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“Koninkrijk der Hemelen - deel 1”

Dag allemaal,

Het Koninkrijk van God
Vorige week vertelde ik dat ik een ontmoeting had met de Heer, waarin Hij me uitdaagde de verschillen te
bestuderen tussen het evangelie van het koninkrijk der hemelen en wat normaal gesproken gedacht wordt wat
het evangelie is. Hiervan wil ik nu delen. Ten eerste wat ik leerde over koninkrijken:

Los van enige Bijbelse uitleg hieraan, in eenvoudige woorden is een koninkrijk gewoon een vorm van bestuur
waarin een koning regeert. Jezus zei niet ‘de parlementaire monarchie van de hemel’, zodat het op Engeland
leek. Hij zei niet de ‘vertegenwoordigers van de republiek van de hemel’, zodat het op de Verenigde Staten lijk.
Hij zei niet ‘de democratie van de hemel’, waar 51% de stemming wint. Dus als we spreken over het koninkrijk
van God of het koninkrijk der hemelen, hebben we het over een regeringsvorm met een koning en de naam van
die koning is Jezus.

De Vader God gaf het koninkrijk aan Zijn Zoon, zoals we zien in Daniël 7:9-14, waar de Vader de ‘Oude van
Dagen’ wordt genoemd. Hij geeft de Mensenzoon een koninkrijk dat geen einde zal kennen.

De apostel Johannes ziet dezelfde overgave van het koninkrijk, maar anders beschreven, in de Openbaring
hoofdstuk 4 en 5. Daar wordt de Vader gezien en beschreven in het hele hoofdstuk 4 en Jezus ‘de Leeuw van
de stam van Juda, de wortel Davids’ kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van Hem, die op
de troon gezeten was...” (5:1-8)

Een zuiver koningschap is absoluut, legt aan niemand verantwoording af – niet aan inwoners, parlement,
gouverneurs, of rechtbank. Zo regeert Jezus Zijn koninkrijk, als het hoofd van het lichaam van Christus, toch is
Hij onderworpen aan Zijn Vader en aan het einde zal Hij Zijn koninkrijk teruggeven aan de Vader. “... daarna het
einde, wanneer Hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer Hij alle heerschappij, alle macht en
kracht onttroond zal hebben.” 1 Kor. 15:24

Toen de discipelen hoorden over het koninkrijk van God begrepen ze het koningschap onmiddellijk en ook dat
Jezus de koning is. Maar ze begrepen niet het hele plaatje, want in Lucas 19:11 verklaart Jezus dit verder:
“sprak Hij nog een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het Koninkrijk
Gods terstond openbaar zou worden.”

Omdat het een regeringsvorm is, heeft een koninkrijk dus inwoners die leven binnen de grenzen van dat
koninkrijk, heeft het wetten en een cultuur die uniek is, en gebruikt het de media om te communiceren met de
inwoners. Terwijl een aards koninkrijk of regering, in welke vorm dan ook, de media gebruikt om te
communiceren met de inwoners, hebben wij de Heilige Geest zelf in ons leven en dit is hoe onze koning
communiceert met inwoners van Zijn koninkrijk.

Satan is ook koning over een koninkrijk, zoals Jezus opmerkte toen Hij zei: ‘de poorten van het dodenrijk’ zullen
het lichaam van Christus niet overweldigen. De poorten van een koninkrijk waren in die tijd de plaats waar de
regering zetelde, zoals Boaz naar de poorten ging om toestemming te vragen aan de oudsten om Ruth te
trouwen en Absalom in de poorten van Jeruzalem zat om recht te spreken waarmee hij Davids heerschappij
ondermijnde (Matt. 12:26, 16:18, Ruth 4:1-10, 2 Sam. 15:1-6)

Waar is het Koninkrijk van God?
Jezus zei tegen Pilatus: “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn koninkrijk van deze wereld geweest
was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter
is mijn koninkrijk niet van hier.” (Joh. 18:36)

Doordat Jezus duidelijk maakte aan Pilatus dat Zijn dienaren niet vochten omdat Zijn Koninkrijk niet van deze
wereld is, openbaarde Hij een ander plan om Zijn Koninkrijk op aarde te brengen dan ooit eerder gezien was.

Het koninkrijk zou Pilatus niet bevechten, niet strijden tegen Rome, het had wel gekund, wand de legermacht
van de hemel begeleidde de geboorte van Jezus: “En plotseling was er bij de engel een grote hemelse
legermacht, die God loofde, zeggende... en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.” (Lucas 2:13-
14)



Het koninkrijk van God komt “niet op waarneembare wijze... want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in
u.” In feite was de manier waarop de Vader het Koninkrijk naar de aarde bracht zo heimelijk: “een wijsheid die
niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere
der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.” (Lucas 17:20-21, 1 Kor. 2:8 Herz. Statenvert.)

De Vader en Zoon ontwikkelden een plan waarbij het koninkrijk in de mensen geplaatst zou worden – alle
wetten, de hele cultuur, zelfs de Koning Zelf door de Heilige Geest zou in mensen geplaatst worden! Het
koninkrijk komt tot individuele mensen door openbaring van de Vader, via de Heilige Geest die Jezus is, de
opgestane Christus, de Zoon van God en hun besluit om te geloven en Hem te volgen als de Redder-Koning.
Dat is ‘wederom geboren zijn’.

Inwoners van het koninkrijk Zoals in elk koninkrijk geldt, om inwoner te worden moet je
er geboren zijn. Als dat niet op de natuurlijke wijze is, kun je immigreren en genaturaliseerd inwoner worden.
Soms zal een land je adopteren, zoals je ziet in vluchtelingenprogramma’s zodat je door een pennenstreek van
illegale vreemdeling meteen inwoner wordt!

Deels omdat we geen aanklacht van Satan zullen kunnen krijgen, heeft de Vader ons toegestaan alle drie de
manieren van het inwoner worden van het Koninkrijk van God op het zelfde moment te kunnen ervaren.

We zijn geboren in het koninkrijk doordat we wederom geboren worden, op datzelfde moment zijn we
geadopteerd door de Vader in het koninkrijk door Jezus, dus nu zijn we kinderen van de Vader en derhalve
opgenomen in de koninklijke familie, en we zijn geïmmigreerd, overgeplaatst uit de autoriteit van de
duisternis in het koninkrijk van Zijn geliefde Zoon! (1 Kor. 5:17, Efe. 1:5-6, Kol. 1:12-13, Rom. 8:15-17, Gal.
3:26)

Bovendien is elke bewoner van het koninkrijk een koninklijk priester, geroepen om de grote daden van God voor
de eeuwigheid te verkondigen, daarom zijn we nu ook Ambassadeurs voor zijn koninkrijk die aan inwoners van
Satans koninkrijk vragen zichzelf te herenigen met de Koning en te immigreren naar Zijn koninkrijk (1 Petrus
2:9, 2 Kor. 5:17-20)

Weglopen uit de cultuur van het koninkrijk Nu is het Koninkrijk van God in de mensen, en dit
manifesteert zich op geen enkele andere manier dan door de manier waarop wij ons leven leiden. Ons
burgerschap is in de hemel ondanks dat we ook inwoners zijn van het land waar we wonen ( Filip. 3:20)

Als het koninkrijk in ons is, hoe moeten we daar dan mee omgaan? Hoe moeten we dan de wetten van het
koninkrijk begrijpen?

Elk land en koninkrijk heeft geschreven wetten en de inwoners moeten die gehoorzamen. De geschreven wet is
het einde van elke discussie. Elk land heeft een rechtssysteem omdat de makers van de wetten allang dood
zijn, of nog in leven maar kunnen niet, overal waar een vraag is, de intentie van hun woorden uit te leggen, dus
moeten rechtbanken die over het land verspreid zijn beslissen wat de schrijvers van die landswetten precies
bedoeld hebben en hoe ze toegepast moeten worden.

Zo is het niet met het koninkrijk der hemelen. De Schrijver van die wetten leeft in elke inwoner en heeft de
manieren van het koninkrijk in iedereen geplaatst, maar meer dan dat, ze zijn nu deel van onze eigen natuur:
“Dit is het verbond, waarmede Ik Mij aan hen verbinden zal na die dagen zegt de Here. Ik zal mijn wetten in hun
harten leggen, en die ook in hun verstand schrijven, en hun zonden en ongerechtigheden zal Ik niet meer
gedenken.” (Hebr. 10:16-17)

Als Gods wetten alleen in onze geestelijke mens geschreven zouden zijn, zou dat ons koud en hard achterlaten
zoals de wetboeken van elk willekeurig koninkrijk. We hebben niet de letter van de wet die doodt, maar de
Geest van de wet, die leven geeft. (2 Kor. 3:6)

Onze koning is het vleesgeworden Woord en nu levend door de Geest, zodat Zijn woorden ‘geest en leven’ zijn.
We hebben Hem via de Heilige Geest in ons, die ons toont, leidt en vertelt hoe we Zijn Woord toe moeten
passen, bovendien hebben we zowel het geschreven Woord (Bijbel) en het levend Woord (Christus door de
Heilige Geest) en zij stemmen met elkaar overeen en zijn één. (Joh. 6:63, 1 Joh. 5:6-13)

Kenmerken van Gods koninkrijk zijn liefde, vrede en vreugde in de Heilige Geest. Kenmerken van Satans
koninkrijk zijn angst, twijfel, kwelling, verwarring. De respectievelijk inwoners zijn onderworpen aan het
koninkrijk waarvan ze inwoner zijn, maar ze zijn niet onderworpen aan het koninkrijk waar ze geen inwoner van
zijn.



De ruimte is op... volgende week zal ik delen wat Jezus deelde over Zijn koninkrijk en hoe het verschilt van het
populaire evangelie die vandaag zo vaak aangeboden wordt in de Christelijke cultuur.

Wees gezegend,John Fenn / vertaling GG
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“Het Koninkrijk – deel 2”

Dag allemaal,

Het Koninkrijk van God
Vorige week is gedeeld dat Jezus de koning is van het koninkrijk van God. Hij at en dronk wat voor hem
neergezet werd, bracht de nacht door in hun huizen, wandelde met hen door de velden, zat met hen rond het
kampvuur. Wat een koning! Wat een koninkrijk, waar de gewone man gewaardeerd werd en iets te bieden had.

Jezus onderwees de mensen, tijdens hun dagelijkse wandel, over de cultuur en de waarden van het koninkrijk
van God; die waarden waren heel anders dan zowel de Romeinse cultuur alsmede de Joodse cultuur om hen
heen. Herodes, noch de religieuze leiders, noch andere koningen begaven zich onder de gewone mensen,
spraken op hun niveau, of waardeerden de dagelijkse moeilijkheden in het leven.

Toen Jezus leefde, onderwees hij over het koninkrijk van God. Toen hij opgewekt was, zegt Handelingen 1:3
dat Hij in die 40 dagen met hen sprak over het koninkrijk Gods. Een paar jaar later, in Handelingen 8:12 toen
Philippus in Samaria predikte, schonken de mensen geloof aan wat hij predikte betreffende het koninkrijk Gods
en de naam van Jezus Christus.

Zo’n 30 jaar later, aan het eind van het boek Handelingen, hoofdstuk 28:31, staat dat Paulus het koninkrijk
Gods predikte en onderricht gaf aangaande de Here Jezus Christus met vrijmoedigheid en zonder enige
belemmering vanuit zijn eigen gehuurde woning.

Zij waren zich bewust van de cultuur van het koninkrijk, van een Koning die benaderbaar en relevant is en ze
brachten dat over aan de mensen! Geen Hollywood Jezus, niet een Heer die wil dat je 120 treden op je knieën
beklimt om een kaars aan te steken, maar een gewone, nederige Koning en Heer, die nu in ons woont. Een
koninkrijk als geen ander, en ze vertelden daarover en leefden het uit door het hele Nieuwe Testament heen.

Onze focus?
Jezus bood mensen aan burgers te worden van een heel ander koninkrijk, met geheel andere normen en
waarden dan het Romeinse Rijk, de Joodse religieuze aristocratie, de goden, godinnen en de tempels in Rome.
Vandaag is het evangelie van het koninkrijk net ze verschillend van het moderne leven en de christelijke wereld
als het toen was.

Zijn we ons ervan bewust, zoals zij dat waren, dat we burgers zijn van het koninkrijk van God? Presenteren we
het hele beeld betreffende de cultuur en de waarden van het koninkrijk? Beoefenen we ons geloof op dezelfde
manier als Paulus en de schrijvers van het Nieuwe Testament dat deden?

De kerk cultuur zegt: ‘bekeer je of je gaat naar de hel,’ of misschien geen confrontatie, maar ‘zoek’, steek je
hand op en ontmoet de pastor na de dienst in de inkomsthal. De kerk cultuur zegt ‘kom bij ons’ in concurrerende
slogans of advertenties, bedoeld om de mensen te trekken. Is dat kerk cultuur of koninkrijk cultuur?

De Bijbel waardeert relaties, wij waarderen nummers. De Bijbel bekeert mensen door onderwijs, en het dan
doen, in het samen door het leven wandelen – de ouderen leren de jongeren, de meer ervarenen leren de
nieuwen betreffende het geloof in relaties. Wij vragen ons af hoeveel mensen aanwezig waren en wat het offer
opbracht.

Zij verzamelden mensen in hun huis, omdat ze inzagen dat het huis en het gezin dé plek is om te leren over
God, hetgeen al zo was vanaf Adam en Eva in de hof. Wij brengen mensen in grote zalen bij elkaar waar de
gezinnen uit elkaar gehaald worden om in aparte groepen, opgedeeld door leeftijd, van vreemden te horen over
God.

Hun geloof was vies
Ze kenden elkaar, gingen samen door de moeilijkheden in het leven, werden uitgedaagd door elkaar, op hun
teentjes getrapt, maar vergaven en gingen samen de moeilijkheden aan. Wij hebben een gesteriliseerd geloof,
waarbij we geld in het offer doen en iemand anders zich met ‘die mensen’ gaat bezig houden.

Zij onderwezen het hele pakketje van dat andere koninkrijk met andere waarden – het koninkrijk van God. Wij
presenteren een klein deeltje en doen dat keer op keer, totdat de mensen denken dat God dus zo moet zijn.



Met als gevolg, dat de gemeentes die eens ‘op het scherpst van de snede’ waren van wat God aan het doen
was, irrelevant geworden zijn voor hun generatie en zelfs een aanfluiting voor iemand met een objectief denken.
Net zo leeg als de meeste denominaties die hen voorgingen op het pad naar tradities van mensen en sociale
irrelevantie.

Maar….er zijn mensen die deze dingen mentaal en in gebed overwegen en in een inwendige strijd zitten. Aan
de ene kant van de kolom zetten ze de gewaardeerde zaken van de kerk wereld om hen heen neer, in een
andere kolom de dingen die resoneren in hun hart, in hun geest.

Bijbelse realiteit
Als je de Grote Opdracht leest, staat er niets over bekering vermeld. Niets over tent samenkomsten of
opwekkingsdiensten of evangelisatie campagnes, bedoeld om zoveel mogelijk handen omhoog te krijgen en
namen op kaartjes, zodat geteld kan worden hoeveel mensen een ‘beslissing’ genomen hebben. Prijs de Heer
voor de mensen die voor de Heer gewonnen zijn door deze methodes, maar als we nu eens ons geloof zouden
delen zoals zij het deden?

Jezus verspreidde het evangelie door ‘onderwijst al de volken….en leert hen onderhouden (observeren) al wat
ik u bevolen heb. Dit is relatie, want onderwijzen en observeren zijn deel van het leerproces, en ‘te doen wat ik
u bevolen heb’ is de demonstratie in het dagelijks leven hoe toe te passen wat Jezus leerde. Matth. 28:20

Marcus 16:20 zegt dat tekenen de gelovigen volgden. Genezing van lichaam en geest waren het gevolg van
het bijeen zijn in iemands huis, in relatie met anderen in het geloof – genezingen en andere wonderen waren de
aroma van heelheid dat om hen heen hing wanneer ze anderen leerden en lieten zien hoe hun geloof uit te
leven.

Vandaag adverteren we wonderen en genezingen VOORDAT ze gebeuren, om mensen aan te moedigen te
komen omdat we geen relatie met ze hebben – gewoon een andere dienst om naar toe te gaan en misschien
zien we een wonder. Dat maakt ons niet anders dan iemand die ambulances volgt om te zien wat er nu weer
gebeurd is, of de mensen in Joh. 6:26 die Jezus volgden, niet om eeuwig leven te ontvangen, maar om hun
buiken gevuld te krijgen. In welke groep wil jij zijn?

Zoals ik al vaker gezegd heb, en zal blijven zeggen: het christendom begon als een relatie toen God in Israel tot
de mens kwam. Het ging naar Griekenland en werd een filosofie, naar Rome om een religie te worden, naar
Europa om een traditie te worden en naar de Verenigde Staten om een onderneming te worden.

Het boek Handelingen is gewoon Christendom
Ik weet nog dat ik mij dat realiseerde toen ik nog een tiener was. Ik zei tegen mezelf dat denominaties niet
normaal zijn, ze zijn abnormaal. Misschien denken ze allemaal wel dat wat ik geloof, abnormaal is, maar het
omgekeerde is waar. Handelingen is normaal.

Het is normaal om mensen genezen te zien worden, om demonen uit te werpen, om engelen en/of de Heer te
zien, zoals in Handelingen. Het is normaal om hechte vriendschappen in het geloof te hebben, om samen te
komen in informele bijeenkomsten. Wat ik om me heen zie, de structuur, de hype, de verkoop technieken, het
stellen van de ene gave boven de andere, is abnormaal, zelfs disfunctioneel…..het boek Handelingen is
normaal Christendom. Op die manier werd het koninkrijk gepraktiseerd door onze vaders in het geloof.

Dat is één van de redenen dat Barb en ik zo snel groeiden, toen wij, midden jaren ’70, naar ‘bidstonden’ gingen.
Donderdagavond was er een bijeenkomst in de kelder van een kerk – een stelletje tieners bij elkaar en een
oudste van die gemeente die de deur voor ons open deed. Zaterdag avond kwamen we op een boerderij bij
elkaar, met mensen van verschillende leeftijden. Zondagavond kwamen we als een kleine groep tieners bij
elkaar, en we roteerden van huizen.

We aanbaden, we baden, de gaven functioneerden. Ongeacht wie de leiding had, als de Heer een andere kant
op wilde, legde men de eigen plannen voor die avond aan de kant. Vaak hadden we doordeweeks ook nog
contact met elkaar. Sommigen zagen anderen op school. Uren werd er aan de telefoon gezeten als iemand
problemen thuis of in de familie had of als beslissingen genomen moesten worden in het groeien in de Heer.
Altijd hielp de ene generatie, die meer ervaren was, de jongere generatie, zelfs als ze slechts maanden ouder
waren, maar geestelijk een oudere in het geloof terwijl die ander een baby in het geloof was. Toch waren we
allemaal gelijk.

Misschien voor de eerste keer in de geschiedenis, in ieder geval in deze grote aantallen, verlaten mensen hun
kerk terwijl ze niet van God afvallig zijn. Ze vinden hem juist. ze vinden Hem in echte relaties, in huis
bijeenkomsten, net zoals vermeld in het boek Handelingen.

We zijn geworden als de geloofshelden in Hebr. 11:16: “Nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels,
vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want Hij had hun een stad bereid.”



Volgende week – hoe het werkt

Zegen,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
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“Koninkrijk - deel 3”

Dag allemaal,

Nu de praktijk
Een van de beste manieren om uit te zoeken wat de koninkrijkscultuur en de waarden daarvan zijn en wat niet,
is het één op één vergelijken van wat het Woord zegt en hoe de schrijvers van het Nieuwe Testament leefden
met wat de hedendaagse kerkcultuur is. Zodra die van elkaar gescheiden zijn kan iemand mensen gaan zoeken
met koninkrijkswaarden en cultuur.

5 elementen: Het Woord, Aanbidding, Gebed, Gemeenschap, Evangelisatie

Het Woord toen:
“En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood (samen
eten) en de gebeden.”
“Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en
binnenshuis.” (Paulus)
“En toe het geschiedde, dat Petrus binnentrad (in het huis van Cornelius) kwam Cornelius hen tegemoet.”
En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen,
predikte het koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus...”
“Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets; een psalm of een lering of een
openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.”
Handelingen 2:42, 20:20, 10:25, 28:30-31, 1 Kor. 14:26

Hier kunnen we zien dat het leiderschap met de mensen was, in hun huizen, en zelfs nadat ons Nieuwe
Testament was geschreven, onderwezen ze nog steeds het Woord in huizen, met leiders onder de mensen. Als
ze samenkwamen konden ze allemaal deelnemen, het onderwijs was gericht op discussie (dialoog) want ze
kwamen samen in huizen.

Het Woord nu: Grote groepen mensen komen in grote zalen elke week samen waar 1 persoon aangewezen is
om het woord te voeren over wat God gesproken heeft, week in en week uit. Het is éénrichtingsverkeer,
communicatie vanaf de preekstoel naar de mensen toe, er is geen discussie, geen participatie, geen kans om
vragen te stellen of een onderwijzing te delen.

Conclusie: We zien samenhang in de manier waarop Jezus de mensen onderwees in hun huizen, op de
manier zoals het paste in de levens van die mensen, en we zien dit door het hele boek Handelingen. We zien
dit ook verweven en nageleefd worden in de overige brieven in het Nieuwe Testament. Daarom ontmoeten
leiders elkaar in huizen, delen het Woord in kleine groepjes, en is het erop gericht dialoog en discussie op gang
te brengen, zoals Jezus en de leiders dat in het Nieuwe Testament deden. Dit is de koninkrijkscultuur. Als je het
anders doet is dat een andere cultuur met andere waarden.

Aanbidding toen:
“Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel
iets bij...”
“Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen,
hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer.”
“Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met
psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.” (1 Kor.14:26, Efe. 5:18-
19, Kol.3:16)

Over deze verzen moet vermeld worden dat de huizen waar mensen samenkwamen bekend waren en dat
Paulus er brieven aan schreef. Dus we weten dat Paulus hen zei dat ze moesten zingen in hun samenkomsten
thuis zoals hierboven vermeld staat. Justus in Korinthië – Handelingen 18:7, Aquila en Priscilla in Efeze – 1 Kor.
16:8, 19 en Filemon in Kolosse – Filemon vers 2.

http://www.supernaturalhousechurch.org/


Aanbidding nu gebeurt in grote zalen met geselecteerde zangers en muzikanten die voor het publiek staan, in
plaats van dat iedereen samenkomt in de huizen, zoals hierboven beschreven is. Het aanbiddingsteam leidt de
congregatie, in plaats van dat de aanbidding naar de Heer door de congregatie, de aanbidding in de
samenkomst IS. Aanbidding wordt bestempeld als een ‘tijd’ van aanbidding in plaats van iets wat uit de harten
van Gods volk stroomt en wat eervol eindigt op het moment dat Gods alomtegenwoordige timing voor de
samenkomst dat aangeeft.

Conclusie: Cultuur en waarden van het Koninkrijk zijn mensen die individueel aanbidden en ook in kleine
groepjes in huizen, soms met bekende liederen zoals psalmen en lofliederen, soms spontaan als dat iemand in
zijn of haar geest voelt, of als die groep in het huis geleid wordt om spontaan geestelijke liederen te zingen.

Gebed toen:
“...dat Hij Petrus en Johannes en Jakobus medenam en de berg opging om te bidden...”
En zij bleven volharden bij het onderwijs van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de
gebeden...”
“Petrus dan werd in de gevangenis in bewaring gehouden, maar door de gemeente werd voortdurend tot God
voor hem gebeden... (en toen hij bevrijd was door de engel) En na een ogenblik van overleg, ging hij naar het
huis van Maria, de moeder van Johannes, bijgenaamd Marcus, waar velen vergaderd waren in gebed.”
“... gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachtten, dat een gebedsplaats zou zijn...”
Lucas 9:28, Handelingen 2:42, 12:5,12, 16:13

In veel verzen wordt ons geleerd te bidden in tongen, te bidden voor de regering, voor elkaar, voor geestelijke
leiders enzovoorts, maar het punt is duidelijk individueel gebed, en vrijheid om te bidden in kleine groepen, of
dat nu in huizen is, bij de rivier of waar we een deel van ons leven ook doorbrengen!

Gebed vandaag is gericht op het gebouw. Als een kerk een nacht van gebed houdt, gebeurt dat in het gebouw.
Als de voorbiddersgroep samenkomt, is dat in het gebouw. Boeken en programma’s over hoe je moet bidden
worden met duizenden verkocht en samenkomen met een groepje mensen thuis of ergens anders wordt vaak
ontmoedigd.

Conclusie: Het systeem waarin de pastor eenzaam aan de top van de piramide staat en zijn wil en controle
uitoefent over de congregatie, houdt in dat mensen die buiten het gebouw bidden gecontroleerd of goed
bewaakt moeten worden. De koninkrijkscultuur: mensen die samenkomen in huizen, mensen die elkaar kennen
en liefhebben, waarderen en eren, en is veel meer vertrouwen van Christus in mensen.

Gemeenschap toen: Gemeenschap zoals die onderwezen en uitgeoefend werd in het NT is heilig. Van Jezus
op een huwelijksreceptie, tot maaltijden in huizen, tot het op het huis gebaseerde ‘kerk’ van het NT,
gemeenschap is heilig.

Toen een paar van de meest arrogante Korintiërs thuis in hun eigen huis aten voordat ze elkaar ontmoetten in
het huis van Justus voor een 'kerk'samenkomst en een maaltijd samen, die onderdeel uitmaakte van die
samenkomst, zei Paulus: “Hebt gij dan geen huizen om te eten en te drinken? Of minacht gij (zózeer) de
gemeente Gods, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt? Wat zal ik tot u zeggen? Zal ik u prijzen? Op dit
punt prijs ik u niet.” (1 Kor. 11:22)

Gemeenschap was en is een deel van de koninkrijkscultuur. Dat is een reden waarom we een ‘bruiloftsmaal van
het Lam’ zullen hebben, en waarom samen eten, tijd met elkaar doorbrengen en vertellen en delen heilig IS in
de koninkrijkscultuur.

Gemeenschap nu is iets voor achteraf – ‘Na de dienst hebben we gemeenschap”- alsof ‘gemeenschap’ een
volgend programmaonderdeel is dat georganiseerd en gepland moet worden. Echte gemeenschap is niet
mogelijk in de kerkruimte, want gemeenschap is gebaseerd op en een vervolg op voortdurende relaties.

Conclusie: Koninkrijkswaarden en cultuur van gemeenschap wordt het duidelijkst gezien in huizen, op het
werk, op de hoofdweg en zijwegen tijdens je leven, niet als een tijd na een samenkomst opgeleukt met koffie en
koeken. Mensen zijn de agenda, niet gebouwen en begin- en eindtijden.

Evangelisatie toen: Evangelisatie zoals Jezus onderwees en de leiders uitvoerden was een serie cirkels in
cirkels. De binnenste cirkel is de familie, zoals we dat zien wanneer Andreas zijn broer Petrus aan Jezus
voorstelde. De volgende naar buiten toe is die van vrienden/woonomgeving, zoals we zien bij Fillipus die zijn
vriend Nathanaël aan Jezus introduceert. De volgende cirkel naar buiten toe zijn de collega’s, dit zie je
wanneer Petrus zijn zakenpartners Jacobus en Johannes over Jezus vertelt, die ook hun visserijbedrijf verlieten
om de Heer te volgen.

De volgende cirkel naar buiten toe zijn de mensen die naar God op zoek zijn. Dat zijn mensen die al in God
geloven, maar niet in Jezus, zoals Lydia in Filippi “die God aanbad” maar nog niet wederom geboren was. Dit



waren de mensen waar Paulus als eerste naar toe ging en waarom hij altijd eerst naar de synagoges ging. Hij
zocht naar mensen die al in God geloofden, maar die Jezus nog niet kenden.

De meest buitenste cirkel is vreemdelingen die vriendelijk tegen ons zijn, of zoals Jezus ze beschreef,
mensen van vrede. De instructies waren dat als onze pogingen om Jezus te delen afgewezen werden, we
verder moesten trekken. (Joh. 1:40-48, Lucas 5:3-11, Matt. 10:12-15, Lucas 9:5-9, Hand. 16:14-15, 17:1-2, 10-
11, 18:4-8, 19:8-9)

Evangelisatie nu is een titel gegeven aan een persoon die om een of andere reden vooral bedient tussen
gelovigen in de kerkzaal, of een ‘campagne’ programma om te ‘getuigen’ aan ongelovigen om hen naar de Heer
en vervolgens naar de kerk te brengen.

Conclusie: Koninkrijkscultuur en waarden zijn gericht op mensen, natuurlijk, organisch. Het zijn mensen die
leven als getuigen van wat Jezus heeft gedaan in hun leven, vervolgens naar buiten toe in hun familie,
vrienden, collega’s en zoekers naar God en open voor mensen van vrede zoals Jezus onderwees en Paulus
zocht.

Wat doe je nu?
Zodra iemand beseft dat de koninkrijkscultuur veel meer ingang in hun geest heeft dan de moderne kerkcultuur,
begint de verandering. Ze graven door het Woord en onderzoeken onderwijs en mensen waarbij ze weerklank
vinden.
Wanneer dan de breuk van kerkcultuur naar koninkrijkscultuur gemaakt is, moet iemand bewust bezig zijn met
relaties. Vaak iemand uitnodigen voor koffie of een maaltijd en tijd voor gebed of aanbidding, zo begint het.
Soms een lange lunch om de wederzijdse geestelijke reizen die beiden gemaakt hebben te vertellen, zo begint
het. Je weet misschien niet dat zij dezelfde koninkrijkswaarden hebben totdat je elkaar beter begint te kennen.

Wees vastberaden. Wees doelbewust. Verander je prioriteiten en geef mensen met koninkrijksprioriteiten net
zoals de jouwe, voorrang. Heb gemeenschap met hen, leer elkaar kennen met alles wat in je is. Vraag de Vader
deze mensen op je pad te brengen. De reis wordt een manier van leven!

Volgende week... meer vergelijkingen tussen koninkrijksprincipes en het vinden van mensen die geestelijk
gelijkgestemd zijn.

Wees gezegend
John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org

26-02-2011

“Koninkrijk – deel 4 ~ de sleutel tot dit alles”

Hallo allemaal,

Zou het in onze studie over de cultuur en de waarden van het koninkrijk der hemelen, niet geweldig zijn indien
er één sleutel was die de deur zou openen waardoor we alles begrijpen wat Jezus erover zei? Goed nieuws, het
is er.

In Markus 4:1-20 onderwees en verklaarde Jezus de gelijkenis/parabel van de zaaier en in vers 13 zei Hij:”
Weet gij niet, wat deze gelijkenis betekent, en hoe zult gij dan al de gelijkenissen verstaan?” Met andere
woorden, het begrijpen van deze gelijkenis is DE sleutel tot het openen van de diepere betekenis van wat de
Heer leerde over het koninkrijk. Indien je de sleutel die Hij geeft niet begrijpt en gebruikt, dan zul je Zijn
gelijkenissen verkeerd begrijpen.

Deze gelijkenis beschrijft de 5 dingen die satan tegen ons gebruikt, openbaart hoe hij dat doet en zijn doelen,
de condities van het menselijk hart en hoe het Woord van binnen groeit en meer - en dit laatste zal ik volgende
week uiteenzetten.

Maar het belangrijkste, Jezus definieert voor ons waar elk symbool voor staat, en dat Hij gebruikt door de
evangeliën heen. Dit ontsluit sleutel-waarden en karaktertrekken van het koninkrijk der hemelen.

De symbolen
In Mark 4:14 zegt Jezus:”De zaaier zaait het Woord”. Hij is de ‘zaaier’. Het zaad is het Woord van God. De
aarde/grond/slijk is het menselijk hart in zijn verschillende graden van openheid voor het ontvangen van het
Woord van God.
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Het identificeren van deze 3 elementen is de sleutel tot het openen van alle gelijkenissen over het ‘koninkrijk’.
Jezus is altijd die persoon, het ‘zaad’ is altijd het Woord, en het menselijk hart is altijd waar Hij het vindt.

En nu moeten we deze sleutels in gedachten houden wanneer Jezus een serie gelijkenissen verteld over het
koninkrijk. Deze sleutel gebruikt Hij op verschillende manieren in Matth. 13:44-46:

“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg,
en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.”

Deze gelijkenis gaat er niet over dat jij diegene bent die een schat,(Jezus) vindt, maar juist dat Jezus jou vindt!

Jouw hart is die akker – Jezus gaf ons die sleutel. Jezus is die mens die een schat (het Woord) vond in jouw
hart.
UIT BLIJDSCAP verkoopt Hij alles wat Hij had om die akker te kopen – het menselijk hart. WOW!

“Wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht die alles te boven gaat, van God is en niet van ons.”
“Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijk dan God….”
“….maar Zichzelf ontledigt heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen
gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij zich vernederd en is gehoorzaam
geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruizes.”
2 Cor. 4:7, 1 Cor. 6:20, Fill. 2:6-8

Nog eentje?
“Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman (Jezus), die schone parelen zocht (menselijk
hart – parels groeien doordat er een ‘zaad’ zandkorreltje in de oester terechtkomt). Toen hij een kostbare parel
gevonden had, ging hij heen verkocht al wat hij had en kocht die.” Matth. 13:45-46

Jezus was die koopman die op zoek was naar kostbare harten……hij vond een zeer kostbare parel – jouw hart,
het individuele hart dat hij ziet dat grote waarde heeft – en hij verkocht al wat Hij had om jou te kunnen kopen!
In deze gelijkenis laat Hij zien dat zijn missie naar de aarde persoonlijk is, individueel. Jij bent die kostbare
parel, en Hij verkocht alles om jou te kopen. Wow!

Jezus zegt hetzelfde op een andere manier, maar gebruikt nog steeds de sleutels, in 13:33:
“Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem
(zaad), welke een vrouw nam (hij is de bakker), en in drie maten meel deed (menselijk hart/geest, ziel,
lichaam), totdat het geheel doorzuurd was.”

De sleutels begrijpen ontsluit de betekenis – deeg moet je kneden, en er is tijd nodig om het gehele deeg
doorzuurd te krijgen – hetgeen ons hele hart is, ons 3 –delig zijn – dus het kost tijd om ons hele leven doorzuurd
te krijgen, enz.

Waarom dit delen?
De reden om de gelijkenis van de zaaier te delen en de symbolen die volgens Jezus noodzakelijk zijn om alle
gelijkenissen te begrijpen, is omdat er zoveel hype is om ons heen over ‘het koninkrijk’. Ik wilde naar het hart
van liefde gaan, van opoffering, van de waarde die de Heer plaats aan het menselijk hart, jouw hart,
rechtstreeks komend van Zijn lippen.

Kijk door alle hype heen die er is over ‘koninkrijks’ leven, door alle meningsverschillen die er zijn over wat nu het
koninkrijk van God/hemel betekend, en dan kom je bij wat Hij openbaarde over de waarden van het koninkrijk.

Hij is de zaaier die het zaad van het Woord in ons hart plant. Soms is de bodem steenachtig, soms zijn er
dorens, soms is de grond goede grond. En toch zaait Hij het zaait uit liefde voor dat menselijk hart.
Hij vertelde dezelfde gelijkenis, gebruikt dezelfde sleutel op verschillende manieren om ons te vertellen over Zijn
grote liefde, de grote waarde die Hij plaats aan een ieder van ons, en de grote prijs die Hij moest betalen om
ons te verlossen.

Misschien vind je van jezelf niet dat jij een parel van grote waarde bent. Misschien vind je niet dat jouw hart een
akker is dat een schat bevat die zo kostbaar en belangrijk is dat Hij alles verkocht om dat te kunnen kopen.
Misschien denk je niet dat jouw leven als deeg is wat het waard is om volledig doorzuurd te worden door het
Woord. Maar dat ben je wel.

Fundamenteel is het wandelen in de dingen van God is dat we accepteren hoe kostbaar we voor Hem zijn.
Want hoe kunnen we van onze naaste houden als onszelf als we niet eens van onszelf houden?
Zijn liefde ontvangen en accepteren dat jij die parel bent, dat JIJ die akker bent met die schat, dat JIJ het
groeiend zaad van het Woord in je hebt – is noodzakelijk.



Genade heeft niets van doen met de ontvanger van die genade, dat kan het van nature niet. Het is in het hart
van de gever van de genade. De ontvanger kan het alleen ontvangen en kan de genade in het hart van de
gever daarvan, niet beïnvloeden.

Vorige week vertelde ik dat ik meer zou delen over ‘hoe het uit te wandelen’. Hoe vind je wat nu gedeeld is en
kun je er wat mee? Als je dit gaat begrijpen en als deze waarden een deel van je worden, zul je een
liefhebbend, vergevend, naar buiten gericht discipel van de Here Jezus zijn, die niet tevreden is met minder dan
anderen te kennen die op dezelfde ‘geestelijke lijn’ zitten en vandaar uit verder.

DIT is de sleutel tot het begrijpen van de cultuur en de waarden van het koninkrijk. Dit is de fundamentele
sleutel om het uit te wandelen.
Volgende week: hoe het koninkrijk vanbinnen groeit.

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

05-03-2011

“Koninkrijk - deel 5 ~ Slechts 5 dingen die Satan gebruikt”

Dag allemaal,

Mag ik iets bot zeggen? Jij bent Satans doelwit niet.
Afgelopen week deelde ik dat Jezus zei dat de gelijkenis van de zaaier DE sleutel was om alle andere
gelijkenissen te begrijpen. Hij legde de sleutel uit: Hij is de zaaier, het zaad is het Woord, het menselijk hart is
de grond en Hij gebruikte deze symbolen in bijna al zijn ‘het koninkrijk der hemelen is als’ gelijkenissen

De gelijkenis van de zaaier gebruikt zaken zoals aarde of grond als voorbeeld voor het hart, Jezus zei dat een
deel van het Woord langs het verharde voetpad valt, een deel in het hart met goede grond maar ook met
stenen, een deel valt in goede grond waar ook onkruid staat en een deel valt in gewoon goede grond waardoor
het Woord in staat is snel en goed te groeien.

In Marcus 4:11-20 gaf Hij de uitleg van deze gelijkenis. De eerste groep hoort het Woord, “... maar Satan komt
meteen en neemt het Woord weg dat in hun harten geplant was.” De volgende groep “ontvangt het Woord
met blijdschap, maar als vervolging of verdrukking komen vanwege het Woord, struikelen ze.” Het volgende
hart bevat ook groeiend onkruid en “de zorgen van de wereld, het bedrog van de rijkdom en de lust naar andere
dingen komen binnen en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.”

Hieruit kunnen we zien dat wij niet het onderwerp van Satans aanvallen zijn. Het lijkt er misschien op dat je dat
bent, maar het is niet zo. Jezus zei dat het Woord het doelwit is en iets anders geloven is dwaling en
arrogantie, of valse religie, of alle drie. (Dit haalt ook de wind uit de zeilen van de ‘laten we naar de hemel gaan
en Satan bevechten’ of ‘laten we naar de hel gaan om te vechten met Satan’, dwaalleringen, of niet?)

Veel mensen hebben zich afgevraagd waarom Paulus en het NT bijna niets zeggen over ‘geestelijke
oorlogsvoering’ en dit is waarom: Satan jaagt op het Woord van God in jouw leven, niet op jou. We kunnen
worstelen met de machten van de duisternis, maar het draait om het Woord in ons leven, niet om ons
persoonlijk, en daar komt onze ‘geestelijke wapenrusting’ uit Efeziërs 6 om de hoek.

Dus leg de nadruk op waar Paulus en de schrijvers van het NT doen, de conditie van je hart; dat het goede
grond nodig heeft, niet verhard, goede grond waar geen stenen in zitten, goede grond zonder onkruid, en je
ZAL Satans pogingen om het Woord te roven overwinnen. Je weet hoe dit spelletje gespeeld wordt (bij
voorbeeld): je worstelt met boosheid tegen iemand, dit is Satans aanval tegen het Woord/Jezus in jouw leven...
je ‘laat het over’ aan God, en pats boem, Satans aanval tegen jou op dit gebied verdwijnt... wat is er gebeurd?
Je hebt de grond van je hart aangepast.

De enige vijf dingen die Satan kan gebruiken
Jezus zei 1) verdrukking en 2) vervolging ‘om der wille van het Woord. Verdrukking is de druk van
omstandigheden. Vervolging is letterlijk genomen, de mening van iemand anders tegen jou. Jezus zei dat
mensen die het moeilijk hebben om omstandigheden in het leven, of de mening van iemand ten opzichte van
hen te overwinnen, om één reden struikelen: ‘ze hebben geen wortel in zichzelf, daarom struikelen ze’. Wat is
die wortel die ontbreekt?

Efeziërs 3:17 zegt dat we ‘geworteld en gegrond in de liefde zijn (agape – onvoorwaardelijk). Efeziërs 3:18-19
gaat verder door te zeggen dat wanneer we ‘geworteld en gegrond in de liefde’ zijn, we in staat zijn te vatten,
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wat ver boven menseljke kennis uit gaat, het kennen van de hoogte, diepte, lengte en breedte van de liefde van
God.

Mensen die worstelen met de problemen die ze in het leven tegenkomen, of wanneer iemand zich tegen hen
keert, doen dat omdat ze niet geworteld zijn in onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn niet in staat om het
Woord/Jezus in hun leven te verdedigen omdat ze niet weten dat er onvoorwaardelijk van hen gehouden wordt.

Ergens in hun kindertijd, religieuze opvoeding of vroegere relaties, kenden zij geen onvoorwaardelijke liefde,
dus hebben ze geen wortel in zichzelf, en daarom worstelen ze met druk of mensen. Als ze geen
onvoorwaardelijke liefde kennen, weten ze alleen wat voorwaardelijke ‘liefde’ is. Liefde op basis van prestatie,
gebaseerd op ‘mij’, betekent dat ze een laag zelfbeeld hebben, of minder, dat ze zichzelf haten. We kunnen
nooit ‘goed genoeg’ zijn als we geworteld zijn in voorwaardelijke liefde.

Als het Woord aangevallen wordt, trekt Satan ze naar binnen naar wat er mis is met hen – druk of mening wordt
gezien als vernietigend oordeel van ‘het universum’ of iemand dat ze niet goed zijn en niets waard zijn (wat
betreft liefde).

Dus als omstandigheden of iemand tegen hen opkomt, hebben ze geen innerlijk fundament, geen wortels die
hen zeggen dat wat er ook gebeurt, wat iemand ook zegt of doet tegen hen, ze OK zijn omdat de Vader van hen
houdt, en ze kunnen alles aan wat er in het leven ook gebeurt, vanwege die liefde.

Mijn ‘recept’? Bestudeer de eerste 3 hoofdstukken van Efeziërs en overal waar staat “Vader” of “God”, maak
daarvan “Vader God”, en neem de tijd om over elk vers na te denken, denkend aan en de Vader grootmakend
vanwege Zijn grote en onvoorwaardelijke liefde voor jou. Dit zal je 3 weken of meer kosten. Je zal je oude
manier van denken over jezelf moeten corrigeren. Bid gedurende die tijd tot de Vader... praat met Hem, open
alles gericht aan de hemel met “Vader” of “Wat denkt U hiervan Vader?”- alle verzoeken naar de Vader.

Ga daarna naar een van de andere brieven van Paulus en doe daarmee zoals je deed met de Efeziërsbrief – in
het bijzonder de opening van elk van zijn algemene brieven. Je zult geworteld en gegrond zijn in liefde als je dit
hebt afgerond en je hart zal veranderd zijn van rotsachtige naar goede grond en je zult de mogelijkheid hebben
om opgewassen te zijn tegen het leven en mensen.

Onkruid:
3) “... de zorgen van deze wereld’ 4) ‘het bedrog van de rijkdom’ en 5) ‘de begeerte naar al het andere
komen erbij en verstikken het Woord, zodat het onvruchtbaar wordt.”

De eerste twee effecten van Satans aanval voel je van binnen. Deze laatste 3 komen van buiten. De grond van
het hart is goede grond – niet rotsachtig zoals de eerste groep. De grond is goed, maar deze mensen laten één
of meer van deze drie soorten ‘onkruid’ in hun leven toe, zodat ze na verloop van tijd het Woord verstikken
zoals een tuin die niet gewied wordt, overwoekerd wordt door onkruid.

Deze mensen hebben het Woord in hun leven, maar wat ze goed verborgen houden is dit onkruid dat langs alle
kanten opgroeit. Ze gaan jarenlang door met het snoeien van een van deze drie soorten onkruid, maar staan
toe dat ze opnieuw groeien in een soort haat-liefde relatie. Ze zijn misschien arm, maar verlangen naar rijkdom,
kracht en aanzien. Misschien hebben ze zorgen, angst, of zijn belast met zorgen van de wereld. Ze kunnen ook
opgeslokt zijn in de cultuur van de misleiding van rijkdom... en het Woord wordt verstikt, beetje voor beetje,
gedurende een hele tijd, zodat ze hun kinderlijke eenvoud verliezen en ‘dingen’ najagen of in beslag genomen
worden door ‘dingen’ waardoor hun geloof gecompliceerd wordt door formules en het dienen van zichzelf.

De ENIGE oplossing is dat ZIJ het onkruid met wortel en al moeten uittrekken – niemand kan dat voor hen
doen. Hun hart is hun tuin, hun hart is de tuin waarin dit onkruid groeit naast het Woord/de Heer Jezus.

Mijn recept? Berouw. Bekeer je en keer terug naar de wortel van de goede grond, de eenvoud van het
evangelie.
Laat de ondergeschikt, niet belangrijke doctrines en ‘stromingen’ vallen en ga terug naar de basis en hou
gewoon van de Vader, de Heer Jezus en je naaste als jezelf.
Zoek eerst het koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen je toekomen. Laat Hem toevoegen,
probeer dat niet in je eigen kracht te doen. Sta je hemelse papa toe om goed voor je te zorgen.

Maar het menselijk hart...
Maar het echte punt dat de Heer onderwees in deze allerbelangrijkste gelijkenis is dit: Het Woord groeit, waar
het ook geplant is. WIJ moeten voorzien in de grond zodat het kan groeien en WIJ hebben het in onszelf om de
grond van ons hart zacht te maken, of om de stenen te verwijderen of om het onkruid te wieden.
“En dit zijn degenen, die in goede aarde gezaaid zijn: zij, die het woord horen en in zich opnemen en
vrucht dragen, dertig- en zestig- en honderdvoud. De lamp komt toch niet om onder de korenmaat of
onder het bed gezet te worden? Is het niet om op de standaard gezet te worden?” Marcus 4:20-21



Het 100-voudige heeft niets te maken met geld: Het is de goede grond van het hart dat het Woord de kans geeft
om te groeien, zodat het wordt als een licht in een donkere plaats, en door iedereen gezien wordt. Nu we zien
waarom deze gelijkenis de sleutel is voor alle gelijkenissen, inderdaad tot alle die Jezus onderwees. Als je
eenmaal geworteld bent in onvoorwaardelijke liefde en als er geen onkruid meer in je hart is, zul je ontdekken
dat Satans aanvallen minder effectief zijn, en slechts een schaduw van de eerdere aanvallen.

Volgende week zal ik iets delen over de echte manieren waarop het koninkrijk groeit in deze goede grond van
ons hart.
Wees gezegend,
John Fenn
www.supernaturalhousechurch.org
12-03-2011

“Deeg Koninkrijk – deel 6”

Dag allemaal,

Hoe is het koninkrijk der hemelen?
Toen Jezus zei: ‘het koninkrijk der hemelen is als..”, sprak hij over de HANDELSWIJZE van het koninkrijk in
iemands hart, en niet over de dingen die jij of ik in de hemel zullen zien. Marcus 4:34 zegt dat Hij de
gelijkenissen in detail uitlegde aan de discipelen wanneer hij met hen alleen was, maar die gesprekken zijn niet
opgetekend voor ons. Dus sta mij enige vrijheid toe om Zijn patroon te volgen:

Het koninkrijk der hemelen is als gist, en als het in drie delen meel gedaan wordt, doorgist het heel het
deeg. (Mt 13:33). Laat me dit schrijven zoals ik denk dat Jezus dit later uitlegde aan zijn discipelen.

“Het koninkrijk der hemelen is net als het Woord dat in jouw hart wordt geplant, gelijk aan gist in drie delen
meel. Elk deel staat voor een deel van jou: geest, ziel en lichaam. Indien je het Woord laat groeien in jouw hart,
dan zal het jouw hele leven doorzuren, vanuit jouw geest naar jouw ziel. Ten slotte jouw lichaam en jouw
levensstijl, van binnen naar buiten.

“Maar deeg gaat door een proces. Gist vraagt om warm water en suiker om te groeien. Dit vertegenwoordigt de
zoetheid van de Heilige Geest in jouw hart. Toch heeft gist ook een beetje zout nodig, dat het smakelijker
maakt, en conserveermiddel. Zout doet ook pijn als je het in een wond doet. Je hebt het zout nodig om het
groeiproces te temperen en om je smakelijk te maken tijdens de wonden die gebeuren in het leven.

‘Deeg moet ook gekneed worden, daarna rusten om opnieuw gekneed te worden. Dat kneden zorgt ervoor dat
het afval, dat een natuurlijk bijproduct is van het groeien van het gist/koninkrijk, naar buiten komt. Je moet het
toestaan dat dit afval naar buiten komt terwijl je groeit. Indien dit niet gebeurt, dan zul je slechts lucht zijn en
geen vaste stof, een mengsel van afval en deeg”.

“Je zult in een warme en veilige plaats gelegd worden terwijl je groeit – dat ben IK die over jou waakt. Maar je
zult de kilheid van het leven ondervinden en je zult gekneed worden keer op keer totdat je groeit tot de volle
maat in mij. Dan wordt jouw leven als een gebakken brood die het aroma verspreidt van wat jouw leven is
geworden in Mij voor al diegenen rondom jou. En zij zullen komen en mogen genieten van de wonderlijke
smaak dat jouw leven in Mij is – indien je het koninkrijk laat groeien binnen in jou.

Kun je Jezus niet zien die op die manier met de mannen praat rondom het vuur nadat alle anderen weg zijn
gegaan?

Al te vaak proberen wij het deeg te bakken voordat het koninkrijk van binnen is gerezen
Om het op een andere manier te zeggen. Te vaak proberen we de vis schoon te maken voordat we ze
gevangen hebben. Indien we willen werken MET het koninkrijk der hemelen in het hart van iemand dan moeten
we, door echte relaties gedurende een periode, met mensen wandelen terwijl Christus in hen groeit. Gal.4:19;
1Pet.2:2.

Jaren terug, toen ik directeur was van een Bijbelschool, hadden we een Oegandees echtpaar op bezoek. Ze
vertelden de studenten dat ze allebei waren opgegroeid in moslim stammen families. Als ik mij goed herinner
dan was hij kind nummer 33 in een gezin met 4 vrouwen en zij was kind nummer 14 in een gezin met 3
vrouwen.

Ze vertelden de studenten dat 19
e

eeuwse zendelingen veel schade hadden berokkend aan hun land. Dit
gebeurde doordat de zendelingen eisten dat indien iemand christen werd ze moesten scheiden van hun
ongelovige echtgeno(o)t(e). Dat betekende dat veel vrouwen en kinderen alleen kwamen te staan en
uitgestotenen werden. En het scheurde de nationale stammen cultuur uiteen.
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We vertelden de studenten dat het onze verantwoordelijkheid is om Jezus aan mensen te presenteren, maar
dat het aan hen en de Heilige Geest in hen is de strategie te bepalen hoe het uit te wandelen. Hij groeit en
transformeert iemand van binnen naar buiten, idem met een familie, een stam, een natie. Zo werkt het koninkrijk
der hemelen. (satan wil dit proces verdraaien door een persoon, familie, stam of natie van binnen naar buiten
kapot te maken.)

Paulus zei in 1 Cor. 7:12-14 dat als een gelovige getrouwd is met een ongelovige, en zij er beiden tevreden
mee zijn, ze dan getrouwd moeten blijven. Hadden die zendelingen dit hoofdstuk en vers maar gelezen!

Religie probeert iemand te veranderen in het beeld dat die religie vereist.
Religieuze mensen proberen iemand te laten passen in het beeld dat zij hebben. Ware en gebalanceerde
discipelen van Jezus helpen mensen te groeien in hoe Jezus hen herschapen heeft.

Terug in de tijd
Ik was voorganger van een traditionele kerk, en een vrouw kwam naar mij toe. Zij was altijd in de kerk
aanwezig, wanneer de deuren maar open waren. Haar echtgenoot mopperde op haar omdat ze zo vaak in de
kerk was. Dat deed ze omdat ze van de Heer hield en omdat ze wilde dat Hij haar onbekeerde man niet zou
vergeten. Hij was Rooms Katholiek, rookte. Hij begreep haar niet maar stond toe dat ze naar de kerk ging die zij
wilde.

Ik zei tegen haar dat haar man gelijk had. God wilde haar niet in de kerk hebben als dat inhield dat ze haar man
verwaarloosde, dus vertelde ik haar dat ik haar een maand lang niet wilde zien. Ik zei haar naar huis te gaan,
gezinstijd te hebben, en ze te laten zien dat zij de eerste prioriteit in haar leven zijn.

Op een zondagmorgen wandelde het hele gezin de kerk binnen. De echtgenoot was zo verbaasd over de
verandering in zijn vrouw! Hij zei dat als God haar zo veranderd had, dan wilde hij ook die verandering hebben.
En zij leidde hem naar de Heer. Hij wilde onmiddellijk meespelen in de aanbiddings groep. Hij was een
muzikant en kon ieder instrument spelen – elk instrument. Zo goed was hij. Hij speelde ook in een bandje dat
zich liet inhuren voor bruiloften, etentjes, verjaardagen en dergelijke.

Mensen hadden bezwaar dat hij in de aanbiddings groep speelde omdat hij nog rookte en in die wereldse band
speelde. Ik zei dat ik het niet erg vond. Hij was nog helemaal nieuw in de Heer en ik was niet van plan om dat
tedere plantje van het koninkrijk dat in zijn hart groeide, te gaan vertrappen.

Hij was een geweldige aanvulling voor het team, en groeide snel in Christus. Grotendeels door de vriendschap
en omgang met deze nieuwe vrienden. In de loop der tijd vielen de dingen van zijn oude leven één voor één van
hem af naarmate hij van binnen groeide. Niemand had tegen hem gezegd dat hij moest stoppen met roken, of
niet meer in die band moest spelen. Christus groeide in het ‘deeg’ van zijn leven, zoals dat zuurdesem in de
gelijkenis van Jezus, en hij maakte vele kleine beslissingen zodat Christus van binnen kon blijven groeien.

Volgende week zal ik meer delen over hoe het koninkrijk der hemelen binnenin groeit, en het conflict tussen de
groeiende plant aan de ene kant, en Satan aan de andere kant. Hint: wat velen een aanval van de duivel
noemen, is meestal God die probeert te groeien in die harde grond!

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

19-03-2011

“Koninkrijk deel 7 – Is het God of is het de duivel?”

Dag allemaal,

Stel je voor
We hebben gezien dat het koninkrijk van God in een mensenhart is als een plant die groeit vanuit de grond van
het hart, dat het is als gist in het deeg, groeiend naar volwassenheid. Dit gebeurt eerst in onze geest als we
wederom geboren worden, dan in onze gedachten als we onze gedachten vernieuwen door te denken als God
en Zijn wegen, en dan uiterlijk in onze lichamen en fysieke wereld als we ons leven opnieuw inrichten volgens
de veranderingen van het koninkrijk aan de binnenkant.

Aan de binnenkant wordt Hij groter, verlangt ernaar hetzelfde gebied in bezit te nemen dat wordt nu wordt bezet
door Satans manieren in onze geest en lichaam. Het koninkrijk van de hemel binnenin ons groeit op en tegen je
vroegere gedachten – uitdagingen, huidige zelfbeeld, huidige gedachten, huidige theologie, huidige gewoonten
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en manier van leven, als een kind dat met een plotselinge groeispurt uit zijn oude kleren en schoenen barst en
geen ruimte meer vindt, dus het oude moet gaan of de ontwikkeling van het kind blijft onvolgroeid of erger.

Is het de duivel of God?
Paulus bracht dit naar voren in Galaten 5 toen hij sprak over de ‘werken van het vlees’ in vers 19-21, welke in
oorlog zijn met de ‘vruchten van de Geest’ in vers 22-25. Dit is de vrucht, de eetbare, zichtbare, zoet
smakende ‘vrucht’ van de menselijke geest, niet direct van de Heilige Geest. De context is de strijd tussen ONS
vlees versus ONZE geest. Jezus zei dat het koninkrijk van de hemel als een plant is die groeit in de grond van
ons hart. Het vlees wil de plant tegenhouden om te groeien, want als die mag groeien, zal deze het vlees
onderwerpen.

Merk hierbij op dat Paulus dit ‘de werken van het vlees’ noemt, omdat dit in het populaire kerkzijn van de duivel
of demonisch genoemd wordt. Maar in werkelijkheid is het vooral het vlees dat vanuit zijn natuur de groei van
de vruchten van het Koninkrijk binnenin ons tegen wil gaan:

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten,
twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en
dergeljke...”

Jij beslist: Is jou door een populaire kerk onderwezen dat dit demonen zijn? De Bijbel zegt dat dit werken van
het vlees zijn. Geloof je de Bijbel of de prediker? Je kunt je afvragen waarom Paulus zei dat toverij/hekserij
werken van het vlees zijn – dit is omdat de wortel van toverij manipulatie is – Paulus vroeg in Galaten 3:1 wie
hen had betoverd, het woord had gemanipuleerd had uit zelfzuchtige motieven, het woord verdraaid had om zo
anderen onder controle te krijgen. Dat is waarom toverij het vlees is. Het is een daad van manipulatie.

Kan een demon aan boord komen en de werken van het vlees een handje helpen – natuurlijk! Maar mijn punt is
dat we niet zo op de duivel gericht moeten zijn dat we vergeten dat het probleem bij ons ligt, en niet bij hem. Er
was ooit een demon in iemand die ik probeerde uit te werpen, deze sprak tot me en zei: “Je kunt me niet
uitwerpen! Hij wil dat ik hier ben!” Weet je wat, die demon had gelijk.

Ik moest die geest zeggen zijn mond dicht te houden, praatte met die man, bracht hem tot oprecht berouw,
leidde hem naar een verklaring waarin hij zei dat hij geen demon wilde en ook geen zonde, toen kwam de
demon er snel en rustig uit. Wanneer we op de laatste dag voor de Heer staan, zal er geen klein
demonenmaatje naast ons staan zodat we kunnen zeggen dat hij de oorzaak van de problemen was, dat het
zijn schuld was. Nee. Het was ons vlees, of de vruchten van onze geest en Geest. Punt uit.

Weet je nog de vijf dingen die Jezus noemde die Satan gebruikt om ons aan te vallen (deel 5, 5 maart). Satan
gebruikt ons gebrek aan geworteld zijn in onvoorwaardelijke liefde om ons te laten struikelen wanneer de druk
komt of wanneer de meningen tegen ons zijn, en het trekt het Woord uit ons hart door het onkruid van de wereld
te gebruiken dat samen met het Woord opgroeit en samen met het Woord het koninkrijk van God gewied wordt.

Tel dit bij elkaar op – Satan heeft de werken van het vlees die hiervoor opgesomd staan nodig. Jezus zei dat
er 5 dingen mogelijk zijn waarop hij kan aanvallen. Als je geen wortel hebt en zo verpletterd wordt door de druk
van het leven of de meningen tegen je, zal hij vaak een uitbarsting van angst (de jouwe, of gericht tegen jou),
zelfzuchtige ambities betrekking hebbend op iemand, en zo verder – de werken van het vlees – door druk toe te
passen gebeurt het dat je verpletterd wordt

Als je het onkruid toestaat, die de zorgen van de wereld vertegenwoordigen, misleiding of rijkdom en de lust van
dingen die naast het Woord in je hart opgroeien, gebuikt hij andere dingen, seksuele verlangens en wereldse
gezindheid, afgoderij (het plaatsen van dingen tussen jou en God en deze aandacht/aanbidding geven),
zelfzucht etc.

En in deze hoek: groeit Gods plant
Een appel is een natuurlijk product van een appelboom. Een perzik is het natuurlijk product van een
perzikboom. Of het nu een olijf of amandel is, dadel of koren, planten brengen vrucht voort naar hun natuur.

Het koninkrijk van God/Woord binnenin jou brengt vrucht voort op een natuurlijke manier zoals Hem toegestaan
wordt te groeien. Hij groeit alleen op plaatsen die hij bezet kan houden en die eens bezet waren door de werken
van het vlees hierboven, als wij bereid zijn om echt onze gedachten te veranderen en de dingen van het Woord
en koninkrijk te doen. Het gevolg van het Woord doen is dat de plant van het koninkrijk binnenin ons gaat
groeien als we ZIJN gedachten, ZIJN wegen en ZIJN levenshouding aannemen.

Het van binnenuit op een natuurlijke manier groeien zijn deze kwaliteiten. Vergeet ook niet dat vruchten de
producten zijn van een volwassen boom en dat ze bedoeld zijn voor consumptie door anderen, zoals de
bedoeling is van vermenigvuldiging naar de soort:



“Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw,
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet! Want wie Christus Jezus toebehoren,
hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien we wandelen in de geest, zullen we
de werken van het vlees niet vervullen.”

Petrus
Jezus onderwees uiteraard dit proces in Zijn gelijkenissen, en een levend voorbeeld daarvan is wat Hij zei tegen
Petrus in Lucas 22:31-32: “Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik
heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt,
versterk dan uw broederen.”

Pas toe wat we hierover weten – Petrus ontkende later 3 keer dat hij de Heer kende toen mensen tegen hem
zeiden dat hij met Jezus opgetrokken had – dat is vervolging/druk van de omstandigheden – op dit punt in zijn
leven, volgens de woorden van Jezus in de gelijkenis van de zaaier, miste Petrus het geworteld zijn in
onvoorwaardelijke liefde en daardoor werd hij verpletterd.

Maar Jezus bad voor hem, dat zijn geloof niet zou bezwijken. Werd dat gebed beantwoord? Ja. Dat betekent
dat toen Petrus zijn vriendschap met Jezus ontkende, het geen totale fout was van zijn geloof, maar meer van
zijn hartsgesteldheid – zijn geloof was er nog helemaal, hij werd alleen verpletterd door de druk en meningen
tegen hem.

Als jij vandaag Petrus was, en je zou zoals Petrus verpletterd worden, hoeveel van je kerkvrienden en
kerkcultuur zouden de schuld geven aan a) de duivel zorgde ervoor dat hij dat deed, dus we moeten die geest
vermanen, b) Petrus heeft innerlijke genezing nodig want het is duidelijk dat hij een patroon heeft van
vrijmoedige proclamaties, maar zijn handelingen zijn het tegenovergestelde daarvan, c) als je de ‘Ontken de
Heer nooit bij het vuur als je jezelf warmt’ conferentie bezoekt, kun je die doorbraak ontvangen, of d) ‘hij moet
een offer geven om God vrij te zetten in hem zodat God de angst in hem kan verslaan.’

De realiteit was dat Petrus’ hart gezeefd werd. Zal hij de werken van het vlees doen als manier van leven, of zal
hij zich bekeren en toestemming geven aan het koninkrijk om in hem op te groeien en uit te groeien zodat de
wereld geschud wordt? (hij bekeerde zich)

Koninkrijkscultuur dan
De koninkrijkscultuur is van nature daarom gericht op relaties en voedend. Iedereen heeft de kwetsbare plant
het Woord in zich groeien. De vruchten van hun geest, het bijproduct van het verblijf en eenheid met de
menselijke geest, wachten erop om openbaar te worden, gezien te worden en geconsumeerd te worden door
anderen!

Als je de vrucht van de geest van liefde, vrede en vreugde laat zien terwijl iemand op je werk in zijn vlees zit te
schreeuwen, worden ze kwaad omdat je niet meedoet! De vruchten van het vlees hebben geen kracht over de
vruchten van de geest!

Wij leven in een cultuur die denkt dat lessen, scholen, conferenties en seminars ons helpen groeien. Maar als je
het uiteindelijk analyseert blijkt dat alleen het doen van het Woord, het koninkrijk en het Woord van God
toestaan in jou op te groeien en naar buiten te komen, de enige manier is om te groeien in Christus. Het
koninkrijk van de hemel is als een man die zaad plant in de grond...

Nieuw onderwerp volgende week – blijf gezegend!

John Fenn / vertaling GG
www.supernaturalhousechurch.org
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