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Wij zijn licht – deel 1; het universum is dat ook

Dag allemaal,
Ik ben al heel lang gefascineerd door aanwijzingen in de Schrift over het raakvlak tussen de
onzichtbare God en de fysieke wereld. Ons is verteld dat de wereld door het woord Gods tot stand is
gebracht en dat het onzichtbare het zichtbare geschapen heeft*. Paulus nam waar dat de schepping
ons leert over de dingen van God. (*Hebreeën 11:3, Romeinen 1:20)

“God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.”
1 Johannes 1:5

De donkere lucht ‘s nachts is in werkelijkheid niet
echt donker – het universum baadt in het licht
Je realiseert je misschien niet hoe vol licht jij en ik zijn, in feite is het hele universum vol licht. Wij
kijken naar de donkere lucht in de nacht, en zien duisternis, maar dat is niet de waarheid omdat wij
slechts een klein deeltje van het licht spectrum kunnen zien dat ingeklemd zit tussen infrarood en
ultraviolet. Hieronder is het volledige spectrum, waarbij het gedeelte van het licht dat wij met onze
fysieke ogen kunnen zien, het smalle deel in het midden is, aangegeven in full colour. (zie de foto)

Alles wat wij kunnen zien met onze fysieke ogen, bevindt zich binnen het smalle deel van zichtbaar
licht, al ben ik in de Geest geweest en heb ik kleuren gezien die boven aardse kleuren uitgaan –
volgende week meer daarover. Als de zon onder gaat, het daglicht verdwijnt en er geen maan is, dan
praten we erover hoe donker het is. Als we dan midden in de nacht naar het toilet moeten en er geen
lampen aan zijn, moeten we al tastend onze weg voelen.

De waarheid is echter dat de nacht niet donker is en jouw huis ook niet, midden in de nacht. De
waarheid is dat onze fysieke ogen ontworpen zijn om alleen dat smalle deeltje van het licht spectrum
te zien, dat met kleur is aangegeven in de grafiek. Dat wil dus niet zeggen dat er geen licht rondom
ons is; in feite stralen onze lichamen (en geest) licht uit en er zijn zelfs lichtstralen die door ons



lichaam gaan, 24 uur per dag, elk moment van ons leven. Het universum baadt zich in licht en is nooit
of te nimmer donker.

Infrarood
Links van het zichtbare licht, op je grafiek, zien we infrarood. Infrarood omvat hitte. Jouw lichaam
straalt licht uit bij een golflengte van 10 micrometer. Dat is juist, gewoon zittend ben je al een wezen
van licht. Jouw lichaamswarmte is licht en je hebt vast wel eens gezien dat soldaten, politie en
anderen infrarode brillen gebruiken om licht te zien dat uitgestraald wordt door levende wezens. Die
oven waar jij eten mee verhit, is licht. Je kookt jouw eten met licht, of dat nu op een open vuur is, of in
een oven, of…

Verder links op de grafiek – microgolven
Als je een magnetron gebruikt, gebruik je licht, want microgolven zijn ook licht. De binnenkant van die
oven wordt waarschijnlijk verlicht door een gloeilampje dat licht geeft, zodat je ogen het voedsel
kunnen zien dat met licht gekookt wordt.

Helemaal links zijn de radiogolven
Radio en TV (en wifi) zijn licht. Als je met een knop van het ene radiostation naar het andere gaat, of
bij de TV van zender naar zender schakelt, ga je van het ene lichtbundel naar de andere lichtbundel
(golflengte) binnen de radio golflengtes. Als je een antenne op je TV hebt, is dat een apparaat om licht
(radio/TV golven) te zien die wij normaal niet kunnen zien, maar die nu omgezet worden in geluid en
beeld.

Al die golven schijnen rondom ons en door ons, 24/7 – door de muren van jouw huis in jouw radio en
TV, die gebouwd zijn om iedere individuele golflengte van licht te ‘zien’ en om te zetten in spraak en
beeld.

Als een TV lichtsignaal geproduceerd wordt bij (als voorbeeld) een sport evenement en naar een
satelliet gestraald wordt, dan geeft de satelliet die lichtstraal door naar de aarde en baadt de aarde in
dat licht (signaal). Besef dat we duizenden TV en radio stations hebben en al die lichtstralen schijnen
rond ons en door ons – plus alle stralen die al in de natuur voorkomen door de sterren en de
sterrenstelsels!

In het geval van kabel, is er een kabelmaatschappij die heel veel satelliet schotels heeft om de
verschillende golflengtes van licht (signalen) van honderden uitzendingen op te pikken, om vervolgens
dat licht door de glasvezels te sturen, die dat licht naar jouw huis dragen waar het omgezet wordt
naar de verschillende signalen van de televisie zenders op jouw TV.
Het is allemaal licht!

Röntgenstralen, aan de rechterkant van het spectrum
We gaan nu naar de rechterkant van de grafiek:
zichtbaar zonlicht bevat UV of ultraviolet licht, net buiten ons zichtbaar bereik. Het zijn de UV stralen
die onze huid beschadigen (verbranden of bruinen), stof doen verbleken en plastic dat buiten staat,
broos maakt.

Nog verder naar rechts zien we de röntgenstralen die we in het ziekenhuis krijgen – voor ons
onzichtbare lichtstralen die door ons lichaam gaan en door artsen gebruikt worden, omdat een deel
van dat licht tegengehouden wordt door vaste dingen zoals botten en meer compact weefsel, wat op
die manier op een speciale röntgenfoto gezien kan worden. Het universum is letterlijk vol, gevuld met
röntgenstralen en gammastralen en radiogolven (en infrarood), evenals zichtbaar licht – zelfs als we
geen licht zien wanneer we naar de avondlucht kijken; zouden we dat wel kunnen dan hebben we een
zonnebril nodig omdat het licht zo helder is. Het universum is letterlijk verlicht met licht. Jouw lichaam
straalt licht uit. Licht vult het universum.

Denk daar eens over na – het universum is vol, absoluut vol met licht – maar het enige dat wij kunnen
zien is dat hele kleine deeltje op die grafiek; dus als de zon onder gaat, denken wij dat het donker
wordt – dat is niet zo – het is net zo licht als daarvoor.

De grote IK BEN



Hij is licht in het gebied van de Geest en Hij maakte het fysieke licht. Dus door naar fysiek licht te
kijken, zien we de eigenschappen van diens Schepper.

De Vader is licht en Jezus zei dat Hij de IK BEN is, dat wil zeggen de altijd-Aanwezige. Dat zijn
geestelijke waarheden. In de fysieke wereld berekende Einstein dat als je richting de snelheid van het
licht opgaat, massa oneindig wordt en de tijd stil staat.

Dat massa oneindig wordt bij de snelheid van het licht, verklaart hoe de Vader overal kan zijn door Zijn
Geest – Zijn massa is oneindig, omdat Hij licht is. Het verklaart ook waarom Christus de altijd-
Aanwezige is, de IK BEN, omdat Hij licht is, en dus staat de tijd voor Hem stil– er is geen tijd.

Tijd is voor Hem als een tafelblad. Hij staat boven dat tafelblad, kijkt naar beneden en ziet alles op die
tafel, van de ene hoek naar de andere hoek, tegelijkertijd. Hij kan Zich vrijuit bewegen van het ene
eind naar het andere – voor Hem is het allemaal hetzelfde, omdat Hij boven de tafel/tijd is en daarom
altijd aanwezig is bij alle onderdelen van de tafel. Hij is de IK BEN, de altijd Aanwezige.

In Efeziërs 5:8-9 schrijft Paulus dit: Gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de
Heer…wandelt als kinderen des lichts…
Daniël 12:3 zegt: En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot
gerechtigheid hebben gebracht, als de sterren, voor eeuwig en altoos.

Voor vandaag zit het erop, maar volgende week zal ik mijn belangrijkste punt delen…tot dan,
Sta eens stil bij wat we niet zien en dat wij wezens van licht zijn, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
Mail naar cwowi@aol.com

2016-09-10

Wij zijn licht – Deel 2

Dag allemaal,
We gaan verder over licht…

Als onderdeel van een Nieuw Testamentische waarheid wordt ons gezegd* ‘gij waart vroeger
duisternis, maar thans zijt gij licht’; en dat we niet moeten dwalen in wat we geloven, want als we
verzocht worden, is het God niet die ons verzoekt*, want van Hem komen alleen goede en volmaakte
gaven en Hij is de Vader der lichten (die lichten zijn wij) en bij Hem en in Zijn karakter is geen
verandering of zweem van ommekeer (dubbelhartigheid/bijbedoeling). *Efeziërs 5:8, Jacobus 1:11-18

Deze en vele andere verzen in de Bijbel vervagen de grenzen tussen de geestelijke waarheid dat God
licht is en het fysieke licht dat we met onze ogen zien (en de golflengten die we niet kunnen zien):

Het gezicht van Mozes scheen nadat hij 40 dagen en nachten met de Heer op de Berg geweest was*;
toen de engelen de geboorte van Jezus bekend maakten aan de herders ‘omstraalde de heerlijkheid
des Heren hen’.
Toen Jezus op de berg verheerlijkt werd* voor Petrus, Jacobus en Johannes, kwam er een wolk die
hen overschaduwde en Zijn gedaante werd helder wit, en de Heer zei dat Hij terugging naar de
heerlijkheid die Hij bij de Vader had eer de wereld was.* (*Exodus 34:29-35, Lucas 2:9, Marcus 9:3,
Johannes 17:5)

Het onzichtbare punt waar geestelijk licht en fysiek licht samenkomt, wordt gevonden in de persoon
van Jezus Christus.

“…Deze (Jezus) de afstraling zijner (de Vaders) heerlijkheid, en de afdruk van zijn (de Vaders) wezen,
draagt alle dingen door het Woord van (de Vaders) kracht, na de reiniging der zonden tot stand
gebracht te hebben, heeft Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge…” *Hebreeën
1:1-3

(Opmerking: het is niet ‘de kracht van het Woord’, maar



‘Woord van de Vaders kracht’. Misschien is dit verschil iets voor een toekomstige ‘Weekly Thoughts?)

En dit: “…want in Hem (Jezus Christus) zijn alle dingen geschapen, de zichtbare en de onzichtbare,
en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.” (Grieks ‘in Hem bestaan alle dingen en worden door
Hem bij elkaar gehouden) Colossenzen 1:16-17

En: “Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is (in elkaar
gezet), zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.” Hebreeën 11:3

Zie dit als meer dan beeldspraak en metaforen
Meer dan 94 keer wordt de kern van het woord ‘licht’ in het Nieuwe Testament (KJV) gebruikt, de
overgrote meerderheid gaan over Gods licht, wij zijn licht, laat je licht schijnen of iets wat met die 3
onderwerpen te maken heeft.

Wat nou als, bijvoorbeeld, waar Jezus in Mattheüs 5:14-16 zegt dat wij het licht van de wereld zijn en
dat niemand een lamp onder de korenmaat zet maar het laat schijnen voor het hele huis en dat wij zo
ons licht moeten laten schijnen zodat anderen de goedheid van de Vader kunnen zien – stel dat dit
zowel figuurlijk gesproken is en het tevens een geestelijke waarheid in de onzichtbare wereld is?

Ons licht schijnt en hoe demonen werken
Op een avond was ik in aanbidding en ineens was ik in de Geest, toen de Heer voor mij stond: Ik wil je
iets leren over hoe demonen werken.” Onmiddellijk stonden we in het donker, zo’n 6 meter achter een
christen (een man) die zich er niet bewust van was dat wij naar hem keken. Hij keek recht voor zich
uit, was ingekapseld in een kring van licht dat van hem uitging en dat zich zo’n 3 meter alle richtingen
op verspreidde. Het leek op een wazig wit licht, als een lichtgevende mist.

Het licht was een ononderbroken kring van licht dat zich uitspreidde naar de duisternis, waarvan ik
wist dat het de geestelijke duisternis in de wereld vertegenwoordigde. En al stonden wij en liepen wij,
het licht hield niet op bij de vloer. Ik zeg vloer, al heb ik geen idee of dat er was omdat Jezus en ik er
omheen en er onderdoor konden lopen. De Heer en ik liepen om de man heen terwijl de Heer allerlei
dingen uitlegde over hoe wij door de Geest uit de Vader geboren zijn en daarom wezens van licht zijn,
en wat dat betekent in het dagelijks leven.

Eén van de dingen die de Heer zei en wat mij het meest bijgebleven is, toen wij om de man
heen liepen, was dit:
“Merk op hoe hij licht is en baadt in het licht, maar hij weet nauwelijks wie hij in Mij is. Let op en zie
hoe makkelijk hij afgeleid wordt van het licht en leven in hem.”

Toen pas merkte ik een demon op die uit het donker vandaan kwam en rond het licht begon te
draaien. Hij was zo intens op zoek naar een ingang dat hij niet eens door had dat de Heer en ik zo’n 3
meter achter hem stonden. De demon was ongeveer 75 cm. lang en leek op een klein iemand of
misschien op een aapje – zijn gezicht was smaller dan dat van een peuter, evenals zijn bouw – dun,
geen grammetje vet op zijn pezig en naakte lichaam. Hij liep om het licht heen, zoals wij ook gedaan
hadden, van boven naar beneden, van links naar rechts en altijd naar de man kijkend, als een leeuw
die een antiloop besluipt, op zoek naar een zwakke plek.

De Heer ging verder: “De man wandelt met Mij, maar ongeveer eens in de twee weken begint hij over
een geliefde zonde na te denken, want hij heeft zichzelf niet gedisciplineerd zijn verlangens in het
vlees te beheersen. Hij kent zijn neigingen en zwaktes en dat doet de demon ook die hem al jaren in
de gaten houdt en hem daarom verleidt. En omdat zijn vlees van die zonde houdt, onderhoudt hij de
gedachten en beelden over die zonde.”

Op dat moment begon de man rond te kijken en niet meer recht voor zich uit, wat mij deed denken
aan Petrus die op het water liep en niet meer naar Jezus keek, maar naar de golven en de wind en
toen begon te zinken. Op de één of andere manier wist ik dat de man in dit gebied niet meer naar de
Heer keek maar over die zonde begon na te denken en ook wist ik dat dit proces al een paar dagen
aan de gang was in het leven van de man – dat hij op maandag al erover begon te denken iets op
vrijdag te doen, zoiets. De Heer ging verder: “Let nu op wat er gebeurt als zijn verlangen te zondigen
zich verbindt met de verleiding:”



Zonde komt binnen
Juist op dat moment trok een stukje van het licht rondom de man zich terug, en kwam er een opening
in de vorm van een taartpunt, ongeveer 60 cm. breed aan de buitenkant en 15 cm. breed aan de
binnenkant, in de buurt van de schouders van de man. Het was de schuld van de man zelf, omdat hij
inging op gedachten over die zonde, waardoor zijn licht in dit deeltje van zijn leven zich terugtrok.

Ik zag de fantasie van de man op hol slaan met gedachten over zijn zonde toen de demon zich
zijwaarts draaide om zo dichter tot de man te kunnen komen. Voorzichtig genoeg om niet door het
licht aangeraakt te worden – en net voordat hij bij de man bereikte, maakte hij een sprongetje naar zijn
schouders en begon tegen hem te praten.

Terwijl de demon op de schouders van de man zat en hem verleidde, bracht de Heer naar voren dat
als jij je bewust bent van jouw licht en je iemand met een demon tegen komt, jij bewust bent van het
feit dat de demon in hem weet dat jij weet wie je in Christus bent en dat de demon niet ontmaskerd wil
worden. De demon is bang voor jou, maar zolang die persoon hem wil, kun je de demon niet
uitwerpen, al is hij bang.

Vaak wordt dit zichtbaar in dat die persoon geen contact meer met jou wil, omdat de demon in hem
niet bij jou in de buurt wil zijn (omdat het misschien uitgeworpen gaat worden/de persoon moet zijn
probleem aanpakken). Onbewust weet die persoon misschien wel waarom, al komen ze vaak met
kinderachtige excuses aan of zullen ze jou ergens van beschuldigen.

De Heer vertelde dat de meeste mensen bevrijd worden eenvoudigweg door met Hem te wandelen en
alleen naar Zijn stem te gaan luisteren; zelfs demonen die al lange tijd in een familie zijn, zullen geen
opening meer vinden en gaan weg, op zoek naar een ander slachtoffer. Maar allereerst is het een
strijd om hun wil: hoe graag wil iemand het licht van rechtvaardigheid versus hoe graag zij de zonde
willen die comfortabel en bekend is, en die geassocieerd is met een demon.

Hij sprak erover hoe duisternis en demonen zich terugtrekken van het licht en hoe een gelovige
echtgenoot of echtgenote de ongelovige familieleden beïnvloedt, hoe families hele buurten kunnen
beïnvloeden en nog veel meer, allemaal gerelateerd aan geestelijk licht dat duisternis en demonische
activiteiten beïnvloedt. Laat jouw licht schijnen…een werkelijkheid in jou!

“Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze
harten, om ons te verlichten met de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.” 2
Korintiërs 4:6

Volgende week deel 3: het licht van de hemel.
Tot dan, zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
Mail naar cwowi@aol.com

2016-09-17

Wij zijn licht – deel 3 (licht van de hemel)

Dag allemaal,
Ik heb het over licht gehad – Wij zijn burgers van een lichtstad, het hemels Jeruzalem, een stad die op
een dag naar de aarde komt zodat God onder de mensen kan wonen.

Toen ik naar de hemel ging
In 1990 was ik op een middag in onze kerk aan het bidden en opeens bevond ik mij in de Geest; ik
zag de arm van mijn engel in de lucht boven mijn linkerarm verschijnen en ik hoorde hem zeggen:
“Pak mijn hand”, wat ik deed en gefascineerd zag ik dat de linkerarm van mijn geest uit mijn fysieke
lichaam kwam en toen ik zijn hand greep werd ik onmiddellijk in de Geest meegenomen, in de
ruimte…

…ik merkte dat we langzamer gingen, draaide me om en zag dat we bij een grote stad aankwamen,
dat zwevend voor ons lag, met helder schijnende witte muren van ongeveer 20 verdiepingen hoog en



op ongeveer iedere 450 kilometer of zo (mijn zicht was perfect, dus afstand was geen probleem)
waren grote hoge poorten, waarvan iedere zijde gemaakt leek te zijn van een parel of van parelmoer.
Ik was zeer onder de indruk, want achter die poorten bevond zich slechts de leegte van de ruimte…op
dat moment had ik niet de tijd daar over na te denken…later besefte ik dat de stad die wij hemel
noemen, naar de aarde zal komen* en dan zullen die poorten gebruikt worden. *Openbaring 21:2-3,
25-27

Wat mij verbaasde, was het pure witte licht dat afkomstig was van de muren van de stad, wat geen
pijn deed aan mijn ogen. Ik merkte dat als ik mijn blik richtte op het licht en direct naar de muren keek,
ik ontelbare andere kleuren kon zien – als ik weer wegkeek of niet op 1 plek gericht was, zag ik alleen
wit, maar als ik mij weer concentreerde zag ik waaruit dat witte licht bestond en kon ik ineens alle
kleuren zien. Ik vermoed dat die kleuren de rest van het lichtspectrum is dat niet met aardse ogen
gezien kan worden – zie mijn kaart behorend bij het eerste deel van deze serie.

De muren hadden edelstenen van verschillende kleuren en vele daarvan waren enorm groot en zagen
eruit alsof ze uitgehouwen waren, niet zoals juwelen aan een ketting of een ring eruit zien. Veel
juwelen waren wel glad en lang en bestonden uit verschillende kleuren en vormen, geïntegreerd in en
deel van de muren en ze waren tenminste 1 meter lang. Wat een geweldige stad en ik stond op het
punt een rondleiding te krijgen in die stad! (Je kunt hier meer over lezen in Pursuing the Seasons of
God en in het vervolg daarvan: Knowing the Ways of God, beide als e-boek verkrijgbaar)

Wij zijn die stad!
“Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams*. En hij voerde mij weg in de geest op een
grote en hoge berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van
God…getooid als een bruid die voor haar man versierd is…” *Openbaring 21:9-27, 2

De meeste mensen beseffen niet dat wanneer zij keuzes maken in Christus te groeien, in plaats van
zich over te geven aan hun oude natuur, die overwinningen meer gewicht hebben dan slechts het
worden van een betere en meer volwassen persoon in Christus, hier op aarde.
De grotere waarheid is dat de levens van de bruid van Christus worden omgezet in hemels
bouwmateriaal, in die grote hemelse stad die wij hemel noemen – en als wij ons leven leiden in
Christus en beslissingen nemen om Gods weg en wijze te gaan, worden die overwinningen en offers,
de tranen en gebeden, omgezet in hemels materiaal.

De apostel beschrijft dat de muur van de stad 12 fundamenten heeft en daarop de twaalf namen van
de twaalf apostelen, met allerlei edelgesteente versierd. Hoe worden de offers in hun leven
omgevormd tot de fundamenten van die stad? We weten het niet, maar de Heer heeft wel gezegd dat
Hij heenging om voor ons een plaats te bereiden.

Elk van die 12 poorten zijn naar een stam in Israël vernoemd. Paulus zei tegen de Korintiërs* dat hun
nijd en twist als hout, hooi of stro is dat verbrandt zal worden (al komen ze wel in de hemel) en
vertelde hen dat zij met goud, zilver en kostbaar gesteente op het fundament van Jezus Christus
moeten gaan bouwen.
*1 Korintiërs 3:3-15

Petrus noemt dat wij levende stenen* zijn voor de bouw van een geestelijk huis, als wij geestelijke
offers brengen, en dat Jezus de hoeksteen is van het gebouw. *1 Petrus 2:5-6

Bedenk dat de engel tegen Cornelius* zei dat zijn gebeden en aalmoezen voor God ‘in gedachtenis’
(een gedenkteken) gekomen zijn – een gedenkteken is iets dat stevig geplaatst is als een herinnering
aan een gebeurtenis of gebeurtenissen die het waard zijn niet vergeten te worden. David zei* dat God
zijn tranen in een kruik doet en in Zijn boek opschreef en Johannes* ziet schalen vol reukwerk, wat de
gebeden der heiligen zijn.
*Handelingen 10:4, Psalm 56:8, Openbaring 5:9

Paulus verklaarde verder* dat ons leven gebouwd is op het fundament van Jezus Christus en de
apostelen en dat “in Hem elk bouwwerk opwast, goed ineensluitend, tot een tempel…tot een
woonstede van God in de Geest…” *Efeziërs 2:19-22



Hij neemt onze tranen, onze offers voor Hem, onze overwinningen over de lagere elementen van de
menselijke natuur en verandert die fysieke, emotionele en mentale daden van ons leven in geestelijk
materiaal, wat onderdeel is van de stad die wij ‘hemel’ noemen. Op de één of andere manier neemt de
Vader beslissingen die in Hem genomen zijn, onze goede daden en tranen en verandert die in hemels
materiaal. Op dezelfde manier waarop er een verband is tussen de Vader die licht is in de geestelijke
wereld en het fysieke licht, dat van Hem afkomt. Zo is er ook een verband de andere kant op – de
gebieden van onze ziel en dit fysieke leven worden getransformeerd in materiaal in Zijn wereld.

Materie kan niet vernietigd worden, en dat geldt ook voor lichtstralen (photons)
Eén van de wetten van het universum is dat materie niet vernietigd kan worden, het verandert slechts
van vorm.
Het lichaam van Julius Caesar bestaat nog steeds, maar nu ergens in de grond, in de vorm van stof
en mineralen. Het voedsel dat jij at werd verteerd om een deel van jou te worden en wat afval is, is
van vorm veranderd, maar bestaat nog wel in chemische vorm in de grond of werd weggespoeld, in de
grond of in een rivier of oceaan…enzovoorts.

De bladeren die afgelopen herfst van de bomen vielen en die jij verbrand hebt, zijn as geworden en
daarmee deel van de grond. Een groot deel is ook de lucht ingevlogen, in kleine deeltjes rook, met
watermoleculen eromheen dat tot wolken wordt en uiteindelijk regen dat op het land of in de zee
terechtkomt…die bladeren bestaan dus nog steeds…

En licht – het licht van de zaklantaarn wat jij als kind in de lucht deed schijnen, jaagt nog steeds met
de snelheid van het licht door het universum, verdund en opgenomen door de rest van het licht dat
onzichtbaar is voor onze ogen en onderdeel geworden is van het omvangrijker helder licht dat het
universum vult. Technisch gesproken, de fotonen die de lichtstraal vormen worden óf geabsorbeerd
en deel van waar het tegenaan gebotst is, óf ze worden terug de ruimte in gereflecteerd…maar die
fotonen bestaan nog steeds in één of andere vorm.

En dat wil dus zeggen dat de reflecties van alle gebeurtenissen in ons leven, nog steeds bestaan.
Toen jij als kind viel en je knie schaafde, zag je dat door het licht van die dag en als zodanig bestaat
dat licht nog steeds, ergens, verspreid, geabsorbeerd in het universum, maar het is er nog steeds. Zo
is dat ook met geestelijk licht en dat is één van de redenen dat wij op een dag rekenschap aan de
Heer moeten afleggen van ons leven – in Zijn geheugen bestaan alle dingen in Hem nog steeds.

Dat geeft ons een aanwijzing van het feit dat Hij in Zijn wereld onze aardse tranen in een kruik
bewaard en ons leed vastlegt in een boek. Zo verandert Hij gebeden en aanbidding in hemels
reukwerk en dit is hoe het geven van geld en gebeden in de hemel als een gedenkteken voor Hem
zijn. Jouw offers en jouw overwinningen worden zo levend materiaal waarmee Hij de stad bouwt en
haar versiert als een bruid op haar huwelijksdag.

Hij alleen kan, door geestelijke wetten die wij niet begrijpen, maar waar we slechts een glimp van zien,
herinneringen van zonden uit het verleden wegnemen, van trauma’s die we meegemaakt hebben in
ons leven voordat we in Christus waren. Hij herinnert zich alleen datgene waarmee we op het
fundament van Jezus Christus gebouwd hebben – het blijft allemaal bestaan en zal die dag overleven
als kostbaar gesteente, goud en zilver, of het zal, zoals Paulus zei tegen de twistende Korintiërs, als
hout, hooi en stro verbrand worden.

Laten wij overwinnaars zijn, die kiezen de moeilijke weg te gaan; om in liefde te wandelen, te
vergeven, om lusten en kinderachtigheid uit het verleden achter ons te laten en laten wij liefde,
blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en de andere goddelijke karaktertrekken en vrucht
van de Geest/geest najagen. Laten wij op goud, zilver en kostbaar gesteente bouwen en het hout,
hooi en stro van twist, afgunst, tweedracht en het liefhebben van deze wereld en de dingen daarin,
wegdoen.

Laten wij ons leven leiden, wetend wanneer we ervoor kiezen in Hem te groeien; die beslissingen
worden omgezet in hemels materiaal wat de hemelse lichtstad opbouwt. Ik verlang naar de dag dat de
hemelse stad klaar is, want het leven van een ieder die in Christus wil groeien, zal dan compleet zijn,
zodat de complete stad als een bruid op haar huwelijksdag getooid zal zijn!
Christus is alles in alles! God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis, en wij zijn nu licht.
Laten wij als mensen van het licht leven.



Volgende week een ander onderwerp, tot dan,
Zegen,
John Fenn
www.cwowi.org
mail naar cwowi@aol.com


