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“Profetisch woord”

Dag allemaal,

Profetische woorden
Voor de nieuwe lezers moet ik samenvatten wat ik de afgelopen jaren ontvangen heb. Toen de Heer
voor de eerste keer aan mij verscheen in april 1986, waren veel van die bezoeken onderwijzend – en
daar gaan mijn boeken Pursuing the Seasons of God, en het vervolg (Knowing the ways of God) over.

Maar tussen die onderwijzende bezoeken door waren er momenten dat Hij verscheen waarin Hij me
vertelde over wat Hij aan het doen was in het lichaam van Christus. Tegenwoordig, als Hij aan mij
verschijnt, gaat het meestal over wat Hij in het lichaam doet.

Maar wanneer de Vader tot mij spreekt, gaat het altijd over wereldgebeurtenissen – het grote beeld –
en dat gaat vaak samen met een visioen. Vaak begint Hij met iets te zeggen als: ‘Je moet bidden
voor….’dat kan misschien voor sommigen vreemd klinken, maar de kern van gebed is dat Zijn wil op
aarde gedaan kan worden, en Hij waarschuwt voorbidders en diegenen die ‘op de muur staan’ waar
ze voor moeten bidden.

Een gedeeltelijke samenvatting
Dit is geen opsomming van alle bezoeken en woorden, maar sta me toe sommige kort samen te
vatten omdat één van de manieren waarop de Vader en de Heer altijd tot me gesproken hebben, een
‘het ene bouwt op het vorige’ geweest is – wet op wet, eis op eis – dus dingen in de juiste volgorde
hebben is belangrijk. Vandaar een paar samenvattingen.

Jaren terug in 1990-92 tijdens een paar bezoeken, vertelde de Heer om op China te letten, dat het
economisch sterk zou gaan worden en zou proberen zich uit te breiden naar Azië en Afrika en dat het
de wereld wil gaan domineren. Ook zei Hij om op Turkije te letten en zijn verbintenis met Rusland,
omdat Europa het zal afwijzen en daarom zal het de kant van Rusland en de moslim wereld opgaan.
(Er wordt over Turkije geprofeteerd in Ezechiël 38 als zijnde één van de landen in een verbond, dat
Israel zal binnendringen en dan verslagen wordt, dus een sleutel natie).

Ook vertelde Hij over een komende massa uittocht vanuit de traditionele kerken, over een verwatering
van het geloof door een mix van oosterse religies en vleselijkheid, en over huis gebaseerde kerken –
al begreep ik dat laatste pas zo’n 10 jaar later. En nu zien we inderdaad New Age gemixt met
Charismatisch geloof, waarvan het bewijs te vinden is in leringen als het naar de hemel kunnen gaan
wanneer men wenst, enz.

2000-2005
In november 2001 verscheen de Heer aan mij en zei me ‘een huiskerk en een huiskerk netwerk te
beginnen, en het te structureren op zo’n manier dat het de ontwikkeling van huiskerken in de wereld
kan faciliteren’. Toen ik Hem vroeg waarom, zei Hij: ‘het is tegen een tijd die gaat komen. Wees een
hulpbron voor ze, een voorziening tegen een tijd die komt.’ En dat heb ik sindsdien gedaan – de
relaties in huisgebaseerde kerken ontwikkelen, die zich al van nature neigen tot netwerken – hetgeen
leidt naar voorziening voor allen, geestelijk, emotioneel, sociaal en in natuurlijke manieren.

Gedurende de Bush/Kerry verkiezingen was er een ander gevoel bij aan de kant van de Democraten,
en ik vroeg de Vader welke geest dat was. Hij zei: ‘het is de geest van socialisme. Het kan vertraagd
worden, maar niet gestopt.’

De Vader vertelde mij over andere moeilijke tijden in de VS. Hij zei dat de VS een serie van natuurlijke
rampen zou hebben in de loop van een paar jaar, (zoals droogte/overstromingen/stormen/sneeuw),
dan 2 orkanen, en die zouden gebeuren wanneer de economie alreeds gespannen is, waardoor er
een nog grotere druk op de economie komt.

Gedurende en na die dingen, zullen er 3 aardbevingen komen. Eén in Californië, één in St. Louis en
de andere locatie weet ik niet, maar mogelijk een grote naschok in Californië. In het visioen zag ik op
een kaart het effect dat de beving in St. Louis zou hebben, namelijk richting het noorden en het zou in
Chicago en Indianapolis gevoeld worden.



In het voorjaar van 2003 vertelde de Vader mij te bidden voor een plan om schouderafgevuurde
raketten het land in te brengen, om zo vliegtuigen en/of de Air Force One neer te kunnen halen. In
september 2003 werd dat plan publiekelijk gemaakt doordat er arrestaties plaatsvonden, en ik vroeg
de Vader hoe het met het land ging. Hij zei: ….’kijk uit wanneer Hillary in functie treedt’. Zij was toen
een senator, dus ik wist dat alleen minister van Buitenlandse Zaken, Vice President of President
overbleven. Wij bevinden ons nu in die tijd dat we ‘uit moeten kijken’.

In 2005 was ik aan het nadenken over de veranderingen in het land de afgelopen 10 jaar, sinds 1995
toen onze grootste zorg ging over Monica Lewinsky. Toen gebeurde 9/11, oorlog, enz. de Vader sprak
tot mij, zeggende: ‘als je denkt dat je het land niet meer herkent vergeleken bij 10 jaar geleden, zeg ik
je de waarheid als ik je vertel dat je het over 10 jaar opnieuw niet zult herkennen.’ (dat zal dan 2015
zijn)

De afgelopen jaren
Tijdens een bezoek voorjaar 2008 vertelde de Heer mij: ‘je zult een ondergronds netwerk in Mijn
lichaam zien ontwikkelen. Je zult horen over kopen en verkopen, geven en ontvangen, handel en
ruilhandel’. Hij vertelde over de ondergrondse economie in Handelingen 2-6, hoe ze voor elkaar
zorgden, tijdens de Romeinse en Joodse economie, en er niemand gebrek leed.

Hij leerde mij hoe er voor de weduwen en anderen in Hem gezorgd werd in huizen, terwijl er gezinnen
bedelend op straat liepen, en diegenen niet in Hem, bevonden zich buiten op straat, zoals in de
evangeliën gezien – maar ook toen, tenzij je in het Lichaam van Christus was, kende je zulke
voorziening niet, zo’n zorg, en liefde overal in de stad, omdat het deel was van wat ze deden en wie
ze waren, en hoe ze netwerkten.

In een ander visioen dat voorjaar vroeg ik Hem naar de economie, en Hij zei dat er sommige
verwarrende tekenen zouden zijn, maar dat de algehele trend in de VS en de plaats van de VS in de
wereld, een neerwaartse zou zijn.

Een paar maanden later vroeg ik de Vader of de Republikeinen aanmerkelijk zouden winnen in de
verkiezingen van 2010, toen een jaar later, en direct zag ik een visioen. Ik was bij een speeltuin en
stond voor een glijbaan. Een man in een pak, waarvan ik wist dat hij in het Congres zat, was op zijn
knieën op de lijbaan en probeerde zichzelf omhoog te werken – de glijbaan had een lichte hobbel in
het midden. Hij kwam een eindje hoger, maar gleed dan weer terug tot waar hij begonnen was of zelfs
iets lager. Het lukte hem niet over de hobbel heen te komen. Ik herinnerde mij de woorden van de
Heer in een bezoek 3 maanden daarvoor, over de economie en de plaats in de wereld van de VS, en
dat het een naar beneden glijden zou zijn.

Het visioen wilde zeggen dat de Republikeinen het goed zouden doen in november 2010, maar wat
die hobbel ook was, ze zouden niet in staat zijn daar overheen te komen en niet veel kunnen doen
van november 2010 tot de verkiezingen in 2012.

In een ander bezoek vertelde de Heer mij dat Hij van Zijn lichaam vroeg zichzelf te oordelen in
financiën en relaties – ons fiscaal en relatiegericht huis op orde brengen. Hij sprak over het waarderen
van diegenen waar we gemeenschap mee hebben, over het binnen je budget leven, en uit de
schulden komen. Hij zei dat er tijden komen dat velen die van ons afstand genomen hebben vanwege
huiskerk, naar ons toe zullen gaan komen en om hulp vragen en pas dan willen ze een deel worden
van wat wij aan het doen zijn, en Hij zei er op te letten dat onze houding ten opzichte van hen er één
is van liefde en acceptatie.

Dit jaar
Vaak krijgt mijn vrouw een algemeen ‘gevoel’ over hoe een jaar zal verlopen, en dan geeft Hij me de
details. Over dit jaar ontvingen we (en dat hebben we hier al genoemd) onrust in het voorjaar, dan een
tijd van rust in juni en een deel van juli. Juli/Augustus een overgangsperiode. De Vader vroeg me te
bidden voor Israël in augustus betreffende een mogelijke oorlog, en te bidden voor hun grenzen.

Hij zei dat augustus een overgang is, en toen was er dikke duisternis over september 2011 tot het
volgend jaar, voor de VS en de wereld economie. Ik hoop dat het veranderd kan worden daar het van
de Vader kwam om voor te bidden, maar het was zo’n gigantische recessie, grenzend aan een
depressie, veel van de wereld beïnvloedend, maar resulterend in een wereldomvattende verschuiving
van economieën, sommigen worden sterker, anderen zwakker, zoals de VS.



Deze week
Ik vroeg de vader over wat hierboven geschreven is, en andere dingen die ik niet genoemd heb nu,
plus over de schuld onderhandelingen, en hij begon te spreken, zeggende:

“Al deze dingen nemen 4 tot 5 jaar om zich uit te spelen. Weet dat ik in 2005 je vertelde dat je het land
in 2015 niet meer zult herkennen bij wat het nu is. Herinner je je het visioen over de glijbaan – de
economieën van de wereld zullen verschuiven van de VS naar Europese en Aziatische landen, zelfs
in moeilijke tijden, en dit moet gebeuren zodat ze hun rol te kunnen vervullen. Weet dit, zoon;
ongeacht de maatregelen die het Congres zal nemen, of wie als president gekozen wordt, de
economieën zullen in de komende jaren verschuiven, waarvan sommige dingen snel gebeuren,
andere langzamer. Er is nu groot wantrouwen onder wereldleiders betreffende de VS, en ook al zou
de economie sterker worden, ze zullen nog steeds hun plannen maken. Maar wat is dat voor jou?
Zoek Mij en Mijn koninkrijk en in alle dingen zal voorzien worden voor jou en voor allen die leven
overeenkomstig Mijn economie en wegen, want ik zal mijn wil in hun levens vervullen als ze Mij
zoeken en met Mij wandelen.”

Let op een verschuiving van de dollar als de wereld standaard. Weet dat als een budget aangenomen
is, dat dit in de welvaartsstaat snijdt, en velen die gewend zijn aan hulp van de overheid, zullen boos
worden. Ik moet denken aan de woorden van de onlangs overleden David Wilkerson over relletjes in
steden.

Weet je nog wat ik deelde over de economische condities, in mijn cd/mp3 serie ‘Armageddon’, waar
in Openbaring 6:6 staat dat in die toekomstige economie, gerst en tarwe in het bijzonder, inflatie
prijzen zullen hebben.

De band van de truck
Op dinsdag, afgelopen week, haalde ik onze gehandicapte zoon Chris op van zijn gezinsvervangend
tehuis, en reed in onze pick up truck, die 270.000 mijl op de teller heeft, de 185 kilometer naar Tulsa
en de CWOWI trailer, ten zuidwesten van Tulsa. We gaven de fruittbomen water, en de bessestruiken
(geplant met de bedoeling in de toekomst een provisie te zijn voor de mensen in de kerk), haalden de
post, hadden een ontmoeting met onze jongste zoon, Brian, en zijn vrouw en mijn assistente, Amy,
over zakelijke dingen, en deden daarna nog wat boodschappen in de stad.

Tegen die tijd hadden we ongeveer 240 kilometer gereden, deel daarvan met een snelheid van 128
km/uur op de snelweg, ander deel over een hobbelige zandweg, en over buurtstraten. Maar toen ik bij
de bank aankwam en voorzichtig reed naar het drive-through raam van de bank, schudde de truck
een beetje. Ik keek in mijn achteruitkijk spiegel en zag dat het reservewiel vanonder de truck gevallen
was en nu op het beton lag.

Ik reed stapvoets toen het vanonder de truck viel. Ik stopte, reed achteruit en pikte de verroeste
beugel en delen van een bout op die gevallen waren. Was die band eraf gevallen toen ik zo’n 120
kilometer/uur reed, had het misschien een andere auto kunnen raken. Als het eerder in de stad was
gebeurd, kon het een auto of voetgangers, kinderen geraakt hebben of schade aan eigendom van
anderen toegebracht hebben.

Maar de Vader regelde onze levens dat het er af viel op dat precieze moment dat ik stapvoets reed,
op een plek waar geen andere auto’s waren. Daarom ben ik niet bang voor wat er wel of niet kan
gebeuren in de toekomst. Ik ben niet een heiden die moet zorgen voor voedsel en kleding. Ik heb een
vader die mijn stappen regelt, en omdat ik die kleine ‘toevalligheden’ in mijn leven opmerk, en die van
de afgelopen 37 jaar in mijn wandel met Hem, weet ik dat Zijn voorziening daar altijd zal zijn.

Wees in vrede, doe wat juist is, wat verstandig is, wat in jouw mogelijkheid is te doen, en Hij zorgt voor
de rest.
Ik wilde je bijpraten en dingen delen, en ik hoop dat dit een zegen is.
Hoor wat de Geest zegt tegen de gemeente.

Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org


