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“Profetisch woord 2011”

Dag allemaal,

Inwoner van welk land?
Velen hebben mij gevraagd of de Vader of de Heer mij iets heeft gezegd over dit jaar. Ik zal een klein
beetje hiervan delen, maar hetgeen ik graag wil delen gaat over een seizoen van de Geest waarin het
lichaam van Christus zich nu bevindt. Dat is in wezen veel groter dan het moment van het omslaan
van een kalender in een nieuw jaar.

Ik heb eerder in deze ruimte gedeeld, en de meesten zullen zich dat herinneren, hoe de Heer aan mij
verscheen vorig voorjaar(2010). Hij vertelde mij in welk seizoen wij waren, waarin Hij vraagt van het
lichaam van Christus om zichzelf te oordelen. Dit in de eerste plaats wat betreft financiën en relaties.
Dit lijkt in het bijzonder belangrijk in een tijdspanne van twee jaar.

Vandaag zal ik ook niet op alle details ingaan, maar we zijn nog steeds “in” dat woord, in dat seizoen.
Het is een tijd van voorbereiding voor het lichaam vanwege de veranderingen in de wereld om ons
heen. Van dat bezoek is er één uitspraak dat mij aanzette tot een studie van het Woord. Hij zei:”Weet
je, dat wat velen geloven dat het evangelie van het koninkrijk is, niets meer is dan een doctrine
van mensen. Bestudeer het verschil”.

Elk land heeft zijn eigen cultuur met betrekking tot financiën en relaties. Gods cultuur echter is een
cultuur in en van zichzelf op deze terreinen. Op welke cultuur is onze focus, onze attentie, ons
verlangen?

Nadat Hij dit tot mij gezegd had begon ik de cultuur van het koninkrijk van de hemel te bestuderen. Ik
deed zelfs een serie over dit onderwerp in de Webinars als een gevolg hiervan (je kunt dit terugvinden
in het archief op de website, het is gratis, in het engels). Ik begon de verschillen te vergelijken tussen
het Bijbels Evangelie en het Amerikaanse evangelie. Op bijna dezelfde manier hoe ik jaren geleden
de vergelijking maakte hoe kerk werd gedaan in mijn omgeving en hoe Paulus het deed en onderwees
en hoe het werd gedaan door de schrijvers van het NT. Net als toen vond ik dat de ene in vele
opzichten de andere niet vertegenwoordigde.

Wat heel duidelijk werd door mijn studies was dit: Een groot deel van het lichaam van Christus
denkt dat de Amerikaanse Droom en het Koninkrijk der hemelen één en het zelfde zijn. Dat zijn
ze niet. (En we hebben deze fout geëxporteerd naar de rest van de wereld).

Indien je een uitstekend verslag wilt lezen van een man die de verschillen tussen het evangelie en het
Amerikaanse evangelie ging zien, dan raad ik het boek aan van David Platt “Radical” (ook
verkrijgbaar als e-boek).

Wacht nog even met “BOE” te roepen
Wat ik de Heer op dat moment vroeg, maar wat ik nog niet gedeeld heb tot nu toe, is: Ik vroeg Hem
waarom Hij het lichaam vraagt om zichzelf te oordelen op deze twee terreinen (in het bijzonder
financiën en relaties). Hij begon mij te onderwijzen dat wanneer gaven worden misbruikt en mensen
zichzelf niet hiermee overeenkomstig oordeelden, die gaven een bron van zonde worden en
vervolgens een middel waarmee Hij vaak mensen oordeelt.

Hij noemde Lucas 9:57-62 en hoe Hij de mensen uitdaagde die zeiden:”Ik zal u volgen, waar u ook
gaat”, “Laat mij eerst mijn vader begraven”, en “laat mij eerst afscheid nemen van mijn familie”, met
deze dingen – “Ik heb geen plaats om mijn hoofd neer te leggen”, “Laat de (geestelijke) doden hun
doden begraven” en “Je kunt de hand niet aan de ploeg slaan en over je schouder achterom kijken”.
Ze moesten breken met hun cultuur en de cultuur van Jezus gaan aannemen (om het maar zo te
zeggen).

De gave, de roeping, het doel, werd het punt van beslissing, het punt van het zichzelf oordelen. Zo is
het vandaag nog.



De Heer ging verder:”Amerika’s grote gave van financiën aan de wereld zal de manier worden
waardoor ze zal lijden”. Dat was de observatie die Hij maakte, niet een oordeel, maar het laat zeker
een natie oogsten wat het gezaaid heeft.

Dat is de eerste stap – toestaan dat iemand of een natie oogst wat het heeft gezaaid – schulden,
ongedisciplineerd uitgeven, relaties met bedrog of verborgen motieven. Oordeel komt nadat iemand of
een natie niet reageert op wat ze oogsten van wat ze gezaaid hebben door hun manieren te
veranderen – er is nog steeds hoop voor ons, nog steeds tijd om te reageren.

Oordeel begint bij het huis Gods, zei Petrus. Dit bezoek is dus een ‘hoofd omhoog’ voor wat gaat
komen naar de wereld. Ik hoop dat we reageren als een natie, maar ik weet dat als lichaam van
Christus we tijd hebben om te reageren.

Hoe kun je weten dat je hoort wat de Geest zegt
Veel lezers hebben iets in hun geest ervaren waar ze niet precies de vinger op kunnen leggen, maar
ik hoop dat dit bij jou resoneert. Sommige van de tekenen die er zijn als reactie op de roep van de
Heer om jezelf te oordelen op het gebied van financiën en relaties zijn deze:

Allereerst zal iemand een innerlijke verwijdering voelen van de evangelie-gebeurtenissen om hem
heen – ze voelen zich losgemaakt van de traditionele kerk, bijna als een objectieve verslaggever of
derde partij. Ze hebben niet langer een verlangen naar grote samenkomsten, de favoriete spreker
spreekt hen niet meer aan. Men begint hongerig te worden naar het zuivere Woord, om te zitten aan
de voeten van Jezus.

Op het zelfde moment gaan ze naar hoofdstuk en vers om te zien of datgene wat ze gewoon waren te
horen als onderwijs wel of niet waar is. Ze ontdekken dan grote fouten. In eerste instantie hebben ze
niet in de gaten dat ze de Heilige Geest horen, die hen punt voor punt als een ‘heer’ wijst op de
fouten, door een serie van plotseling ‘weten’. Plotseling “dat klopt niet!’ openbaringen van binnen.

De Heilige Geest gaat door met het openbaren van relaties die oppervlakkig zijn, ofschoon in de naam
van de Heer. Ze worden gewezen op een weg naar meer ‘echte’ mensen. Ze beginnen zich af te
vragen of het geven in het verleden wel een geven was met de juiste motieven en of het geld wel op
de juiste manier gebruikt werd. Ze vragen zich af of het wel OK is om iemand die behoeftig is geld te
geven, in plaats van het in het offermandje te doen.

Iemand vraagt: “Is dit allemaal echt?” en men stelt hun kernwaarden en geloof ter discussie.

Ze hebben een gevoel in hun geest dat er iets op het punt staat te veranderen in de wereld om hen
heen. Ze weten diep van binnen dat de wereld opnieuw zal veranderen, maar het is meer dan een
vrees voor de economie en de wereld.

Ze voelen iets diep binnenin dat verandert, zo iets als hoe de dingen van God en mensen van God
behoren te zijn en hoe dit meer en meer belangrijk gaat worden in hun leven – maar ze weten nog niet
waar ze die mensen die dezelfde geestelijke waarden hebben, moeten gaan zoeken.

Daarom is er een gevoel van losgemaakt zijn en ronddrijven, terwijl ze tegelijkertijd in hun geest
voelen dat ze op een pad wandelen samen met de Heer, in vrede, op een groot avontuur. Hun
verstand vraagt zich af wat er aan de hand is, maar in hun geest is er vrede en de tegenstelling houdt
hen bezig als ze wakker zijn. Lijkt dit op jou?

Volgende week zal ik de verschillen belichten tussen het koninkrijk van God in de Bijbel en de
Amerikaanse en andere evangeliën. Dus we gaan het evangelie waarin we geloofd hebben
vergelijken met het evangelie dat de Bijbel presenteert en merk dan de verschillen op.

Zegen,
John Fenn / vertaling WJM


