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“Wat de Heer me vertelde”

Dag allemaal,

Niet de richting die ik deze week op wilde gaan
Er waren deze week wat dingen die in mijn geest kwamen om te delen en ik bedacht dat volgend op
de zesdelige serie over financiële wijsheid ik deze week een andere richting op zou gaan. Maar...

Ik raakte onder de indruk van de Vader, terwijl ik in gebed was om Hem te vragen over welk
onderwerp ik deze week iets moest delen. Ik ga nooit zomaar zitten en denken: “Ik zal hier eens over
gaan schrijven.” Hij zei me de Weekly Thoughts te gaan doen, dus zoek ik Hem altijd eerst en uit de
tientallen onderwerpen die ik voelde opborrelen in mijn geest, springt er dan plotseling één uit of trekt
sterk mijn aandacht. Als dat dan gebeurt, stromen de openbaringen en de uitleg over hoe Hij wil dat ik
dit ga schrijven als een soort plattegrond voor me. Zo schrijf ik het dan op. Soms weet ik dit weken van
tevoren al, soms komt het op het laatste moment in mijn geest op donderdagavond net voordat ik het
op vrijdagmorgen uitstuur.

Dit is een van die momenten. Terwijl ik dit schrijf is het bijna middernacht op woensdag. Enkele
minuten geleden sprak de Vader met me en Hij vroeg me te vertellen over de bezoeken van de Heer
Jezus die ik dit voorjaar en najaar had. Als je ze leest zul je begrijpen waarom Hij me vanavond zei:
“Waarom denk je dat ik je de afgelopen zes weken over financiën heb laten schrijven?” Het was niet in
me opgekomen dat er een verband was, maar soms ben ik op dat gebied een beetje dom.

Eerste bezoek
Ik moet eerst even uitleggen hoe deze dingen bij mij werken. Meestal zal de Vader me zeggen voor
dingen te bidden die zullen gebeuren op de aarde of land(en). Hij doet dit als een openbaring van wat
de duivel van plan is of wat gewoon zal gaan gebeuren in het natuurlijke, in de hoop dat mensen
zullen gaan bidden en dat Hij dan legaal kan ingrijpen om het effect te stoppen, vertragen of
verminderen.

Een voorbeeld in de schriften is Handelingen 27:10 toen Paulus waarnam dat ze hun leven zouden
verliezen als ze richting Rome zouden zeilen en hij zei hen dat exact. Natuurlijk negeerden ze hem en
hesen hun zeilen om vervolgens in een vreselijke storm terecht te komen.
Uiteindelijk stond er een engel voor Paulus die hem vertelde dat de Vader alle 276 mannen zou
sparen maar dat het schip en de lading verloren zouden gaan.

Vaak openbaart de Vader ons wat de duivel van plan is, tenzij Hij tussenbeide komt – en dat is wat er
met Paulus gebeurde. De Vader openbaarde hem dat ze zouden sterven als er niets veranderde.
Toen in een stuk jonger was zou ik mijn gedachten bestraft hebben alsof de duivel me die negatieve
gedachten gaf, terwijl ik niet besefte dat het vaak de Vader was die me de plannen van de vijand
openbaarde, tenzij er iets veranderde.

Twee voorbeelden in mijn eigen leven vonden plaats in januari toen Hij sprak over twee tornado’s in
augustus, terroristische aanvallen in september en aandelenmarkt/economie problemen in oktober.
Geen tornado legde de VS plat en verschillende terroristische aanvallen werden geopenbaard en
gestopt in de VS en Europa in september. Wat betreft de economie... wel we zijn er nog!

We hebben zoveel invloed bij de Vader. Mijn favoriete voorbeeld is Matt 24:15-20 waar Jezus
profeteert over de Antichrist die naar Jeruzalem komt halverwege het teken van zijn vredesverdrag
met Israël. We weten dat deze gebeurtenis op stenen gezet is zoals Daniël het profeteerde, Jezus
doet het, Paulus noemt het in 2 Tessalonisenzen. Het zal gebeuren en Jezus waarschuwt om snel
weg te gaan uit Jeruzalem als je dit ziet gebeuren.

Maar in vers 20 zegt hij: “Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een
sabbat...”Verbazingwekkend. De Antichrist komt naar Jeruzalem, dat is in stenen gebeiteld, maar het
seizoen van het jaar en de dag van de week is een gebedsonderwerp.
Dus als de Vader me zegt dat er dingen staan te gebeuren, is het zo dat we kunnen bidden en Hem
vragen om in te grijpen.



Maar Jezus...
Wanneer Jezus aan mij verschijnt heeft dat de maken met het lichaam van Christus en wat Hij met
ons gaat doen, dan is dat niet iets wat zal veranderen – Hij verklaart het eigenlijk, dit is wat Ik mijn
lichaam vraag om te doen... Deze woorden zijn als Zijn boodschappen aan de gemeenten in
Openbaring en zijn bestemd voor ‘hen die een oor hebben om te horen, laat hen horen.’
Soms, nadat Hij heeft verklaard wat Hij gaat doen, zal Hij me vragen te bidden voor iets wat daarmee
samenhangt.

In maart van dit jaar (2010) verscheen Hij aan me en zei me dat Hij het Lichaam van Christus vroeg
zichzelf te oordelen betreffende financiën, wat ertoe leidde dat het lichaam zichzelf ging oordelen op
andere gebieden zoals hoe we onze tijd doorbrengen, omgaan met relaties, plannen maken voor de
toekomst enzovoorts.

De laatste keer dat Hij zo direct met me sprak over het Lichaam van Christus dat zichzelf moest
oordelen betreffende financiën kwam in maart 1987 tijdens het seksmisbruik en misbruik van
gemeentefinanciën schandaal van Jim Bakker. Hij zei me toen dat deze publiekelijke ondergang
(Bakker, Swaggert en anderen) een collectieve waarschuwing aan Zijn lichaam waren om zichzelf te
oordelen op seksuele zonden en voor financiële moeilijkheden die op komst waren. Zeker, de
aandelenmarkt in de VS kelderde 6 maanden later in oktober 1987 en het grootste deel van de wereld
had te maken met een recessie tot 1992 en in Canada tot 1995. Op dit moment is het Lichaam van
Christus behoorlijk ‘losjes’ zoals mijn moeder zou zeggen, seksueel gesproken en het heeft zich
verhard tot dergelijke zonde. Hij noemde seksuele zonde niet in maart 2010, Hij noemde alleen dat we
onszelf moeten oordelen op financieel gebied.

Een paar weken geleden
Ongeveer een maand geleden bezocht een groep van ons uit Tulsa onze verwanten in Arlington
(Dallas) Texas. Gedurende de intense aanbidding waar ongeveer 35 van ons samen waren, werden
plotseling mijn ogen geopend in Zijn koninkrijk en Jezus kwam plotseling de kamer binnen. Nadat Hij
met mij gesproken had ging Hij de kamer rond en sprak met diverse anderen, voor zover ik me
herinner gingen bij 4 anderen de ogen open om Hem die morgen te zien terwijl Hij rondliep en sprak
tot verschillende mensen. Het was een gezalfde tijd.

Hij herhaalde tegen mij wat Hij in het voorjaar gezegd had. Dat Hij Zijn lichaam vraagt zichzelf te
oordelen betreffende financiën. Hij ging verder: “Besef je niet dat het resultaat van deze
verkiezingscyclus deels is zodat mijn mensen wakker worden om hun leven op te pakken? Dit laat
zich zien in de politieke wereld, maar de wortel is dat mijn mensen hun leven oordelen, actie
ondernemen en veranderingen aanbrengen die door Mij richting gegeven worden. Onthoudt, dat als Ik
dingen doe in mijn lichaam, de uiterlijke stroom van Leven invloed heeft op dingen in het natuurlijke.”

Ik weet nog dat toen de Berlijnse Muur/Sovjet Unie viel, veel mensen de ondergrondse kerk aanwezen
als wortel voor deze roep om vrijheid en daarom zijn politici van China tot de Arabische wereld bang
voor het lichaam van Christus want de individuele vrijheid die de Geest van God geeft, gaat over in
iemands persoonlijke, economische en politieke leven en heeft uiteindelijk invloed op de landelijke
politiek en de richting die landen opgaan.

Hij zei me te bidden voor het nieuwe Congres en omdat de prijs die betaald moet worden voor
zelfoordeel een kwestie van discipline is, wat moeilijke tijden betekent voor velen die niet voorbereid
zijn op een dergelijk discipline totdat ze uiteindelijk hun leven op die manier op orde brengen. Toen
bracht Hij eerdere bezoeken uit het voorjaar van 2009 in mijn gedachten waar Hij sprak over een
ondergrondse economie in Zijn lichaam (hier gedeeld) en het bezoek van november vorig jaar over het
beeld van de glijbaan in de speeltuin en de voorspelling dat de Republikeinen winnen maar dat het
netto resultaat over de komende 2 jaar gemengd zou zijn (ook hier gedeeld).

Nadat Hij stopte met spreken over deze eerdere bezoeken en ik ze samen probeerde te voegen,
sprak Hij wat persoonlijke dingen tegen me, draaide zich om en liep naar anderen toe om met hen te
praten. Ik kreeg de indruk dat, vanwege waar Hij ophield, we 2 jaar de tijd hebben onszelf te oordelen
en voor te bereiden tot óf het voorjaar van 2012 toen Hij verscheen en me voor de eerste keer sprak
over het lichaam dat zichzelf moest oordelen, of november 2012, verkiezingen in de VS. Toch had ik
het gevoel dat verschillende dingen onderweg zouden gebeuren die mensen wakker zouden



schudden zodat ze in actie zouden komen – zowel de gelovigen als ongelovigen die hun financiële
huis op orde gaan brengen.

Geen angst maar opwinding
Hij was opgewonden over de komende dagen – velen in het lichaam zijn bezig hun prioriteiten in de
juiste lijn te brengen, relaties te ontwikkelen waar de Bijbel over spreekt en boven alles, wandelen in
liefde in deze relaties. Hij verzekerde me dat er hele opwindende tijden aankomen, het was een
geweldig positief bezoek. Dit was niet alleen voor Amerika en deze ‘Thoughts’ gaan de hele wereld
over, dus neem dit als een algemeen woord voor het lichaam. Zoals ik al zei, ik was niet van plan om
dit te delen en had geen verband gelegd met het onderwijs over geld van de afgelopen zes weken en
deze bezoeken... maar ik moet gehoorzaam zijn.

Voor velen zal wat ik nu deel weerklinken in je geest als iets waar je al mee bezig bent –
gedisciplineerd zijn, budgetteren, voorbereiden voor de toekomst in plaats van een houding van een
ongedisciplineerde tiener die net zakgeld heeft gehad – maar geestelijk gericht op relaties en met wie
je omgaat.

Jezelf oordelen in deze dingen dragen een getuigenis met zich mee.

Wees gezegend,

John Fenn / vertaling GG
(Vergeet niet me persoonlijk te mailen op cwowi@aol.com)
www.supernaturalhousechurch. org


