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“De dagen waarin wij leven - deel 1”

Dag allemaal,

Vooraf gewaarschuwd is vooraf bewapend; een gewaarschuwd mens telt voor twee.
Vorig jaar toen de Heer aan mij verscheen in een bezoek over de dingen in het lichaam van Christus, vertelde
Hij dat ‘een nieuwe golf van de geest van angst de wereld in zijn greep zal gaan houden en zelfs zal proberen
Mijn volk erin te verstrikken.’ Sindsdien heb ik dit op veel manieren zien gebeuren.

Sommigen zoeken naar een profetische bedoeling in elke politieke of natuurlijke gebeurtenis, sommigen
volgen politieke ontwikkelingen op de voet, sommigen duiken in ongebruikelijke leringen, sommigen bereiden
zich voor om te schuilen in grotten.

Aan de andere kant zijn er ook mensen die oppervlakkige kerken en oppervlakkige geestelijke relaties
loslaten om zich beter in mensen te verdiepen die hun vinger aan de pols hebben aangaande waar Jezus zich
in het lichaam van Christus beweegt. Deze twee kampen zijn in sterk contrast met elkaar. De ene kijkt met
angst naar wat er gebeurt, de ander vindt God in het midden van echte en uitgebalanceerde goddelijke
relaties en gemeenschappen en wordt in beslag genomen door wat Jezus op aarde aan het doen is.

Ziende wat er op dit moment allemaal gebeurt, kunnen we op zijn minst afvragen wat er aan de hand is.

Laten we bij het begin beginnen, een hele goede plek om te starten...
Terwijl Hosea 6:7 recht voor z’n raap verklaart dat de zonde van Adam een overtreding tegen God was,
vertaalt Paulus dit in praktische woorden in Romeinen 5:12 dat de dood binnenkwam in de wereld door de
zonde van Adam, en dat zo zonde en dood kwam, met als resultaat een vloek op de mensheid die over de
hele aarde verspreid werd.

Realiseer je dat Gods leven zo overheerste op aarde in die tijd, dat er 930 jaren voor nodig waren om Adam
te laten sterven, met een geleidelijke afname van de leeftijd per generatie. Abraham leefde 175 jaar, Mozes
120, in onze tijd bereiken de landen een gemiddelde leeftijd van 70 jaar. Satan zou niets liever willen dan de
mensen al in de moederschoot doden, vandaar het probleem met abortus.

De aarde was geschapen om gewillig vruchten en groenten voort te brengen, maar vanwege de zonde van
Adam moeten we tot op de dag van vandaag hard werken om onkruid te wieden, ziektes, pesticiden en
weersomstandigheden weerstaan om groenten te kweken. Psalm 82:5 observeert dit: ‘alle grondvesten der
aarde wankelen’ in een Psalm over het komende oordeel over de natiën.

Paulus legt dit uit in Romeinen 8:19-23
“Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de
schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen (gebondenheid), niet vrijwillig, maar om de wil van Hem,
die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan
de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods.”

“Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen
zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de
verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.”

De aarde, zegt hij, gaat door barensweeën, wachtend tot de zonen Gods geopenbaard worden, dat ze
geboren worden – jij en ik, om met Jezus te heersen en te regeren op aarde, in Zijn koninkrijk. Dan zal de
vloek opgeheven worden en kan de aarde terugkeren naar de vrijheid waarvan hij genoot onder Adam voor
diens hoogverraad.

Wegen van de Geest
Begrijp dit: Toen Adam Satan toeliet op aarde, was hij, Satan, de enige boze geest op de planeet. Je zult je
herinneren dat de gevallen engelen die hem volgden in zijn rebellie, op aarde geworpen werden, voor eeuwig
gebonden aan de duisternis in de geestelijke wereld. Zij hebben zich sindsdien op aarde willen manifesteren,



duisternis willen brengen, een levende hel, vanuit hun wereld naar onze wereld, en op die manier mensen
proberen te beïnvloeden.

Toen de mensen zich gingen vermenigvuldigen op aarde, en toen Kaïns kant van de familie de kant van
Satan koos, werden meer en meer demonen toegestaan zich door mensen te manifesteren op de aarde.
Onthoudt dat Jezus zei in Matteüs 12:43-45 dat wanneer één demon iemand verlaat, deze teruggaat om meer
én bozere geesten te halen, dus toen de mensheid zich vermenigvuldigde op de aarde, nam ook het aantal
demonen toe dat zich op aarde manifesteerde.

Het is niet moeilijk te begrijpen. Als je eens naar demonen hebt geluisterd, weet je hoe ze zich manifesteren
in jouw natuurlijke wereld. Toen je tot de Heer kwam vonden deze demonen geen plaats meer, en ze
moesten zich terugtrekken in de duisternis, niet in staat zich te manifesteren in deze wereld – totdat en tenzij
ze iemand anders vonden die zich aanbood aan hen.

Vandaag zijn we met bijna 7 miljard mensen op de aarde. Hele naties zijn in slavernij door demonisch
geïnspireerde religies en politieke systemen omdat demon na demon toegestaan werd op de planeet doordat
goddeloze mensen zijn ideeën en wegen volgden.

Aan de andere kant rapporteert het US Center for World Missions dat het Christendom de snelst groeiende
religie in de wereld is, bijna 8% per jaar. Islam groeit minder dan 2%, en alle groei in het Christendom komt in
de vorm van huiskerken – denominaties en traditionele kerken verliezen terrein of ruilen slechts ‘schapen’.

Onder dit alles is de planeet aarde, geschapen om te produceren voor de mensheid, maar een plaats die
onder een vloek ligt, kreunend en in barensweeën wachtend op de geboorte, dus op de terugkeer van Jezus
en op het openbaar worden van de zonen Gods die de vloek kunnen opheffen. Het kwade verspreidt zich en
meer en meer demonen worden losgelaten omdat slechte mensen hier ruimte aan geven, maar op hetzelfde
moment is God in beweging in een echte opwekking. Een Chinese kerkleider zegt dat ze elke maand 1
miljoen Chinezen tot de Heer zien komen (dit is slechts één voorbeeld).

(De opwekking waar de traditionele kerk naar uitkijkt is al aan de gang en ze weten het niet – dat is omdat ze
opwekking vertalen met dat ze extra diensten moeten houden, terwijl in feite over de hele aarde mensen
samen komen in huizen, kleine groepen gelovigen die de Heer zoeken en in Hem groeien. Ik beveel het boek
Megashift van Jim Rutz aan voor verbazingwekkende informatie hierover).

Meer wegen van de Geest
In de vroege jaren 90 bezocht de Heer me en sprak over de gebeurtenissen in de eindtijd. Hij herinnerde me
aan de bijbelgedeelten hierboven die ik met jullie deelde, en toen voegde Hij dit toe: “Tot op heden kunnen de
meeste natuurlijke gebeurtenissen zoals weersomstandigheden, vulkanen en aardbevingen uitgelegd worden
door de natuurlijke orde van dingen die onder de vloek op aarde gebeuren. Maaf vanaf nu zullen deze dingen
een specifieke geestelijk component hebben, dus let op deze dingen. De barensweeën van de aarde zullen
intenser worden in de komende jaren als het natuurlijk verloop van dingen, maar let op die gebeurtenissen die
een specifieke geestelijke oorzaak hebben.”

Vanaf die dag als er een natuurramp had plaatsgevonden, vroeg ik de Vader of er iets specifieks was aan die
gebeurtenis, of dat het deel uitmaakte van een grotere natuurlijke oorzaak van de barensweeën van de aarde.
Weet je nog dat in begin 2010 de vulkaan op IJsland uitbarstte? Dit had niet alleen invloed op IJsland, maar
de rookwolk trok ook over Engeland en Noord-Europa, en zuidelijk tot aan Griekenland.
Toen vertelde de Vader me dit: “Zoals IJsland de afgelopen jaren geconfronteerd is geweest met een
financiële crisis, zo zal tevens deze vulkaan en de aswolk zich uitstrekken en financiële problemen
overschaduwen de EU en Engeland. Let op deze dingen en bid, want miljoenen zullen beïnvloed worden en
het zal veel onrust veroorzaken.” (en andere daaraan gerelateerde dingen)

Maar hoe zit het met de aardbeving in Japan? Geen woord van Hem hierover. Ik moet aannemen dat het deel
uitmaakt van de natuurlijke geboortepijnen die de aarde ondergaat, en die heftiger worden, net als weeën, tot
de ‘geboorte’, wat de terugkeer van de Heer is.

Deze dingen zijn niet Gods oordeel over de aarde, ze zijn de natuurlijke orde van geboorteweeën zoals
beschreven in de bijbelverzen hierboven, of weeën met een specifieke geestelijke herkenbaarheid. We
moeten niet bang zijn, maar we moeten in beslag genomen worden door wat Jezus op de planeet aan het
doen is.

Volgende week meer over tekenen en de wegen van de Heilige Geest op aarde.
Wees gezegend,



John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

02-04-2011

“De dagen waarin wij leven – deel 2”

Dag allemaal,

Vorige week...
deelde ik dat de aarde in barensweeën is en wacht op de manifestatie van de zonen Gods.

Jezus zei
Jezus zei in Mattheüs 24:7-8 dat “volk zal opstaan tegen volk, er zullen hongersnoden, ziekten en
aardbevingen zijn op diverse plaatsen. Dit alles is het begin van de weeën.”
Dit verbindt beroering in de natuur aan de weeën van de eindtijd in de natuurlijke en politieke wereld.

Binnen enkele weken is mijn serie CD’s klaar met de titel 'The Disasters of The Revelation' (De Rampen
van Openbaring), waarin ik gedetailleerd uitleg geef over de ware economische en natuurlijke rampen waar
we mee geconfronteerd worden in de laatste dagen – dus houdt dat in de gaten. Maar het punt is dat we nu
op een planeet leven die in barensweeën is, worstelend onder de last van de vloek. Rampen zullen
toenemen, intenser en heviger worden als we dichter naar het einde komen, als de natuurlijke orde van
dingen – dus wen er aan!

Maakt dit je bang?
Een van de dingen die de Heer me een jaar geleden vertelde was iets dat Hij mijn vrouw enkele jaren eerder
ook zei: In de tijden die komen zullen veel gelovigen, die denken dat ze in geloof staan, ontdekken dat dit niet
zo is, maar dat ze leerstellingen van mensen gevolgd hebben en hun geloof in hen gesteld hebben, in plaats
van in Hem.

Dat is wat er op dit moment gebeurt in de harten van velen. Ik weet nog toen Jim Bakker en Jimmy Swaggart
aan het einde van de 80-er jaren van hun voetstuk vielen, er ook veel mensen van de Heer weggingen, wat
laat zien dat hun geloof al die tijd in mensen gesteld was. Ze zeiden de juiste dingen, ze deden wat goed was,
maar het was niet Jezus of de Vader die op de troon van hun hart zat, maar één of beide van deze mannen.
Dus toen zij vielen, deden deze mensen dat ook.

Op dezelfde manier gebeurt dit nu overal met mensen, maar het zijn geen eenlingen die in ongenade vallen,
maar favoriete leerstellingen, voortgebracht door vele bedieningen, en velen ondervinden dat ze hol en
oppervlakkig zijn.

Jezus zei in Johannes 17:3 tegen Zijn Vader: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige en
waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.” Ken je de Vader? In 1 Johannes 1:3 schreef
Johannes: “...onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.”

Jezus zei de gemeente in Efeze dat ze hun eerste liefde verloren hadden, wat natuurlijk Hem was. Vandaag
zijn er zoveel leerstellingen, studies, angst gebaseerd op onderwijs over de eindtijd, dat het eenvoudig is om
de eenvoud van ons geloof kwijt te raken voor een meer ingewikkeld geloof.

Voor sommigen wordt God een formule – ik doe dit en God doet dat. Voor anderen, zij worden zich meer
bewust van wat de vijand doet, of wat anderen beweren dat de vijand doet, dan wat Jezus doet. Dit komt
allemaal voort uit het feit dat mensen de Vader niet echt kennen, en misschien, ook Jezus niet echt kennen.

Waarom heb ik vrede als mijn hoofd bijna in paniek is?
Weet je waarom je nu vrede in je geest hebt? Weet je wat die vrede is?
Jezus zei in Johannes 16:13 dat de Heilige Geest niet uit Zichzelf spreekt, maar al wat Hij hoort, zal Hij
spreken. Dat betekent als Hij hoort ‘bidt!’ je maar beter kunt gaan bidden. Als Hij hoort ‘ren!’ dat je maar beter
kunt wegrennen.

Paulus zei in 1 Korintiërs 2:10 dat de Heilige Geest alle dingen doorzoekt, zelfs de diepten Gods om te zien
wat Hij voorbereid heeft voor degenen die Hem liefhebben.

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=3200567&msgid=269805&act=XE8C&c=679198&destination=http%3A%2F%2Fwww.supernaturalhousechurch.org%2F


De reden waarom we ‘vrede’ in onze geest hebben over de wereld en onze toekomstige situatie is omdat de
Heilige Geest het hart van de Vader God doorzocht heeft, en vrede voor jou gevonden heeft. Die vrede in
jouw geest is Zijn communicatie met jouw geest, Hij heeft gehoord en gezien bij de Vader dat er vrede en
voorzieningen voor jou zijn. Dat is wat vrede is.

Dus dan wordt geloof een zaak van alles doen wat je kunt om die vrede te bewaken. Blijf weg van die
bekende websites die je angst en tweestrijd opwekken. Zet je TV programma’s af die je angst geven. Bewaak
die vrede van de hemel!

Wanneer we wandelen in die vrede, zelfs als onze gedachten ‘paniek’ schreeuwen, staan we onszelf toe te
groeien in geloof, Hem een beetje beter te kennen, te vertrouwen op die vrede... en uiteindelijk, dat wat
belangrijk is. Je zult niet meer proberen het allemaal uit te zoeken en te ontdekken, hoeveel nieuws je ook
kijkt, hoeveel websites je ook bezoekt, ongeacht hoe veel bedieningen je tot op de draad uitzoekt voor ook
maar de kleinste aanwijzing over hoe het allemaal zal eindigen of wat je moet doen.

We moeten die angst laten vallen, het actief weerstaan en ons concentreren op het kennen van de Vader en
de Zoon, en leven in die vrede die alleen de hemel kan geven. Barensweeën zullen doorgaan, maar we
moeten leven in die vrede van de hemel.

Maar... angst zorgt ervoor dat sommige gelovigen gevangen worden in het zoeken naar tekenen, misschien
alle politieke onrust en natuurrampen onderzoeken op een mogelijke profetische bedoeling. En dat is het
onderwerp van volgende week.

Tot dan, wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

09-04-2011

“De dagen waar in we leven – deel 3”

Dag allemaal,

Zoeken naar tekenen
Veel christenen zoeken naar tekenen om te zien of de wereldgebeurtenissen profetische aanwijzingen zijn
van hoe dicht we bij de wederkomst van Jezus zijn, of de opname, of de antichrist. En we moeten ons daar
van bewust zijn, maar kijken naar ‘wat er allemaal’ gebeurt zou geen focus voor ons moeten zijn, zelfs geen
hobby.

Als je net bent als ik, dan krijg je van tijd tot tijd emails met dingen met wazige strepen van licht en dan wordt
beweerd dat het engelen zijn die op tape zijn vastgelegd. Of spookachtige figuren naast een spreker of bij een
buitenlucht evangelisatie bijeenkomst, en zelfs de standaard ‘het gezicht van Jezus in de pudding’ categorie
van foto’s.

Onlangs heeft een holografische afbeelding van een UFO, die gemaakt was door een filmmaatschappij er
voor gezorgd dat christenen wereldwijd of dat een teken was van de eindtijd, totdat ze begrepen dat het een
stunt was voor een film.

Jezus zei:
“Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken
van Jona. En Hij verliet hen en ging heen”
Mt. 16:4

Ik vind dat een opmerkelijke uitspraak want Jezus heeft vele tekenen gedaan; de doden werden opgewekt, de
zieken werden genezen, de blinden gingen zien en de verlamden gingen lopen. Toch zei Hij dat een boze
generatie / boos geslacht verlangden naar een teken / een teken zochten.

Waarom laat Hij van de ene kant tekenen zien, en van de andere berispt hij de Farizeeën voor het feit dat zij
tekenen zochten? Waar komt het “boze” dan vandaan?

http://click.icptrack.com/icp/relay.php?r=3199761&msgid=269812&act=R81Q&c=679198&destination=http%3A%2F%2Fwww.supernaturalhousechurch.org%2F


Dat deed Hij omdat de Farizeeën de genezingen en wonderen die Hij deed als tekenen, niet accepteerden –
zij wilden ontkennen wat Jezus deed in hun midden om te kijken naar een ‘groot’ teken dat een
onweerlegbaar bewijs was van wie Hij was of van de tijd waarin zij leefden. En dat kwam uit een boos hart.

Een bezoek
Enkele jaren geleden verscheen de Heer aan mij en vertelde mij dat Hij mij wilde onderwijzen hoe Hij de
mensen onderwees. Het eerste voorbeeld dat Hij gebruikte was van Joh.3, waar Johannes de mensen
doopte. En enkelen kwamen en vertelden Johannes dat Jezus ergens anders mensen aan het dopen was.

Dat leidde tot de beroemde uitspraak van Johannes ‘Hij moet wassen, ik moet kleiner worden’ van vers 30.
Hoofdstuk 4 begint met:”Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer
discipelen maakte en doopte dan Johannes, (ofschoon Jezus niet zelf doopte, maar zijn discipelen) verliet Hij
Judea en vertrok weder naar Galilea. En Hij moest door Samaria gaan”.

Wat de Heer mij vertelde in dat bezoek dat de reden dat Hij dat deed omdat Hij wist dat de Farizeeën Hem
niet wilden volgen naar Samaria. Hij wilde dat ze teruggingen en dat ze van Johannes’ bediening van
bekering zouden ontvangen. Zij moesten eerst de bediening van bekering ontvangen, voordat Hij kon
toestaan dat ze Hem zouden ontvangen. Door naar Samaria te gaan werden ze gedwongen om terug te gaan
en naar Johannes te luisteren. (In de hoop dat ze zich zouden bekeren).

Hetzelfde
Dat was precies hetzelfde waarom de Farizeeën niet wilden zien dat de wonderen van Jezus de tekenen
waren – ze wilden de ‘grote tekenen’ in overeenstemming met wat zij onder ‘tekenen’ verstonden. Hij wees
hun terug naar de tekenen die hun geboden werden, daarmee probeerde Hij te laten zien wat Hij aan het
doen was in hun midden. Ze gingen hier aan voorbij om te kijken naar de ‘grote’.

Dat doet me herinneren aan het bezoek van februari 2001 toen de Heer tegen mij zei: “Zie wat Ik zei:
Mensen rennen heen en weer naar die samenkomst en die, zoekend naar het spectaculaire, denkend
dat dat bovennatuurlijk is. Maar ze missen het bovennatuurlijke in hun midden, zelfs in hun harten.
Want het proces van discipelschap is bovennatuurlijk”.

Op welke stem ben jij afgestemd?
Wat er ook om ons heen gebeurt, welke wereldgebeurtenissen ook rondgaan, wij moeten doorgaan met het
wandelen in het werk wat de Heer aan het doen is in ons hart. Het is zo gemakkelijk om afgeleid te worden
door de vele stemmen van buiten, maar in feite is er maar één stem die we moeten volgen en dat is de Zijne.
Indien we dit willen doen, dan wandelen door het dal van de schaduw van de dood en naar de andere kant.

Hij is een echte gentleman, die niet spreekt indien we onze bezig houden met andere stemmen. Enkele jaren
geleden ging ik door een periode van oprekken, waar de Vader mij niets had verteld van de
wereldgebeurtenissen of dingen om voor te bidden. Ik vroeg Hem waarom. Hij vuurde terug:”Je krijgt alle
informatie van FOX NEWS, dus waarom zou Ik jou iets vertellen?”
Oei, ik bekeerde mij en deed de TV direct uit. Hij begon weer tegen mij te spreken over die dingen waar ik
voor kon bidden en om de dingen te zien in de wereld.

Hoeveel christenen speuren websites af op zoek naar het laatste profetische nieuws, het laatste economische
nieuws, de laatste samenzwering theorie. Ze vergeestelijken alles om te zien of het profetisch is of eindtijd? Ik
ben zo bezig met wat de Heer nu aan het doen is, dat ik geen tijd heb om me bezig te houden met dingen die
angst of verwarring veroorzaken.

Ik vind vrede in Zijn stem, in Zijn aanwezigheid. Ik kies ervoor om te geloven dat indien ik Hem zoek en Zijn
gerechtigheid, alles mij zal toegeworpen worden. Ik kies ervoor om de stemmen in te perken die ik hoor opdat
ik Hem het duidelijkst hoor.

De tekenen waar ik naar uitzie zijn diegene in mijn hart, in mijn midden, want het proces van discipelschap is
een bovennatuurlijk werk. En ik heb mijn handen vol hieraan om daarin proberen te wandelen.
Jij niet dan?

Zegen,
John Fenn / vertaling WJM

16-04-2011



“De dagen waarin wij leven – deel 4”

Dag allemaal,

Wat de Heer tegen me zei...
De Heer is dit jaar twee keer aan mij verschenen om me dingen te vertellen die binnenkort gaan gebeuren in
mijn eigen leven en bediening, de tweede keer een paar dagen na de aardbeving van 11 maart in Japan. Ik
dacht echt dat Hij een opmerking zou maken over de onrust in de Moslimwereld en over de aardbeving, maar
Hij gaf me niet meer dan een paar woorden (nadat ik Hem onderbroken had) en dat was dit:

“Wat betekent dit voor jou? Probeer in je gedachten niet uit te vissen wat al deze dingen betekenen, want
deze dingen moeten gebeuren zoals het geschreven is. Je weet dit, maar het is nog niet het einde. Wat jou
betreft: jij moet je met de zaken van de Vader bezig houden, doe die dingen en het zal goed met je gaan, en
met allen zal het ook goed gaan.”

De meesten van ons hebben het gevoel dat de aarde op een punt in de geschiedenis gekomen is dat we licht
zien aan het eind van de tunnel – we hopen alleen dat het niet de lichten van een trein zijn! Of dit licht is de
Heer, óf het is een ramp die op de loer ligt, maar de meeste mensen voelen wel aan dat er iets aan zit te
komen. (Dank je wel Rob voor weer zo’n mooie beeldspraak)

Bezig zijn met de zaken van de Vader is de meest veilige plaats om te zijn, ongeacht wat er om ons heen
gebeurt, en er gebeuren dingen om ons heen – wij moeten gericht zijn op wandelen in het licht dat we
hebben. Als we dat doen, zal het goed met ons gaan.

Hoe profetie werkt
Iemand heeft een ‘woord van de Heer’, dan hebben anderen een droom die deze woorden lijken te
bevestigen en daardoor lijken de woorden geloofwaardig te zijn. En al vrij snel luisteren mensen alleen maar
naar het nieuwste profetische woord en richten zich daar helemaal op.

Door de jaren heen heb ik veel woorden gehoord, hier zijn er een paar die rond 1978 voor de VS gesproken
werden: De VS zal aangevallen worden door Rusland rond 1979 of 1980. De opname zal plaatsvinden in
1988, en nadat een foute berekening toegegeven was, in 1989. God zal het land oordelen door het letterlijk in
twee delen te splijten als Obama zich tegen Israël keert, en ook de altijd populaire opname-datum - dit jaar
zal de opname plaatsvinden op 9 of 11 augustus.

Blijf nog even luisteren – dit is geen kritiek, het is Christelijke geschiedenis, dus neem er geen aanstoot aan.
Er zijn woorden die zeggen dat een enorme vloedgolf een groot deel van Nederland weg zal vagen, woorden
dat de deur naar Rusland dichtgeslagen zal worden, woorden dat God Japan oordeelde met de aardbeving
en dat een die daar op lijkt Californië binnenkort zal treffen. O ja, en Obama is de anti-Christ (voor zover ik me
herinner kreeg elke president deze woorden over zich geprofeteerd).

Merk ook op dat ik in deze opsomming de geloofwaardige en ongeloofwaardige woorden met elkaar
vermengd heb – dus hoe kun je er wijs uit worden?

Weet je nog van Jona?
Jona profeteerde dat Nineve binnen 40 dagen vernietigd zou worden – maar dat gebeurde niet. Als je dat in
onze tijd plaatst, zullen sommige mensen zeggen dat dit woord niet van God kwam, omdat het niet plaats
vond. Anderen zullen zeggen dat gebed het stopte (dat klopt – zij bekeerden zich). (Jona 3:4, 9-10)

Mozes profeteerde in Egypte aan de Hebreeuwse slaven dat God ze naar het Beloofde Land zou brengen,
toch stierven ze allemaal in de woestijn, behalve Jozua en Kaleb, en we weten allemaal waarom DAT niet
gebeurde. (Ex. 3:17, 29-31, 6:8)

Maleachi 4:5 zegt dat Elia terug zal komen voordat de Heer komt, terwijl Jezus in Mattheüs 11:14 zei dat
Johannes de Doper Elia was. Klopte het woord in Meleachi niet, of werd het in type vervuld?

Dan zijn er valse woorden, die mensen spreken vanuit hun eigen hart, uit hun eigen emoties, een mengeling
van geestelijk en emotioneel, zoals de vleselijke profetie van Hananja voor Jeremia in hoofdstuk 28.

Woorden worden vervuld, vertraagd, vervuld op een bepaalde manier, in type, of het gebeurt helemaal niet.
Hoe worden we hier wijs uit?



Laten we zeggen dat alle moderne ‘woorden’ van de Heer zijn, van enorme vloedgolven tot continenten
die in tweeën splijten, gewoon terwille van de discussie. Je kunt er niets aan doen dat je op z’n minst iets hebt
gehoord van wat er allemaal circuleert, dus laten we zeggen dat ze allemaal van God zijn.

Laat me dit bezoek nog een keer vertellen.Jaren geleden was ik voorganger in een traditionele kerk en we
hadden een echtpaar in het leiderschap. Elke gastspreker leek hen uit de massa te pikken en een profetische
woord voor hen te hebben. Door de jaren heen bleek dat het woord dat de gastsprekers hadden, altijd
hetzelfde was als wat de vorige gastspreker gesproken had. Het ging er altijd over dat ze zouden gaan reizen
en grote dingen voor Hem doen.

Maar hun huwelijk strandde en ze scheidden en verhuisden. Tijdens een bezoek vroeg ik de Heer naar hen,
en over het feit dat Jesaja 55 zegt: “Mijn woord zal nooit ledig wederkeren... maar zal volbrengen waartoe Ik
het gezonden heb.” Dus had ik vragen over dit echtpaar en hoe dat woord voor hen ooit realiteit zou kunnen
worden.

De heer gaf me deze elegante onderwijzing: “Sommige woorden zullen in deze eeuw niet gebeuren, maar in
de volgende.” Ik vroeg om hoofdstuk en vers omdat ik dit nooit eerder gehoord had. “Er zijn vele profetieën in
het Oude Testament die over deze tijd heen springen, ze spreken over de toekomende eeuw. Dus waarom is
het zo moeilijk voor jou om te geloven dat sommige woorden in deze tijd zullen uitkomen en anderen in de
volgende?” (Zoals in Jesaja 11:6-8) waarin gezegd wordt dat de wolf met het lam zal samenleven en dat de
luipaard, de jonge leeuw en een geitebok samen zullen zijn)

Hoe zit het dan met Jona, Mozes, Elia?
Nineve werd vernietigd, net als Jona had geprofeteerd, maar dit was meer dan 120 jaar later, nadat de
opeenvolgende generaties God vergeten waren, zoals Nahum profeteerde. Het woord van Mozes was vervuld
met de kinderen van hen waarover geprofeteerd was. Zonder twijfel zullen de twee getuigen, die zullen
verschijnen voordat de Heer terugkomt in Openbaring 11, Mozes en Elia zijn, zij vertegenwoordigen de Wet
en Profetie en bewijzen daarmee dat Jezus de Christus is (zij gebruiken dezelfde methode als in Lucas 9:31,
bij Jezus en zoals Jezus die zelf gebruikte in Lucas 24:27 om te bewijzen wie Hij is – de twee getuigen
hebben de macht om de regen te stoppen en de aarde te teisteren met plagen, zoals water dat in bloed
verandert)
Dus al deze woorden kwamen op de een of andere manier uit, of werden uitgesteld...

Laten we dus zeggen dat al die woorden die rondgaan van God ZIJN, opnieuw terwille van de discussie. Dan
moeten we beseffen dat ze allemaal op de een of andere manier plaats zullen gaan vinden, maar misschien
pas later in deze tijd, of misschien zelfs helemaal aan het einde, en mogelijk zelfs aan het einde van de 1.000
jarige regering van Jezus op de aarde. We weten het gewoon niet.

Maar wat we WEL weten is wat de Heer me hierboven vertelde: “Wat jou aangaat, jij moet je bezig houden
met de zaken van de Vader, doe deze dingen en het zal goed met je gaan, en met allen zal het ook goed
gaan.”

Als ik elke maaltijd alleen maar vlees eet, zal ik niet gezond zijn. Als ik elke maaltijd alleen chocolade eet, zal
ik niet gelukkig zijn (sommigen zullen het hier niet mee eens zijn ) Alle profetische woorden die daarbuiten
rondgaan zijn hetzelfde als wanneer je altijd hetzelfde eet. Als je dat doet, is het niet gezond, je zal snel lijden
aan geestelijke ondervoeding.

We moeten een uitgebalanceerd geestelijk dieet ‘eten’. Wees je ervan bewust dat er profetieën rondgaan,
maar eet ook net zoveel, of meer van de basis ‘voedselgroepen’ - het Woord, aanbidding, gebed,
gemeenschap, evangelisatie. Wees niet zo gericht op, laten we zeggen, bevrijding, dat je achter elk struikje
een demon ziet. Datzelfde kan gezegd worden over de gebedsbeweging, of zelfs over huiskerk, want
sommigen (ik niet) zijn zo gericht op huiskerk, dat ze denken dat elke andere manier van ‘kerk doen’ verkeerd
is. Balans mensen, balans en je zult vrede hebben.

Wil je ergens voor bidden? Ik kan je de dingen vertellen die de Vader mijn vrouw en mij heeft laten zien –
haar laten zien, tot mij gesproken – we werken vaak in een soort tandem. Dit zijn de dingen die ons gevraagd
zijn om voor te bidden – zodat ze mogelijk vermeden kunnen worden, of minder ernstig zullen zijn.

Als de Vader iets onthult, ongeacht hoe ernstig dit is, is er altijd een vrede die ermee samengaat en eraan
verbonden is. Als Satan iets laat weten, is er angst aan verbonden. Dit is de basis van het onderwijs uit
Jakobus 3: De wijsheid van de aarde is verwarring en angst, de wijshed van boven is zuiver, vredig en
vriendelijk.



Dit voorjaar en een deel van de zomer is een tijd van rust, een tijd van voorbereiding voor degenen die een
oor hebben om te horen. Voor augusts was het verzoek te bidden betreffende een oorlog in Israël, in het
bijzonder voor hen die geprovoceerd worden te reageren met het oog op bescherming (Hamas / Iran.)
September tot het einde van het jaar is gebed nodig voor de economie – en een paar andere dingen. Maar
zoals altijd, was er vrede aan verbonden.

Gebed is krachtig – in Mattheüs 24:20 sprak Jezus over de anti-Christ in Jeruzalem, maar dan in vers 24 zegt
Hij te bidden dat het niet zal plaatsvinden in de winter of op de Sabbat – dus terwijl sommige dingen vast
staan, zelfs deze enorme profetie, is het seizoen van het jaar en de dag van de week iets wat kan
veranderen. Gebed is krachtig, laat ons bezig zijn met de zaken van de Vader en ons daar alleen op richten.

Wees gezegend,
John Fenn / vertaling GG
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