principe van type en afschaduwing blijft echter bestaan.



“Weten jullie niet dat de mannen die in het huis God werken, eten van wat er in dat huis gebracht wordt?
En dat degenen die voor het altaar zorgen een deel krijgen van het offer dat op het altaar wordt gelegd?
Zo heeft de Heer ook gezegd dat de mensen die het goede nieuws brengen, moeten worden
onderhouden door de mensen die het goede nieuws ontvangen.”1 Cor. 9:13-14 (Het Levende Woord)

Wat interessant is te bestuderen, is hoe de andere gemeenten Paulus ondersteunden, terwijl Corinthe dat
in het begin niet deed. In zijn brief aan Lydia en de gemeente in Filippi, bedankte hij hen omdat ze
tweemaal gegeven hadden terwijl hij in Thessalonica was, en, dit was in het begin van zijn bediening, dat
zij de enige gemeente waren die dit deden. (Hand.17. Phil. 4:15-16)

Maar naarmate de tijd verstreek begonnen de mensen hun levens correct in orde te brengen en gingen zij
aan zijn bediening geven. In Rom. 15:26 spreekt hij over het geven van Philippe, Macedonië en Achaia,
en in 1 Cor. 16:1, over de gemeentes in Galatië. En later natuurlijk de Korintiërs (2 Cor. 8/9), wat hun
groei in deze genade laat zien als een groei in een op Christus lijkend karakter.

Samenvatting
In de afgelopen 6 weken heb ik, door NT ogen, de regen en de oogst uit Maleachi 3 beschreven. Hoe de
Bijbel een diversiteit van inkomen leert, en hoe het aan ons is om te groeien in het kunnen omgaan met
geld. Verder dat geven een genade is, waar we in mogen uitblinken, tot vandaag: prioriteiten hebben aan
wie we geven en met welke verwachtingen.

Voor sommigen is het spreken over geld een heel gevoelige zaak en moet er heel voorzichtig over
gesproken worden. Anderen hebben nog nooit onderwijs gehad over het bredere aspect betreffende geld
en dit is dus een eye-opening en wordt dan ook direct ontvangen. En ik ben nog maar oppervlakkig
gebleven.

Ik hoop dat je de nederigheid van geest onderscheid waarmee ik deze serie aan je geschreven heb, en ik
hoop dat het een zegen voor je geweest is.

Een ander onderwerp volgende week – denk eraan persoonlijke mails te schrijven naar:
cwowi@aol.com

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


