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doordoor
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Ik sliep, 
maar mijn hart waakte, 
de stem van mijn Geliefde, 
Die klopte 
Ziet Hem, Hij komt, 
springende op de bergen, 
huppelende op de heuvelen!

     Hooglied 5:2 & 2:8
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"U hebt het voor niets ontvangen, 
geef het voor niets."  

Mattheüs 10: 8

  In geen geval mag        
dit boek worden      

 verkocht..  
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Een deel van dit boek
werd in een klein Zwitsers chalet geschreven

hoog in de Alpen.
De bergtoppen waren bedekt met sneeuw,

maar het bewijs van de lente was overal ---
de knoppen aan de bomen,
de wilde sleutelbloemen,

de kleine dappere krokussen bloeiend boven de boomgrens
nog steeds ijzig met sneeuw,

de zoete melodie van de vogels,
de droge bedden veranderend in gorgelende beken

toen de sneeuw begon te smelten,
en de watervallen voort springend uit de gerafelde kliffen.

Mijn gebed
is dat de lente van Gods liefde

zal ontwaken in uw hart,
zelfs via de pagina's van dit boek.

Moge onze levens de woorden van Jesjoea weergalmen,
toen Hij zei:

"En Die Mij gezonden heeft, is met Mij. 
De Vader heeft Mij niet alleen gelaten, 

omdat Ik altijd doe wat Hem welgevallig is....."
Johannes 8: 29
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Dit handboek is met liefdeDit handboek is met liefde
opgedragenopgedragen

aan
JoachimJoachim

om zijn wijsheid en voortdurende aanmoediging
en voor alles wat hij mij geleerd
over de vreugde van het geven;

aan
ConstanceConstance

voor haar gevoeligheid voor de Geest van de Heer
en voor het brengen van Zijn liefde op zoveel manieren;

aan
zuster Ruthzuster Ruth

voor de zegeningen van haar vriendschap
door het schrijven van dit boek;

aan
Martin & VreniMartin & Vreni

voor hun gehoorzaamheid
die er voor zorgden, dat een droom uitkwam;

en

aan mijn lieve
Gebeds PartnersGebeds Partners
die door dit alles

aan mijn zijde stonden.
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InleidingInleiding

OOmdat ik  uitvoerig de wereld heb rondgereisd,  heb ik mensen ontmoet  uit  vele naties,

achtergronden en geloven. Maar ik heb in elk persoon een universeel verlangen opgemerkt, om op
een of andere manier God te kennen. Sommigen hadden al een relatie met Hem, of in ieder geval
kennis van Hem. Sommigen hadden slechts een verlangen in hun hart naar een diepere betekenis
van het leven. Maar Gods liefde voor een ieder is nooit afgenomen en bleef me voortdurend vullen
met een steeds diepere bewustzijn van de grootheid en de diepte van Zijn liefde voor elk persoon.
Ook verbaasden me de vele manieren waarop Hij die liefde uitte; net zo gevarieerd als de mensen
die ik ontmoette. Een ding is zeker. De Heer kent elk persoon op deze aarde. Hij weet alles wat elk
persoon heeft ervaren, elk ding dat ze ooit hebben gedacht, zelfs het aantal haren op hun hoofd. En
Hij weet in ieder geval, hoe Hij een ieder op zo'n persoonlijke en bijzondere manier met Zijn liefde
kan raken.

God reikt in Zijn liefde op vele manieren uit in het individuele leven van elk persoon. Soms
is het door middel van een prachtige zonsondergang. Soms is het door een andere persoon, die over
de liefde van God deelt.  Soms is het door Zijn Woord, de Bijbel.  Een andere keer is het door
omstandigheden,  die precies datgene lijken uit  te  werken zoals we dat  zouden kunnen wensen.
Soms is het zelfs door tragedie en lijden, een tijd waarin onze verdediging is neergehaald en het
voor ons makkelijker is om onze nood voor God te zien. Soms spreekt God tot ons door de natuur,
door een aantal van de mooie dingen die Hij heeft geschapen om onze harten te verrukken. Soms
reikt Hij uit naar ons door de eenvoudige liefde van kinderen of de toewijding van huisdieren. Velen
herkennen Zijn liefde en velen ook niet. Vaak noemen mensen het "toeval" of "geluk" en proberen
het weg te redeneren in natuurlijke uitdrukkingen. Anderen voelen Zijn liefde en laten woede of
bitterheid of gewoon een liefde van de wereld, als een wolk het licht van Zijn liefde in hun leven
wegnemen. Elke persoon heeft een keuze. Ze kunnen Zijn liefde aanvaarden en herkennen voor wat
het is of ze kunnen het verwerpen en doorgaan in het achtervolgen van hun eigen schijnbare geluk.
Voor degenen,  die  de liefde van God erkennen en het accepteren en hun leven in Zijn handen
plaatsen, is het een belangrijk begin. Maar velen beseffen niet, dat een relatie, een vriendschap met
de Heer mogelijk is; wat is bedoeld om te versterken en te groeien in onze levens.

In het begin is het genoeg om gewoon onze arme harten te openen om de wonderen van Zijn
liefde voor ons te ontvangen. In het begin van onze relatie met Hem is het belangrijk, Hem toe te
staan van ons te houden. Maar er komt een punt in onze wandel met Hem wanneer we moeten
beginnen om iets van die liefde te beantwoorden. God geeft Zijn liefde vrijelijk aan ons. Hij  is
liefde. Zijn liefde kwam het duidelijkst tot uitdrukking toen Hij Zijn eigen Zoon op het altaar van
het offer plaatste, in vervulling van het Pascha, om het laatste offer voor onze zonden te worden. Op
dat moment, zo zondig en zo onzuiver als we waren, verzoende Hij ons met Zichzelf, verwijderde
Hij het voorhangsel van de tempel en stond ons toe door dit laatste offer om zonder hulp het Heilige
der Heiligen binnen te gaan, in de aanwezigheid van God Zelf. 
Wanneer we Zijn liefde accepteren – en als we ook de verzoening accepteren, die ons in staat stelt
om vergeven voor Hem te staan – moeten we naast een diep gevoel van dankbaarheid, ook Zijn
heiligheid en Zijn recht op soevereiniteit in ons leven erkennen. Wanneer  we  ons  hart  openen
voor Zijn liefde, is dat slechts het begin.   Als  we  de verzoening van Jesjoea (Jezus' Hebreeuwse
naam) accepteren, kunnen we voor God staan, gereinigd en vergeven. 
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Maar alleen die stap zal ons niet een plaats in de hemel voor alle eeuwigheid garanderen.
Ons leven moet beginnen te veranderen en iets reflecteren van de liefde die Hij is. We moeten leren
om  waarlijk  ons leven in Zijn handen te plaatsen,  niet  alleen op een abstracte manier,  maar in
werkelijkheid. We moeten leren te luisteren naar Zijn leiding in ons hart en we moeten leren om
Hem te gehoorzamen.

De belangrijkste vraag die mij werd gesteld in mijn reizen over de hele wereld was: "Hoe
hoor je van God?"  Ik hoop, door de pagina's van dit boek die vraag te beantwoorden. Het is echter
uiteindelijk altijd een individuele strijd. Om van God te horen en Hem te gehoorzamen, zullen we
altijd een strijd hebben met het egoïsme van onze eigen wil en verlangens. Er is geen eenvoudig
antwoord, omdat het besluit moet komen van elk individu, een bereidheid om het "vlees" opzij te
zetten en om echt buiten onszelf te reiken om de Koning te dienen. Ongeacht hoeveel ik ook deel in
dit boek, een verlangen om de Heer te dienen en Hem te gehoorzamen kan alleen van binnenuit elk
persoon komen. Het is een voortdurende strijd, maar elke dag is de overwinning mogelijk. En als
we Hem echt liefhebben, dan zullen we mateloos beloond worden in het zien van de grootheid van
Zijn liefde geuit naar anderen, zelfs door ons heen. Door onze gehoorzaamheid en onze liefde voor
Hem en voor anderen, kunnen we uitkijken naar Zijn gastvrije omhelzing aan het einde van ons pad.
De beslissingen om Zijn liefde te accepteren – en dan om Hem te volgen en Hem te gehoorzamen-
zijn de belangrijkste beslissingen, die we kunnen maken met ons leven. Als je hart open is voor
Hem, dan zullen de pagina's van dit boekje je hopelijk onderweg aanmoedigen. Maar onthoud, de
bereidheid om te gehoorzamen en Hem te volgen kan alleen van jou komen. Als de juiste beslissing
is gemaakt, zal Zijn vaste hand er zijn om je er door te leiden.
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"Een sterker verlangen om de wil van de Vader te doen...
is zeker het beste wat God Zelf kan aansteken in
het hart van elk mens. Want wat is er goed in 
de schepping behalve de mogelijkheid 
om nog verder te worden geschapen? 
En wat is groei anders, dan meer van de
wil van God? "

-George MacDonald,
Far Above Rubies

"Wij ontvangen Zijn zegeningen
en kennen Zijn Woord
maar kennen we Hem? "

-Oswald Chambers.
My Utmost for His Highest
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Hoofdstuk EenHoofdstuk Een
Het BeginHet Begin

Het doel van dit boek is om je aan te moedigen om dichter bij de Heer te komen; om je te
helpen leren luisteren naar de zachtheid van Zijn stem, en om je in staat te stellen, Hem te gehoorzamen
als je van dag tot dag aan Zijn zijde loopt, verzekerd van Zijn liefde voor jou. Het doel van het delen
van mijn eigen ervaringen van Gods trouw is om jou aan te moedigen om eigen ervaringen te hebben!
Om te  beginnen moet  je  -mondeling-   jouw leven in  de  handen van  de  Vader  plaatsen,   door  het
aanvaarden van de verzoening, waarin Hij voorziet en die het mogelijk maakt met Hem verzoend te
worden. Toen Jesjoea Zijn leven gaf voor de zonden van de mensheid, vervulde Hij het Bijbelse verhaal
van Abraham en Isaak en ook het Pascha, zoals Hij het Paaslam werd, de uiteindelijke verzoening. Hij
stierf zodat we voor het eerst  -sinds de dagen van Adam- in een echte relatie met de Heer konden
binnengaan, gereinigd en vergeven. Met de zekerheid dat als we Zijn wil voor ons leven zouden volgen,
we bij Hem tot in alle eeuwigheid zouden wonen. Wanneer we ons leven in de handen van de Heer
plaatsen en Hem in de naam van Jesjoea om vergeving voor onze zonden vragen, geeft het ons een heel
nieuw begin in het leven. God weet alles  -alles wat we ooit hebben gedaan en wat we ooit hebben
gedacht- en het wonder is, dat Hij ons toch liefheeft! Dat is de reden, waarom Hij voorziet in een manier
om ons door de dood van Jesjoea opnieuw met Zichzelf te verzoenen. Maar het ontvangen van reiniging
en vergeving is slechts het begin. Het is louter het begin van een relatie en vriendschap met de Heer, die
is bedoeld om ons hele leven te duren. We zijn bedoeld om vooruit te lopen in gehoorzaamheid aan
Hem, in een buitengewone partnerschap,  zodat we worden tot vaten van Zijn liefde aan een wereld
zonder hoop.

De Bijbel vertelt, van begin tot eind, over Gods instructies aan anderen en hun reactie daarop.
Het vertelt van Zijn handelen met de Israëlieten, met de profeten, met de koningen en later, meer direct,
door Zijn eigen Zoon en de apostelen. Steeds weer opnieuw zegt de Bijbel: "... De Here  zei..."   In alle
Bijbelverhalen gehoorzaamden mensen Gods instructies of ze deden het niet. 
Maar in de Bijbel was het concept van Gods communiceren met Zijn volk duidelijk. Of Hij direct sprak
met  mensen  of  door  middel  van  Zijn  dienstknechten  of  door  de  profeten,  God  was  altijd  in
communicatie met mensen van het begin tot het einde van de Bijbel.

Ik ben opgegroeid en ondergedompeld in de Joodse traditie en de Bijbelse verhalen maken deel
uit van onze geschiedenis en erfgoed, waarbij mensen net als wij betrokken zijn. Daardoor heb ik nooit
getwijfeld aan Gods vermogen om te communiceren, noch aan het belang van Hem te gehoorzamen,
aangezien beide principes zo duidelijk waren in onze Bijbelse geschiedenis. 

Door  Jesjoea's  uiteindelijke  verzoening,  door  de  vergeving  van  mijn  zonden,  zou  die
communicatie nog intiemer kunnen zijn. Omdat ik Jesjoea alleen in een Joodse context ken, aanvaard ik
Hem als Messias in de hele context van onze geschiedenis. Het was dan ook normaal voor mij, dat we
nu van de Heer konden horen op een nog meer directe manier, dan vòòr de verzoening mogelijk was.
Omdat ik nooit in enige vorm van Christelijke traditie was opgegroeid, had ik niets hoeven "afleren"
met betrekking tot wat 'een wandel in het geloof' inhoudt. Het was een groot voordeel! Ik was nogal
verrast in latere jaren, toen de Heer mij in vele landen heeft laten spreken, om te ervaren, dat het concept
van directe communicatie met de Heer niet algemeen wordt erkend. Op een of andere manier hebben
tradities die worden geaccepteerd als "Christendom" allang de plaats genomen van een reële en zinvolle
dialoog met de Schepper Zelf. 
Traditioneel  gaan  mensen  op  zondag  naar  de  kerk,  bestuderen  hun  Bijbel  samen,  bidden  en  gaan
vervolgens in het algemeen op in hun dagelijks leven. Vele, vele malen tijdens mijn reizen over de hele
wereld zou ik bekritiseerd worden voor uitspraken als "De Heer vertelde me.." of  "De Here zei …".  
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Ik begreep de kritiek in het begin niet, want ik zeg zoiets niet lichtvaardig. Trots stond me toe om
zelfbewust te worden over mijn relatie met de Heer en als gevolg daarvan heb ik geprobeerd, Hem niet
te erkennen in de dingen, die ik onderwees. Maar ik voelde me er niet goed bij! Op een dag rekende de
Here er eindelijk direct mee af.

'Heb ik je dat verteld?' vroeg Hij, helemaal niet blij met mijn aarzeling om Hem de eer te geven
voor iets, wat Hij me had geleerd.

"Ja, Heer," antwoordde ik.
"Dan kun je Mij maar  beter de eer er voor geven en je geen zorgen  maken over wat mensen

zullen zeggen! "
Tenslotte  begreep  ik  eindelijk  dat  de  fout  ligt  bij  tradities,  waar  velen  zich  comfortabel  bij

voelen. Bepaalde tijden voor "christelijke" dingen opzij zetten zonder het gevoel te hebben, dat een
vitale, van moment tot moment relatie met de Heer zelfs mogelijk was.

Iemand, die op zoek is naar een diepere relatie met de Heer moet nu dus allereerst zijn of haar
begrip  van  "christelijk"  geloof  eerlijk  beoordelen.  In  welke  gebieden van  je  leven  heb  je  de  Heer
toegang gegeven? Ben je van mening dat een echte relatie met Hem mogelijk is? Heb je echt Gods
liefde  voor  jou  geaccepteerd?  Heb je  Zijn  recht  op soevereiniteit  in  je  leven  geaccepteerd?  Het  is
noodzakelijk, om eerlijk te zijn tegenover jezelf; om eerlijk te evalueren, wat tot nu toe de basis is voor
een relatie. God weet al de antwoorden op elke vraag, dus het is nog belangrijker om voor Hem open te
zijn.

De volgende stap zou zijn, om dat verlangen naar een nauwere relatie rechtstreeks aan de Heer
te vertellen. Vertel Hem, dat je bereid bent om je leven echt in Zijn handen te plaatsen. Vertel Hem, dat
je verlangt van Hem te horen en dat je met Zijn hulp bereid bent om te gehoorzamen. Het is op dit punt
belangrijk, geen vooropgezette ideeën te hebben, over wat God gaat doen. Het is onmogelijk, om vooraf
te weten, hoe God met iemand zal communiceren. Bij mij spreekt Hij over het algemeen met een zachte
stem in mijn hart; ik weet dan simpelweg, dat de Heer spreekt. Soms communiceert Hij ook tot mij door
Zijn Woord; een bepaald vers van de Schrift wordt dan plotseling levend gemaakt. Soms spreekt Hij
door middel van een boek, dat ik heb gelezen, omdat ik van lezen hou of door iets wat door iemand
wordt gezegd. Soms spreekt Hij ook Zijn liefde door middel van een prachtige zonsondergang of door
dingen in de natuur, die altijd zo speciaal voor me zijn geweest. De Heer zal niet altijd op dezelfde
manier communiceren, zelfs niet tegen dezelfde persoon. Maar een ding kan ik garanderen: Hij zal
beginnen met jou te communiceren, als je echt serieus bent in je wens om nauwer met Hem wandelen.
Ongetwijfeld heeft Hij dat al gedaan, hoewel je mogelijk niet in staat was of bereid om het te herkennen
als van Hem. Het is belangrijk om te onthouden, dat het tijd kost om deze communicatie te ontwikkelen,
net als elke vorm van vriendschap of relatie. 
De Bijbel vertelt ons:

"... Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen.
Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem, en hij 

roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.
En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor 

hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

En Jesjoea zei verder:

“Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en 
hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen...” 

Johannes 10:2-4, 9, 11
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Schapen zijn niet in staat om een taal te spreken en in het begin begrijpt ook een jonge hond nog
niet wat de woorden zijn baas betekenen. 
Maar ze begrijpen de toon van de stem. In het begin zal God Zijn vrede, liefde en aanvaarding  spreken
en later  zullen  woorden,   leiding  en  richting  volgen.  Het  is  een  proces,  net  als  in  elke  nieuwe of
ontwikkelende vriendschap. Echter voordat we hierin verder vooruitgaan met de Heer,  moeten we in
staat zijn om Zijn liefde voor ons te accepteren. Vorige levenservaringen kunnen soms zo negatief en zo
pijnlijk zijn geweest,  dat het bijna onmogelijk is om liefde van iemand anders te accepteren. Maar
liefde is de aard van God; door Zijn liefde af te wijzen, wijzen we de Heer Zelf af. Niemand van ons zal
ooit Zijn liefde waardig zijn. Niemand van ons kan zelfs de diepte van de liefde, die Hij is, begrijpen
met ons beperkte verstand. Hij vraagt ons niet dit te begrijpen. Hij vraagt alleen, dat we Hem genoeg
vertrouwen om gewoon ons hart te openen, om Zijn liefde te ontvangen. Het is niets, dat we moeten
verdienen. Het is niets, dat we ooit zou kunnen verdienen. Hij geeft dit vrijelijk, gewoon omdat Hij van
ons houdt.

We moeten ook voorzichtig zijn om Zijn liefde niet te beperken. Zo vaak zeggen we, "Goed,
daarin kan de Heer zeker niet worden betrokken... Deze zaak  is veel te klein en onbeduidend... "   In
Zijn gehele schepping heeft Hij voorzien in alles wat nodig is voor de gehele levenscyclus van elk
levend wezen. Maar voor de mens is Zijn zorg nog groter, want Hij noemt ons Zijn kinderen, geschapen
naar Zijn beeld. En daarom is er niets in ons leven, waarbij Hij in Zijn Vaderlijke liefde niet diep is
betrokken. Als onze relatie met Hem verder gaat, moeten we voorzichtig zijn, dat we op geen enkele
manier door onze houding de deur naar Hem sluiten, in geen enkel onderdeel van ons leven. We moeten
beginnen met het verruimen van onze opvatting over Hem en zelfs dan zullen we slechts een beperkt
gevoel hebben van alles wat Hij is en kan zijn.

"Zie,  hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft..."
1 Johannes 3:1

"Hier is een liefde die beschrijving tart. Het overstijgt elke hindernis. In elke
richting strekt het zich uit tot in het oneindige. Het is onvergelijkbare liefde. Er is
geen liefde zoals deze. Het is onmetelijke liefde. Breedte en lengte en diepte en
hoogte kunnen het niet bevatten.

Het is onlosmakelijk met elkaar verbonden liefde. Noch de ervaringen van het
leven,  de  extremen  van  de  natuur,  de  excessen  van  de  bovennatuurlijke,  de
uitbreidingen van de tijd, de uitgestrektheid van de afstand, noch het bestaan van
iets anders kan de gelovige scheiden van van die alles overtreffende liefde... "

J. Boyd Nicholson

Voordat we Hem echt leren kennen en we nog maar net een diepere relatie beginnen te krijgen,
zijn er een paar belangrijke richtlijnen. Het eerste is om te begrijpen dat God  nooit iets van ons zal
vragen, dat Zijn Woord zou tegenspreken. Ten tweede kun je eenvoudig  onderscheiden of  iets van God
is of niet, door naar de vruchten te kijken. We kunnen gewoonlijk vragen: "Als ik gehoorzaam, zal het
mij of iemand anders dichter bij de Heer brengen?" De vrucht van onze eigen gedachten en de vrucht
van satan zijn meestal zeer ver af van de wil van de Heer. Wij zijn degenen, die vragen en klagen en om
te beginnen moeten we begrijpen dat van 'het vlees' geen goed zal komen! En satan is degene. die zal
proberen de zaden van twijfel te planten door te zeggen: "Dit is niet van God. Bedenk eens hoe dwaas je
lijkt, als je gehoorzaamt. Hoe kan je er zeker van zijn?" 
Jean Watts, een dierbare vriendin uit de V. S., heeft het zo geformuleerd: 

De Heilige Geest spreekt nooit tot ons tegen of in strijd met het Woord van
God, Gods belangrijkste voertuig om tot ons te spreken. Maar net als jij en ik de
leiding, richting en waarschuwingen van de Heilige Geest op waarde schatten –het is
altijd overeenkomstig en in de geest van het Woord. 
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Misschien is er geen specifieke Bijbeltekst die mij vertelt iets een beetje anders te
doen, dan ik heb gedaan -maar het zal zijn in de geest en intentie van het Woord.
Wanneer mensen niet weten hoe ze volgens Gods wil moeten wandelen en een andere
"stem" zoeken, komen ze in de problemen. 

Dank onze Heer, die op vele manieren tot ons spreekt. De Grote Herder van de
schapen leidt Zijn volk - en ze kennen Zijn stem voortdurend. Maar alleen, als zij er
naar verlangen om Zijn wil en niet hun eigen wil te doen. Anders kan elk bericht
'onleesbaar' worden, omdat hun hart verdeeld was en niet echt ontvankelijk. 

In het begin, totdat de vriendschap groeit en zich ontwikkelt, als we echt onzeker zijn of hetgeen
we hebben gehoord al dan niet van de Heer is, dan vindt Hij het helemaal niet erg, als we Hem vragen
om een bevestiging. Zijn wil is altijd duidelijk. Maar op dit punt moeten we ook eerlijk zijn tegenover
onszelf. Als onze motieven zuiver zijn en we echt op zoek zijn naar het horen van de Heer, dan zal de
bevestiging komen. Maar als we alleen vragen om een bevestiging, slechts als een excuus om niet te
gehoorzamen, dan zal de Heer Zijn instructie ongetwijfeld niet aan ons herhalen. Hij kijkt naar het hart
en Hij is nooit voor de gek te houden! Ook als onze relatie met Hem groeit en zich ontwikkelt, wordt het
bijna een brutaliteit, om door te gaan met Hem te vragen om Zijn leiding aan  ons te bevestigen. Als we
echt open zijn en luisteren, is Zijn stem onmiskenbaar! Maar zelfs als wij al een tijd in geloof hebben
gewandeld,  zullen  er  momenten  zijn,  waarop  een  aantal  zeer  belangrijke,  levens  veranderende
beslissingen genomen moeten worden.  Dan is  het  belangrijk,  om Gods bevestiging te  zoeken.  Zijn
wijsheid  zal  ons  helpen  om  te  onderscheiden  wanneer  we  moeten  vragen  om  een  bevestiging  en
wanneer Hij eenvoudig van ons verwacht te gehoorzamen. 

Nadat we eerlijk zijn geweest over de aard van de relatie, die we al hebben en nadat we met de
Heer hebben gesproken over wat voor relatie we zouden willen hebben; nadat we gewoon onze harten
hebben geopend voor Zijn liefde, dan moeten we leren luisteren. We hoeven onszelf niet te dwingen om
dit een tijdlang elke dag te doen. In plaats daarvan  moet het een levenshouding worden. Het is zeer
belangrijk om de discipline te beginnen om onze geest leeg te maken van alle dingen, die als obstakels
een echt leven van het geloof in de weg zullen staan. Dat betekent, dat we zelf moeten stoppen met
zorgen maken, piekeren en plannen. We moeten niet toestaan, dat onze geest vol raakt met  talrijke
triviale en onbelangrijke details. Al onze – niet op Hem gerichte –  gedachten zullen doen verhinderen,
dat we Zijn stem horen. Maar het leren luisteren is meer dan alleen dat. Het begint ermee, dat we ons
ervan bewust zijn, dat Hij altijd met ons is; in alles wat we doen en in alles wat we ervaren. We hebben
het nodig, om ons leven te leven in de verwachting van het horen van Hem, maar met de diepe kennis,
dat Hij met ons is of we Zijn nabijheid al dan niet bewust beseffen.

Jesjoea legt het op de volgende manier uit:

"Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.
Elke rank die in  Mij geen vrucht draagt,  neemt Hij  weg; en elke rank die vrucht
draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt.

U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.
Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als

zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt

veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.
Als iemand niet in Mij blijft,   wordt hij  buitengeworpen zoals de rank, en

verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven,  vraag wat u maar wilt en het

zal u ten deel vallen.
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Hierin  wordt  Mijn  Vader  verheerlijkt,  dat  u  veel  vrucht  draagt  en  Mijn
discipelen bent. Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in
Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.

Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en
uw blijdschap volkomen zal worden."

Johannes 15: 1-11

"Blijf in Mij" betekent: in Hem verblijven; in Hem leven en aan Hem verbonden blijven. 
Als we ons leven, met een ware zin van het leven in Zijn aanwezigheid, leven met een zeker bewustzijn
van Zijn nabijheid van dag tot dag, dan is het horen van Hem en Hem gehoorzamen een natuurlijke
uitbreiding van het bewustzijn van Zijn voortdurende hand op ons leven.

Veel mensen vragen: 'Maar hoe weet ik dat Hij het is? Hoe weet ik dat het niet de vijand is of
mijn eigen verlangens?" Laten we nog even terugkeren naar Johannes 10:

" En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor
hen uit, en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.

Maar  een vreemde zullen  zij  beslist  niet  volgen,  maar  zij  zullen  van  hem
wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen.

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
Allen  die  vóór  Mij  gekomen  zijn,  zijn  dieven  en  rovers,  maar  de  schapen

hebben niet naar hen geluisterd.
De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan;

Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.
Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom

heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt
ze en drijft de schapen uiteen.

En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen
bekommert.

Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend.
     

Johannes 10: 4-5, 7-8, 10-14

In deze analogie is het verschil tussen de ware herder en de huurling of tussen de ware herder en
de dief duidelijk. De ware herder is degene, die echt bezorgd is om het welzijn van de schapen onder
zijn zorg en de schapen kennen en gehoorzamen ook zijn stem alleen. Zo is in de wereld van het geloof
ook het verschil tussen de Heer van Majesteit en satan, de vijand van onze ziel, net zo duidelijk. De
Heer klinkt nooit zoals de duivel! 
De Heer spreekt woorden van hoop, troost, kracht en liefde voor anderen. De vijand spreekt woorden
van twijfel en woede en verwarring en egoïsme. Als mensen vragen: "Hoe kan ik zien of het de Heer
is...?" vragen ze dit alleen maar, omdat ze Hem niet op een intieme manier kennen. En soms wordt deze
vraag ook gebruikt als een excuus, om Hem niet te leren kennen. Een gelovige in Israël merkte eens op,
dat hij zonder mankeren de stem van zijn vrouw zou herkennen als zij hem zou bellen tijdens een van
zijn reizen over de hele wereld. Hij zou niet zeggen: "Hoe weet ik of dit mijn vrouw is? Misschien is het
de duivel!" Hij herkent haar stem, want hij kent haar en houdt van haar en op dezelfde manier is de stem
van de Heer makkelijk te onderscheiden wanneer we Hem kennen en liefhebben.

Als we leren in Hem te blijven en om onze eigen gedachten en verlangens opzij te zetten,
dan zullen we weten hoe te bidden, want onze gebeden en onze levens zullen dan worden verenigd met
de wil van de Heer. Dat is echter niet iets, wat op magische wijze gebeurt. We moeten echt streng zijn
voor onszelf en standvastig in ons verlangen, om onze levens steeds meer een weerspiegeling van Hem
te laten worden. Het volgende woord van Oswald Chambers was een bemoediging voor mij, omdat de
strijd met 'het vlees' is een voortdurende strijd is!
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"Blijft in Mij" Johannes 15:4

"De Geest van Jezus is in mij gekomen door de verzoening. Daarna moet ik
geduldig de manier van denken opbouwen, die precies in overeenstemming is met
mijn Heer. God zal me niet laten denken zoals Jezus; dat moet ik  zelf doen: ik moet
elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.
'Blijft  in  Mij'  –  in  intellectuele zaken, in geldzaken, in  elk van de zaken, die het
menselijk leven maken tot wat het is.

Verhinder ik  God, om dingen te doen in mijn omstandigheden, omdat ik zeg
dat dit  mijn gemeenschap met Hem zal  belemmeren?  Wat een onbeschaamdheid!
Het maakt niet uit wat mijn omstandigheden zijn; daarin kan ik net zo zeker zijn van
het blijven-in-Jezus als in een bidstond.

Ik  hoef  niet  zelf  mijn  omstandigheden te  veranderen en  herschikken.  Het
innerlijke ‘blijven’ van onze Heer was puur en onbezoedeld; Hij was daar thuis, waar
Zijn lichaam ook maar werd geplaatst. Hij  koos nooit Zijn eigen omstandigheden,
maar  was  zachtmoedig  jegens  de  bedelingen  van  Zijn  Vader  voor  Hem.  Hoe
verbazingwekkend ontspannen moet Zijn leven zijn geweest! We houden God bij het
punt van opwinding, er is bij ons niets van de sereniteit van het leven met Christus
verborgen in God.

Denk aan de dingen, die je afhouden van het 'blijven in Christus' - “Ja, Heer,
nog even, ik moet dit nog even doen...; Ja, ik zal 'in U zijn', als dit is afgewerkt....;
Als deze week voorbij is, zal het wel goed komen, dan zal ik 'in U zijn'....”. Kom in
beweging,  begin  er  nu  mee.  In  het  beginnend  stadium  kost  het  voortdurend
inspanning om in Hem te blijven, maar als je verder gaat, wordt het zozeer deel van
je  leven  dat  je  in  Hem  kunt  blijven  zonder  dat  zelfs  bewust  te  zijn.  Wees
vastbesloten, om in Jezus te blijven, waar je ook bent geplaatst. "

Velen met een beginnende relatie met de Heer durven niet uit te stappen in geloof, wanneer God
tot hen gesproken heeft, omdat ze bang zijn een fout te maken. Het gaat hierbij zowel om angst en trots,
onderwerpen die in het volgende hoofdstuk zullen worden behandeld. Nu volstaat het om te zeggen dat
God ertegen kan als we een fout maken. Hij kent ons hart en Hij weet, dat wij gehoorzaamden in het
geloof,  dat het van Hem was. Het helpt ons alleen, om de volgende keer Zijn stem makkelijker te
herkennen. 
En als we er echt naar zoeken de Heer te volgen en we stappen uit op het verkeerde pad, wees er dan
zeker van, dat God de deur op tijd zal sluiten en ons terug zal brengen naar het centrum van Zijn wil.
Wanneer  God  iets  van  ons  vraagt  weten  we  nooit,  welke  vrucht  voor  de  eeuwigheid  onze
gehoorzaamheid kan dragen. Op de een of andere manier moeten we in staat zijn, om dingen om te
draaien - om Gods heiligheid te begrijpen en er meer over in te zitten om Hem niet te gehoorzamen
i.p.v. wel te gehoorzamen en een fout te maken! Als we werkelijk begrijpen Wie God is en als we Hem
echt liefhebben, dan hebben we echt geen recht, om 'nee' tegen Hem te zeggen, ongeacht de reden of het
excuus!

"Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, 
want Ik ben het." Johannes 13:13

"Onze Heer dringt er nooit op aan om gezag te hebben. Hij zegt nooit: Gij
zult. Hij laat ons volkomen vrij - zo vrij dat we in Zijn aangezicht kunnen spuwen, als
mannen deden; zo vrij, dat wij Hem kunnen doden, als mannen deden en Hij zal nooit
een woord zeggen. Maar toen Zijn leven in mij werd gecreëerd door Zijn verlossing,
herkende ik onmiddellijk Zijn recht op absoluut gezag over mij. Het is een morele
dominantie – 'Gij zijt waardig... ' Het is alleen de onwaardige in mij die weigert te
buigen voor de Waardige.
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Als onze Heer had aangedrongen op gehoorzaamheid zou Hij een opzichter
zijn geworden, en Hij zou niet langer enige autoriteit hebben. Hij dringt nooit aan op
gehoorzaamheid,  maar  als  we  Hem  zien,   gehoorzamen  wij  Hem  direct,  is  Hij
gemakkelijk Heer en leven we in aanbidding van Hem, van 's morgens tot 's avonds. De
openbaring  van  mijn  groei  in  genade  is  de  manier  waarop  ik  aankijk  tegen
gehoorzaamheid. "

Oswald Chambers
"My Utmost for His Highest"

Tot nu toe zijn een aantal punten gegeven als richtlijnen voor een verdieping in de relatie met de
Heer.  Alvorens verder te gaan met gehoorzaamheid zelf, wil ik nog even snel die punten samenvatten.

1. Om te beginnen, is het noodzakelijk om eerlijk te beoordelen waar je relatie
met de Heer staat.

2. Vervolgens  is  het  belangrijk  om  de  Heer  rechtstreeks  te  vertellen  van  je
verlangen voor een meer  nabije wandel met Hem.

3. Je hart moet open zijn om de grootheid van Zijn liefde voor jou te herkennen
en deze te  accepteren,  met  dien verstande dat  het  niets  is  dat  kan worden
verdiend, het is vrijelijk gegeven omdat de aard van God liefde is.

4. Als Hij tot je spreekt, zal niets van wat Hij vraagt van jou ooit Zijn Woord
tegenspreken.

5. Je  moet  de  angst  om een  fout  te  maken opzij  zetten en in  plaats  daarvan
vertrouwen op Zijn zekere leiding in je leven.

6. Tot slot is het cruciaal om Zijn heiligheid en Zijn recht op soevereiniteit in je
leven te erkennen.

Als we onze levens en onze harten hebben geopend voor de Heer, zal Hij zeker beginnen om
rechtstreeks met ons te communiceren. 
Als we een houding van luisteren en verwachting zijn begonnen te ontwikkelen, zullen Zijn rustige
instructies komen. Het is uiterst belangrijk, zelfs aan het begin van een nieuw leven van geloof, om alle
vooroordelen over een relatie met Hem opzij te zetten. 
In mijn reizen over de hele wereld, was het mijn ervaring dat gelovigen God vaak als logisch, praktisch,
serieus en humorloos bekeken. In werkelijkheid zul je ervaren, dat Hij heel anders is, dan alles wat je
ooit zou verwachten! Bijna niets van wat Hij ooit heeft gedaan, met name zoals in de Bijbel te zien, zou
passen in de categorie van  "logisch" of "praktisch": 

 Hoe logisch was het, dat een kleine jongen een reus doodt met een steen? 
 Hoe logisch was  het, om een machtig leger rond een muur te laten marcheren en te laten

schreeuwen? 
 Toen men omringd was door vijanden, wat was er het nut van om te zitten wachten, totdat er

een geritsel was in de moerbeibomen? 
 En toen Israël een grote koning verwachtte, was het logisch om in plaats daarvan een kleine

baby te laten geboren? 
Meestal zal God ons vragen om dingen te doen, die we  niet zullen begrijpen, dingen die voor ons
helemaal niet praktisch lijken. Het is erg belangrijk om Hem niet te beperken met vooraf opgevatte
ideeën over hoe Hij is. We moeten in plaats daarvan voor Hem komen als de kinderen, eenvoudig en vol
vertrouwen, zonder onze wandel met Hem te bemoeilijken met onze eigen ideeën over hoe Hij zou
moeten zijn. Hij vraagt ons niet om te begrijpen. Hij vraagt ons alleen maar te gehoorzamen. En als we
dat doen, zal het leven een voortdurende verrassing zijn! De Heer, onze God, Die de hemelen en de
aarde schiep, is niet voorspelbaar en saai! Bovendien heeft Hij een heerlijk gevoel voor humor en een
eindeloos aantal onverwachte plannen voor ons leven.
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"Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen."

"Natuurlijk zijn we geneigd om zo wiskundig en berekenend te zijn dat we
onzekerheid  bekijken  als  een  slechte  zaak.  We  stellen  ons  voor,  dat  we  tot  een
bepaald einde moeten kunnen reiken, maar dat is niet de aard van het geestelijk
leven. De aard van het geestelijk leven is, dat we zeker zijn in onze onzekerheid met
als gevolg, dat we maar niet overal onze nesten maken. Gezond verstand zegt: 'Nou,
ik  stel  me voor,  dat  ik  in  die toestand...  '  Wij  kunnen ons  geen omstandigheden
voorstellen, waarin we nog nooit geweest zijn.

Zekerheid  is  het  merkteken  van  het  'gezond-verstand-leven':  gracieuze
onzekerheid is het merkteken van het geestelijk leven. Om zeker te zijn van God,
zullen we onzeker zijn in al onze wegen, niet wetend wat de dag zal brengen. 
Dit  wordt over het algemeen gezegd met een zucht van verdriet,  maar het moet
veeleer een uiting zijn van ademloze verwachting. We zijn onzeker over de volgende
stap, maar we zijn zeker van God.
Zodra we ons op God verlaten en de dichtstbij liggende verplichting doen, vult Hij
onze  levens  de  hele  tijd  met  verrassingen.  Wanneer  we  advocaten  van  een
geloofsbelijdenis worden, sterft er iets; we geloven God niet, maar we geloven alleen
onze  overtuiging  over  Hem.  Jezus  zei:  'Tenzij  gij...  wordt  als  kleine  kinderen.  '
Geestelijk  leven is  het  leven van een kind.  We zijn niet  onzeker  van  God, maar
onzeker  over  wat  Hij  gaat  doen.  Als  we alleen zeker  zijn  in  onze  overtuigingen,
worden we waardig  en  ernstig  en hebben de  'ban  van  onveranderbaar'  over  onze
standpunten,  maar  als  we  in  een  rechte  relatie  tot  God  zijn,  zit  het  leven  vol
spontane, vreugdevolle onzekerheid en verwachting.

'Geloof ook in Mij,' zei Jezus, niet: 'Geloof bepaalde dingen over mij.'

Laat de hele zaak aan Hem; het is glorieus onzeker hoe Hij er in zal komen, maar Hij
zal komen. Blijf trouw aan Hem. "

Oswald Chambers
"My Utmost for His Highest"

Wanneer we elke dag in Zijn handen plaatsen, is het goed om eigen plannen te maken. Maar ze
moeten  altijd  licht  worden gehouden,  want  we  weten  nooit  wanneer  Zijn  rustige  instructies  zullen
komen.  En  hoe belangrijk  onze eigen plannen ook zijn,  toch  moeten we bereid zijn  om ze  in  een
ogenblik opzij te zetten en precies te doen wat Hij van ons vraagt. Niets is belangrijker dan Zijn eeuwig
doel! Het is mogelijk, dat we in het begin nog geen enkel resultaat van onze gehoorzaamheid zullen
zien. Maar elke keer als wij gehoorzamen, helpt het ons om steeds gevoeliger te worden voor Zijn stille
stem binnen in ons.  Wanneer dan de werkelijk belangrijke tijd komt, zullen we in staat zijn om te
gehoorzamen, zonder nadenken of debatteren. Elke keer als we gehoorzamen, zegent dit het hart van de
Vader! Het is belangrijk om streng tegen onszelf te zijn over deze kwestie. Wij hebben absoluut niets te
verliezen door te gehoorzamen–en zo veel te verliezen door niet te gehoorzamen!

Laat ik een klein voorbeeld van wat ik bedoel met u delen. Ik hou van Zwitserland en heb er
veel tijd doorgebracht. Meestal ik reis er heen voor een tijd van rust als ik op terugreis ben van een
buitenlandse reis en onderweg ben naar Israel. 
Op een dag was ik op de Bahnhofstrasse in Zürich, in een van de grote warenhuizen. Ik was van plan
om later  in de namiddag naar mijn favoriete restaurant  te gaan en keek er echt  naar uit.  Rond het
middaguur zei de Heer echter duidelijk: "Ga naar McDonalds…". Nu had ik helemaal geen honger en
ik hou niet bijzonder van McDonalds. Bovendien had ik geen zin om mijn plannen op te geven en ik
genoot van het rondneuzen in het "Jemoli" warenhuis. En bovendien leek het helemaal zinloos te zijn!
Elk van deze argumenten zou genoeg zijn om mij ervan te overtuigen om door te gaan met mijn eigen
dwaze plannen en de ingevingen van de Heer te negeren. Echter ik ken de Heer en ik vertrouw Hem en
ik wil meer dan wat dan ook in de wereld aan Hem gehoorzaam zijn. 

De Stem van Mijn Geliefde                                                          - De Stem van Mijn Geliefde                                                          -   17  - -



Het is een voortdurende strijd en soms faal ik, maar ik bid elke dag om Zijn genade om mij in staat
stellen om Zijn doelen voor die dag te vervullen. Dus ik ging naar McDonalds!

Toen ik bij de rij stond om mijn bestelling te bestellen, ging een Zwitserse dame voor me in de
rij staan. Dat schokte me, want zoiets past  helemaal niet bij het karakter van een Zwitser! De schok
moet zichtbaar zijn geweest op mijn gezicht, want ze verontschuldigde zich onmiddellijk.  "Ik ben nog
nooit naar McDonalds geweest' vertelde ze me, 'en ik wist niet precies wat ik moest doen! " "Geen
probleem'  antwoordde ik  lachend,  'ik  kom uit  Israël  en  daar  dringt  iedereen  voor!  Ik  was  gewoon
verbaasd om dit te zien gebeuren in Zwitserland!" Ze lachte ook. Ze vond het interessant, dat ik in Israël
woonde en omdat het die dag druk was bij McDonalds,  besloten we om samen aan dezelfde tafel te
zitten.  We stelden ons aan elkaar voor en op het  moment,  dat ik  mijn naam noemde,  begon ze op
onverklaarbare wijze te huilen!

"Gisteren was het 'Dag van de Vrouw' in Zwitserland,' legde ze eindelijk uit, 'en ik    luisterde
naar een programma op de radio waarin vrouwelijke auteurs werden besproken.                             Ze
spraken over jou en je boek, Ich Gehöre Meinem Geliebten” (de titel van mijn boek in het Duits). "Ik
heb zelfs nog nooit in God geloofd' ging ze verder, 'maar gisteren, voor de allereerste keer in mijn leven,
heb ik gebeden. Ik zei tegen God: 'Als U echt bent... laat me dan a.u.b. weten hoe ik een exemplaar van
dat boek kan krijgen."

Met een gevoel van verwondering en met diepe dankbaarheid in mijn hart om Zijn hulp, zodat ik
gehoorzaamde, zei ik plagend tegen haar: "Nou, de Heer moet je wel echt liefhebben! Hij stuurde je niet
alleen het boek – Hij stuurde je de auteur!"

Ze vertelde me verder, dat ze 16 jaar in het centrum van Zürich had gewerkt en dat ze nog nooit
eerder naar McDonalds was geweest. "Maar vandaag wist ik gewoon, dat ik moest gaan!"     Ik deelde
met haar de vreemde instructie van de Heer in Jemoli's en we waren allebei zo verbaasd over Zijn
antwoord op haar eenvoudige gebed. Het is heel goed mogelijk, dat haar leven nooit meer hetzelfde zal
zijn. Ik hoop, dat het haar hielp om haar leven echt te openen voor Zijn liefde. Maar nogmaals was ik
dankbaar in het diepst van mijn hart, dat Hij had me geholpen om gehoorzaam te zijn. We weten zelden
waarom God ons vraagt om iets te doen. We moeten Hem gewoon genoeg  liefhebben en Hem genoeg
vertrouwen om te gehoorzamen. Dat is alles wat Hij van ons vraagt. De rest kunnen we aan Hem over
laten!

Phil  Briggs  uit  Australië  geeft  commentaar:  "Wat  leren  we  toch  langzaam,  dat  hoe
'onwaarschijnlijk'  Zijn wegen ook kunnen zijn, Hij toch weet wat Hij doet en dat we bij het ontbreken
van een verklaring van Hem, alleen maar kunnen vertrouwen. Sterker nog, ik geloof dat op een dag
gezien zal worden, dat ons vertrouwen op zulke momenten Hem meer eer brengt, dan als we het hadden
begrepen. Ongetwijfeld is er meer zegen voor ons, om op die wijze te  vertrouwen..."

Het zal veel gemakkelijker voor ons zijn, als wij gehoorzamen zonder te proberen te begrijpen.
Hij vertelt ons niet,  dat we Zijn wegen moeten begrijpen met ons natuurlijke verstand. Hij vertelt ons
alleen maar om geloof te hebben, te vertrouwen en te gehoorzamen. Wie zou ooit het verstand van God
kunnen beven?

"De HEERE is groot en zeer te prijzen,  Zijn grootheid is niet 
te doorgronden.

De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in 
waarheid aanroepen.

Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun 
hulpgeroep en verlost hen..... "

Psalm 145: 3; 18-19

Altijd wanneer mensen mij vroegen: "Hoe hoor je van God?" was ik nogal verrast. 
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Ik vroeg mezelf steeds weer af: 'Als ze niet van God horen, met Hem praten en Hem gehoorzamen, op
welke basis hebben ze dan een relatie met Hem? Is hun relatie alleen iets abstract en niet echt?' In mijn
relatie met mijn twee zonen, vooral in hun tienerjaren, waren de moeilijkste tijden, toen ze weigerden
om te communiceren. Gelukkig gebeurde dat niet vaak, maar er waren tijden, dat ze niet naar me wilden
luisteren en dat ze ook niet met mij over hun problemen wilden praten. Daardoor was er geen echte
communicatie tot we weer met elkaar konden praten! Ik denk niet, dat een relatie met de Heer anders
behoort te zijn. We zijn Zijn kinderen en Hij verlangt er naar om van ons horen! En dat niet alleen, Hij
verlangt ernaar om de lasten op Zijn hart aan ons te communiceren - en Hij wil ons gebruiken, om die
lasten te helpen verlichten!

Ik denk dat de "christelijke kerk", met al haar enorme boekwerken over theologie, er aan heeft
bijgedragen om de situatie ingewikkeld te maken. Mensen studeren over de Heer terwijl ze  geen idee
hebben,  dat  een  echte  relatie  met  Hem  mogelijk  is.   Maar  in  werkelijkheid  is  het  helemaal  niet
ingewikkeld. God spreekt. Wij luisteren. Wij houden genoeg van Hem om te gehoorzamen. Voor God is
het heel eenvoudig. Wij zijn degenen die er op aandringen, om het gecompliceerd te maken! Om een of
andere reden, zijn we niet bereid om eenvoudig te zijn. 
We hoeven alleen maar naar de Heer toe komen, Hem te vertellen over ons verlangen om van Hem te
horen en als we dat doen, dan moeten we streng zijn tegen onszelf en gehoorzamen. 
Dat is de manier waarop we Hem tonen, dat we Hem vertrouwen en het is de allerbeste manier om
liefde terug te geven aan Hem. Is het niet ongelooflijk, geloof overstijgend geweldig en prachtig, dat
de Schepper van het heelal met ons wil samenwerken?!?

Ik hoop vele aspecten van gehoorzaamheid in dit boek uit te leggen, op zoek naar elk probleem,
dat mensen hebben met dit o zo belangrijke aspect van het geloof. Maar uiteindelijk blijft het nog steeds
eenvoudig. Allereerst moeten we God zoeken om Hem zelf–niet om een ander werelds motief, gewoon
met een verlangen om Hem te kennen. Dat is de basis voor het vertrouwen, een simpele erkenning dat
onze almachtige Vader weet, wat het beste is voor ons leven. We hoeven alleen maar ons hart en onze
wil te openen voor Zijn liefde en richting in ons leven. Het volgende citaat van Oswald Chambers ("My
Utmost for His Highest") helpt om te benadrukken dat  we bovenal Hem moeten zoeken – niet Zijn
gaven, niet Zijn antwoorden op onze gebeden, niet Zijn tekenen en wonderen - maar de Heer Zelf. Hij
is alles, onze volmaakte voorziening in elk aspect van ons leven!

Wat wil je?
"En zou ú voor uzelf grote dingen zoeken? "

Jeremia 45:5

"Zoek je grote dingen voor jezelf? Niet om zelf groot te worden, maar op zoek
naar grote dingen van God voor jezelf? God wil dat je in een nauwere relatie met Hem
Zelf komt; meer dan het ontvangen van Zijn gaven, wil Hij dat je Hem leert kennen.
Iets groots is voor het moment; het komt en gaat. God geeft ons nooit iets bij toeval.
Er is niets makkelijker, dan in een juiste relatie met God te komen, behalve wanneer
het niet God is wie je wilt, maar alleen wat Hij geeft.

Als je alleen nog maar zo ver bent gekomen om God om dingen te vragen, ben
je nog nooit tot de eerste streng van verlatenheid gekomen; dan ben je een christen
vanuit je eigen stanpunt geworden. 'Ik vroeg God echt om de Heilige Geest, maar hij
gaf me niet de rust en de vrede, die ik had verwacht.' Direct God legt Zijn vinger op
de reden: je bent helemaal niet op zoek naar de Heer; je bent  op zoek naar iets voor
jezelf. Jezus zegt: 'Vraag en je zal gegeven worden." Vraag God om wat je wilt en je
kunt niet vragen als je niet om het juiste vraagt. Als je dicht tot God nadert, ga je
ophouden om naar dingen te vragen. 'Uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij
Hem bidt.'  Waarom dan vragen? Opdat je Hem mag leren kennen.
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Ben je op zoek naar grote dingen voor jezelf? 'O Heer, doop mij met de Heilige
Geest.' Als God het niet doet, is het omdat je niet genoeg op Hem verlaten bent; er is
iets wat je niet zal doen. Ben je bereid om je zelf af te vragen wat het is, wat je van
God wilt  en waarom je het wilt?  God negeert  altijd de huidige perfectie  voor de
ultieme perfectie. Hij is niet mee bezig om je op dit moment gezegend en gelukkig te
maken; Hij werkt de hele tijd Zijn ultieme perfectie uit - 'dat zij één zijn, zoals Wij
dat zijn... ' "

Elke keer als we bereid zijn buiten onszelf uit te stappen en te  gehoorzamen in het begin van
onze verdiepte wandel met de Heer, verheugt dit waarlijk het hart van de Vader. Het brengt ons dichter
bij Hem en vaak brengt het ook anderen dichter bij Hem. We moeten het gewoon doen!   Het is vooral
een gevecht tegen 'het vlees'  en daarom is het ontzettend belangrijk,  dat we onze ogen op de Heer
gericht  houden en  niet  op onszelf,  wanneer  de  verleidingen komen om ongehoorzaam te  zijn.  Het
volgende gesprek -uit "At the Back of the North Wind" van George MacDonald- beschrijft een daad van
moed. 

Maar gehoorzaamheid is ook een daad van moed en ik denk, dat -met betrekking tot gehoorzaamheid-
hetgeen hij zegt, net zo waar is:

"Je moest worden onderwezen, wat moed was. En je kon niet weten wat het
was zonder het te voelen: daarom is het je gegeven. Maar heb je niet het gevoel,
alsof je zou proberen de volgende keer zelf dapper te zijn? '

'Ja, dat heb ik. Maar proberen is niet veel.'
'Ja,  toch wel –  erg veel zelfs,  want het  is een begin.  En het begin is  het

belangrijkste van alles.  Om te proberen dapper te zijn is  dapper.  De lafaard,  die
probeert dapper te zijn is meer dan de man, die moedig is omdat hij zo is gemaakt en
nooit hoefde te proberen..."

Geloof betekent geloven in iets wat we niet kunnen zien, waar we geen concreet bewijs voor
hebben. Gehoorzaamheid is een daad van geloof in de Heer, een manier om Hem te tonen, dat we Hem
vertrouwen. Als we in plaats daarvan proberen Hem begrijpen, dan zal die stap in geloof helemaal voor
ons nooit mogelijk zijn. Als mensen weigeren om eenvoudig te geloven in de kracht van God, word ik
vaak herinnerd aan iets dat ik eens las en dat me echt aan het lachen maakte:

"Velen zijn net als de ongelovige, die beweerde dat hij niets zou geloven, wat
hij niet kon zien.

Het  was  een goede  reactie,  die  de  Quaker  gaf:  'Vriend!  Gelooft  u,  dat  u

hersens heeft? '"

In  een  leven  van  gehoorzaamheid  is  het  ook  belangrijk  om er  zeker  van  te  zijn,  dat  onze
motieven zuiver zijn. Angela Smith uit de VS schreef het volgende in een brief:

" Ik geloof, dat we hier in het Westen zo zijn geïndoctrineerd met het
idee, dat gehoorzaamheid zegeningen geeft (wat ook echt zo is),  maar de meeste
mensen hier stellen dit gelijk aan materiële zegeningen d.w.z. als ik tienden geef, zal
God mij meer geld geven. 
Dan geven ze tienden en moeilijkheden volgen! Het verbijstert hen. Maar God kijkt
naar  de  motieven van  het  hart.  Als  we besluiten  om te  gehoorzamen vanuit  een
overweldigend verlangen om vreugde tot  Zijn hart te brengen en om Hem beter te
leren  kennen,  juist  omdat  we  Hem  liefhebben  en  steeds  dichter  bij  Hem  willen
komen, ziet Hij dat als ons hart-motief. Dan spreekt Hij luid en duidelijk en we horen
en volgen Hem en we zijn gelukkig.

Juist deze ochtend terwijl ik bezig was mijn bed op te maken dacht ik: 'Heer,
ik zou graag een leven van het geloof leven zoals Esther.' 
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Direct hoorde ik, 'Nee, mijn geliefde, wat je wilt is een gevoel van vertrouwen dat je
denkt te ontvangen - maar Ik ben je vertrouwen. ' Wow! Ik heb de Heer gevraagd om
me mijn hart meer te laten zien dit jaar. Ik bekeerde me haastig en zei: 'O Heer, dank
U dat U me dit bewust  maakt,  zodat ik me kan bekeren. Help me alstublieft om
gewoon U te willen om Uzelf alleen... "

Gehoorzaamheid is niet alleen een vaag begrip, het is de ware essentie van het geloof. 

Zoals een vriend een keer commentaar gaf: "Alleen de gehoorzame zal waarlijk God kennen."
Gehoorzaamheid is de beste manier, waarop we de liefde kunnen teruggeven aan onze Vader en het
brengt  ons  dichter  bij  Hem -en  bij  Zijn  doeleinden-  dan  iets  anders  dat  we  kunnen doen.  Als  we
voortdurend ongehoorzaam zijn, meestal verstopt achter onze excuses, zullen we uiteindelijk ontdekken,
dat we bijna helemaal geen relatie met de Heer hebben. 

In Gods koninkrijk, leren we niet alleen van Hem door wat we bestuderen over Hem, maar ook
door middel van echte dagelijkse ervaringen van gehoorzaam zijn en het zien van Zijn trouw en Zijn
liefde  in  actie.   "Niet  ieder  die  tegen Mij  zegt:  Heere,  Heere,  zal  binnengaan in  het  Koninkrijk  der
hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is..... "      Mattheüs 7:21

De weg naar kennis
"Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten...."

Johannes 7: 17

"De  gouden  regel  om  geestelijk  begrip  te  verkrijgen  is  niet  intellectuele
ontwikkeling, maar gehoorzaamheid. Als een mens wetenschappelijke kennis wil, is
intellectuele nieuwsgierigheid zijn gids, maar als hij inzicht wil in wat Jezus Christus
leert, kan hij die alleen krijgen door gehoorzaamheid. Als dingen duister voor mij zijn,
dan kan ik er zeker van zijn, dat er iets is, wat ik niet doe.   Intellectuele duisternis
komt door onwetendheid; geestelijke duisternis komt doordat ik op een bepaald vlak
niet van plan ben om te gehoorzamen.

Geen mens ontvangt ooit een woord van God zonder ook direct hierop getest
te worden. Wij zijn niet gehoorzaam en dan vragen we ons af, waarom we geestelijk
niet vooruit gaan. 'Als je komt tot het altaar,' zei Jezus, 'en je herinnert je daar, dat
een broeder iets tegen je heeft... zeg geen woord meer tegen Mij, maar ga eerst en
zet die zaak recht.' Het onderwijs van Jezus raakt ons daar waar we leven. We kunnen
geen seconde als bedriegers voor Hem staan. Hij onderwijst ons tot in het detail. De
Geest van God onthult de geest van zelf-rechtvaardiging; Hij maakt ons gevoelig voor
dingen waar we voorheen nooit aan gedacht hebben.

Als Jezus door Zijn Woord iets aan je duidelijk maakt, ontduik het dan niet.
Als je dat doet, zul je een religieuze schijnvertoning worden. Let op de dingen waar
je jouw schouders over ophaalt en je weet waarom je geestelijk niet vooruit gaat. Ga
eerst - op het gevaar af, dat men je fanatiek vindt. Je moet gehoorzamen wat God je
zegt."

Oswald Chambers
"My Utmost for His Highest"

Onlangs zei iemand in Israël,  dat hij  mij  in enkele uren kon overtuigen, dat mijn geloof in
Jesjoea verkeerd was. Het liet me echt glimlachen. Hij zou het nooit kunnen doen, ook al hij sprak
honderd jaar met mij! De reden is, dat ik niet eenvoudigweg geloof in Jesjoea. Ik geloof niet zo zeer in
Hem. Ik ken Hem; ik heb een diepe vriendschap met Hem en ik heb Hem lief. Het benadrukte opnieuw
aan mijn hart, dat het niet genoeg is om alleen te studeren  over Hem, hoewel dagelijks lezen van het
Woord van God van vitaal belang is. Maar we moeten Hem ook echt kennen, op de intieme manier, die
alleen een nabije, persoonlijke relatie ooit kan brengen. 
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Om nogmaals Oswald Chambers te citeren:

"Het is mogelijk om alles te weten over de leer en toch Jezus niet kennen. De
ziel is in gevaar wanneer de kennis van de leer intiem contact met Jezus uitsluit...
Het ene teken van discipelschap is intieme verbinding met Hem, de kennis van Jezus
Christus, die door niets geschud kan worden... "

Als we niet bereid zijn om Hem uit te nodigen in ons leven, wanneer we wensen onze eigen wil
te volgen en niet de wil van God, dan is onze ziel inderdaad in gevaar. En soms, zoals de Heer mij er
zojuist aan herinnerde, kan er meer dan onze ziel in gevaar zijn, als we Hem ongehoorzaam zijn!

Zittend hier in het kleine Zwitserse chalet, had ik juist een maaltijd in de oven geplaatst. 
Het was zalm-en-spinazie gewikkeld in bladerdeeg, bevroren en volgens de verpakking zou dit dertig
minuten duren om te bakken. Dus ik stopte het in de oven en ging terug naar beneden, om te typen.
Echter, na slechts tien minuten, had ik geen idee, wat ik vervolgens moest typen. In plaats daarvan,
stootte de Heer me aan om verder te gaan met mijn maaltijd. Maar naar de klok kijkend, besefte ik dat ik
nog twintig minuten over had, totdat het avondeten klaar moest zijn! Het drong echter eindelijk tot me
door,  dat  als  ik  een  boek  over  gehoorzaamheid  aan  het  schrijven  ben,  ik  ook  echt  zou  moeten
gehoorzamen! Ik liep naar de keuken en zag daar rook bij de oven deur uitstromen! De temperatuur-
instelling op de verpakking was bedoeld voor de nieuwere, moderne ovens. Maar omdat mijn oven in de
chalet oud was, was het corresponderende nummer op mijn fornuis het dubbele van de hitte van de
moderne ovens. Mijn extra vijf minuten van uitstel had daardoor het deeg mogelijk gemaakt om tot een
knapperige substantie te verbranden en als ik nog niet had gehoorzaamd, zou hierdoor waarschijnlijk het
hele huis afgebrand kunnen zijn! 
Dus laat me op dit punt, net zo goed voor mezelf, een gedicht met u delen (gecomponeerd door mij,
opdat niemand het ooit anders zou beweren):

"lt doesn't pay
to disobey... "

"Het doet pijn
om ongehoorzaam te zijn...."

En om nu aan de rook te ontsnappen, ben ik weg voor een wandeling in de heuvels.…
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Hoofdstuk Twee Hoofdstuk Twee 
  

OnderwegOnderweg

WWanneer onze relatie met de Heer waarlijk verdiept is en we steeds meer wennen aan een leven
van gehoorzaamheid, dan zijn er andere, meer specifieke zaken, waarmee nog door Hem afgerekend
moet worden. De Heer onderwijst deze al direct aan ons, als we aan Zijn zijde lopen, want Hij weet in
ieder van ons, welke gebieden in ons leven het meest behoefte hebben aan Zijn reinigende Geest en
hulp. Ieder van ons is zo heerlijk anders! Er zijn hier echter een aantal basisprincipes geschreven om
alleen worden gebruikt als een algemene richtlijn. God helpt ons individueel buiten onszelf uit te reiken
om Zijn eeuwige doelen in ons leven aan te raken. Alles wat in de volgende pagina's wordt uitgelegd,
zal de Heer persoonlijk met ieder van ons behandelen, aangezien deze gebieden belangrijk worden in
onze wandel met Hem.

In het begin van mijn relatie met de Heer, toonde Hij mij heel veel liefde en ik voelde me zo
beschermd en veilig! Ik had Hem nooit op een andere manier gekend! Echter na enkele maanden, op een
morgen bij het ontwaken, had ik niet langer een gevoel van Zijn aanwezigheid. Het was verwoestend,
want ik was er zeker van, dat Hij me had verlaten. Mijn gebeden en pleidooien brachten alleen stilte.
Het duurde een tijdje voor mij om te accepteren en om te begrijpen, dat Hij net zo dicht bij mij was als
Hij ooit was geweest, hoewel ik niet langer het bewuste besef van Zijn aanwezigheid had zoals ik die
eerder had gevoeld. Het hielp mij om te begrijpen dat mijn relatie met Hem niet was gebaseerd op
gevoelens, noch dat het gebaseerd was op het zichtbare bewijs van Zijn hand op mijn leven. Integendeel,
tijdens de stille tijd moest ik leren, dat Hij net zo dichtbij was als tijdens die momenten toen Zijn liefde
veel duidelijker was geweest! Dit is heel belangrijk voor ons om te begrijpen in het begin van onze
wandel met Hem. Zoals zelfs Jesjoea zei tot Zijn discipelen na de opstanding:

"En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld."

Matteüs 28: 20

Als we niet Zijn aanwezigheid in ons leven voelen, dan moeten we vertrouwen op Zijn Woord
en  in  Zijn  liefde  voor  ons  en  geloof  hebben  om te  weten  dat  Hij  altijd  dicht  aan  onze  zijde  is.  

Begrijpen dat God altijd bij ons is, helpt ons ook om echt in Zijn aanwezigheid te blijven in wat
we ook doen met ons leven. Als we een constant gevoel van Zijn aanwezigheid hebben op basis van
geloof in Zijn nabijheid - niet noodzakelijkerwijs in acties door Hem - dan kunnen we gemakkelijker
rusten in die aanwezigheid, slechts wachtend op een woord van Hem waarop we kunnen handelen.

"Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt,
en een bewijs van de zaken die men niet ziet.…"

Hebreeën 11: 1

Het verliezen van het bewuste besef van Zijn aanwezigheid was in het begin hartverscheurend,
totdat ik eindelijk leerde te vertrouwen op Zijn aanwezigheid altijd - of het kan worden gevoeld of niet! 

De eerste keer dat Hij me voor iets berispte, voelde ik me er ook kapot door! Misschien ging het
terug naar mijn eigen gevoelens van afwijzing in mijn kindertijd, maar ik nam Zijn kritiek zeer ter harte.
Maar uiteindelijk leerde ik een belangrijke les. 
Als God ons iets toont in ons leven, wat niet juist is, doet Hij dat  omdat Hij van ons houdt; op geen

De Stem van Mijn Geliefde                                                          - De Stem van Mijn Geliefde                                                          -   23  - -



enkele manier als een teken van afwijzing! 
En bovendien, als Hij ons disciplineert in een bepaald gebied, doet Hij dat alleen omdat Hij bereid is om
ons te helpen er mee om te gaan! Wanneer satan degene is die bekritiseert, is het niet gedaan vanuit een
hart van liefde, maar om te vernietigen. Zijn kritiek zal op geen enkele wijze vrucht dragen voor Gods
koninkrijk! Integendeel, hij bekritiseert om onze zwakke punten te voeden in een poging om ons van
God weg te trekken door onze eigen gevoelens van ontoereikendheid. Maar we kunnen er zeker van zijn
dat wanneer God met ons bezig is, Hij ons eenvoudig bevrijdt van gebieden in ons leven die onze relatie
met Hem op een belangrijke manier belemmeren. Feitelijk, hoe dichter we tot de Heer komen, hoe meer
we bewust zijn van Zijn heiligheid vergeleken met onze beperkingen. In mijn eerste boek vermeld ik
een ervaring met God in een klooster in de heuvels van Judea, waar ik een diepe openbaring van Zijn
heiligheid had vergeleken met mijn ellendige staat:

Het klooster is echt gelegen in een wildernis en dat is precies het gevoel dat
ik had de hele tijd dat ik daar was; dat de Heer mij van de beschaving die ik gewend
was naar een verlaten plaats had gebracht, op grote afstand van Zichzelf. En daar
begon Hij te werken aan mijn hart. 

Hij toonde me eerst duidelijk, direct en onmiskenbaar, hoe ellendig, hopeloos,
zondig en lelijk ik echt was in vergelijking met de heerlijkheid van Zijn majesteit. Het
verbijsterde me tot in het diepst van mijn wezen en onder Zijn controle vielen alle
gevoelens  van  zelfvoldaanheid,  zelfgenoegzaamheid,  elke  verzekering  van
eigenwaarde als mens, alles weg als as aan Zijn voeten. En dan om pijn te plaatsen op
doodsangst, toonde Hij me niet alleen, hoe volkomen ellendig en rottig ik echt was,
maar dat ik machteloos was om er zelf iets te doen. 

Hij  stripte  mij  kaal  van  alle  gevoelens  van  eigengerechtigheid,  van  alle
verwrongen opvattingen van mezelf als een goed, eerlijk, fatsoenlijk menselijk wezen
en toonde me de kern van wat ik werkelijk was: rot, egoïstisch, trots en altijd op
gespannen voet met de werkingen van de Heer in mijn leven. 

Zoals ik het nu zie was God niet onaardig voor mij, want wanneer men wordt
geconfronteerd met Zijn heiligheid, is er niet een van ons, die op iets kan terugvallen,
dat in zichzelf het waard is om daarmee op enige wijze  te  worden vergeleken. We
kunnen niets anders doen dan de woorden van Jesaja naspreken:

'Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man 
met onreine lippen  en woon te midden van een volk met onreine 
lippen. Mijn ogen hebben namelijk de Koning, de HEERE van de 
legermachten, gezien.'

Jesaja 64:5

'En God toont aan elk van ons die Hem werkelijk volgt, dat in ons niets goed is.'

'Echter, wij zijn allen als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn 
als een bezoedeld kleed... '                                  

Jesaja 64:6

'Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds 
woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede 
teweegbrengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet,
maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.
Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn 
verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de 
zonde, die in mijn leden is.

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze
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dood?'   
                                                              Romeinen 7:18-19, 22-24

Hij moet dit aan ons openbaren, om ons in staat te stellen te begrijpen, hoe
wanhopig wij Zijn hulp en Zijn genade nodig hebben! Onze ware gerechtigheid en
waarde komen, wanneer we geheiligd worden als vaten voor Zijn gebruik.

De meest verschrikkelijke les van alles was toen Hij hielp me om te begrijpen,
dat ik hulpeloos was om wat dan ook te doen om de rotheid die ik was, om me te
veranderen. Het nam het allerlaatste greintje eigendunk van mij weg. En het liet me
weten, in een nieuwe en diepere manier dan ik ooit voor mogelijk had gehouden, dat
ik Hem en Zijn genade meer nodig had in mijn leven dan ik ooit had kunnen dromen;
dat ik het zonder Hem, nog geen enkele dag zou volhouden. Alles wat ik kon doen was
uitroepen naar Hem, Hem smeken om die veranderingen in mijn leven te maken, dat
ik een toonbaar en schoon vat voor Zijn gebruik zou worden. Maar Hij leek zo heel ver
weg. Het was een pijnlijke tien dagen en ik kon alleen maar roepen tot de Heer zoals
David in Psalm 51.

Ik verlangde om totaal, volledig vrij te zijn van de corruptie van mijn 'zelf '
waaraan ik door Zijn nauwkeurig onderzoek werd blootgesteld, maar ik voelde dat ik
zo'n ontzettend lange weg had te gaan en dat bracht me nog dieper in wanhoop. En
toen begreep ik voor het eerst, dat de grootste gave die God aan ons kan geven, niet
het volkomen uiterlijke bewijs van de kracht van God is, waar mensen voortdurend
om schreeuwen - maar de grootste gave is God Zelf: in ons, door ons, voor ons, op
elk moment van ons leven. Dat is waar we naar moeten zoeken, naar verlangen, om
bidden en onszelf vernederen om te ontvangen! "

"Van Mijn Geliefde ben Ik"

  

          Daarom is het belangrijk om ons niet op enigerlei wijze afgewezen te voelen als Zijn kastijding
begint, maar ons eerder te verheugen, want het is een zeker teken van de Vader 's liefde voor ons en van
Zijn diepe verlangen om ons als geleegde vaten voor Zijn gebruik te maken - leeg van de dingen van het
vlees, die een diepere gemeenschap met Hem in de weg staan.

"Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet en heb geen afkeer van
Zijn bestraffing. Want de HEERE straft wie Hij liefheeft...."

Spreuken 3: 11-12

Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is
er dat niet door zijn vader bestraft wordt?

Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen,
bent u bastaarden en geen kinderen.

En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag
voor  hen.  Zullen  wij  ons  dan  niet  veel  meer  onderwerpen  aan  de  Vader  van  de
geesten, en leven?

Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft,
maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap
te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een
vreedzame vrucht van gerechtigheid.

Hebreeën 12:7-11

Aan de andere kant moeten we ook geduldig zijn met onszelf. God weet de dingen in ons, die
een belemmering zijn voor de totale afhankelijkheid van Hem die we zouden verlangen. Maar zelfs als
God een heel leven met ons bezig is, zullen we nog steeds verre van perfect zijn!
Dus hoeven we alleen te vertrouwen op Zijn timing en Zijn discretie, wetend dat Hij ernaar verlangt
ons steeds dichter tot Zich te trekken. En daarom zal Hij inderdaad stap voor stap en zaak voor zaak
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afrekenen met de dingen die in de weg staan. 
Hij zal er echter mee afrekenen met een hart vol liefde en aanvaarding, alleen om ons in staat stellen om
geleegde vaten voor Zijn grotere doelen in ons leven te worden.

Er is een andere enigszins verwante kwestie die moet worden aangepakt en dat is het gebied van
het  lijden.  Vaak zijn  nieuwe gelovigen  niet  voorbereid  op  moeilijke  tijden.  Dit  geldt  vooral  in  de
westerse culturen, waar materialisme en een verlangen naar 'schepsel comfort' heersen. 
In  veel  van  de  charismatische  beweging  men  kan  vaak  een  kern  van  oppervlakkigheid  opsporen.
Mensen  zijn  bereid  om te  bidden  en  te  prijzen,  maar  vaak  bidden ze  voor  dingen,  die  hun eigen
verlangens vervullen vanuit de overtuiging, dat de problemen en moeilijkheden onmogelijk van de Heer
kunnen komen. 

Ik geloof dat de volgende Bijbeltekst voor een deel bedoeld is voor degenen die in deze tijd een
"welvaart" boodschap onderwijzen, vaak met luidruchtige gebeden tegen de vijand, maar met de nadruk
op wat van de Heer is te ontvangen in plaats van wat aan Hem kan worden gegeven:

“Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk
der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.

Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in
Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel
krachten gedaan?

Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend;  ga weg van Mij, u die
de wetteloosheid werkt!

Mattheüs 7: 21-23

Het belangrijkste vers in deze tekst is, "Niet iedereen die tot Mij zegt: Here, Here, zal ingaan in
het  Koninkrijk  der  hemelen,  maar  die  daar  doet  de  wil  van  Mijn  Vader..."  Nogmaals,  het  zijn
gehoorzaamheid en eenvoudig Hem als onze Vader vertrouwen, die ons verzekeren van een welkom in
Zijn Koninkrijk als ons werk op aarde is voltooid. 
Het is niet noodzakelijkerwijs een gemakkelijke manier. Feitelijk beloofde Jesjoea ons, dat we zouden
aanvullen hetgeen aan Zijn lijden ontbrak!

“Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij
volharden, zullen wij ook met Hem regeren.  Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons
ook  verloochenen.  Als  wij  ontrouw zijn,  blijft  Hij  getrouw.  Hij  kan  Zichzelf  niet
verloochenen.“

2 Timotheüs 2: 11-13

En vanuit Romeinen 8 is het verder duidelijk dat we de verlangens van het vlees opzij moeten
zetten en de Heer als onze Vader accepteren, zelfs met dien verstande dat om te lijden in deze wereld
slechts weinig is om te geven in ruil voor alles wat op een dag naar ons zal worden terug gegeven.

“Welnu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te
leven.

Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de Geest de
daden van het lichaam doodt, zult u leven.

Immers,  zovelen  als  er  door  de  Geest  van  God  geleid  worden,  die  zijn
kinderen van God.

Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst
leidt,  maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij
roepen: Abba, Vader!

De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en
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mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook
met Hem verheerlijkt worden.

Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” 

Romeinen 8: 12-18

Niemand van ons kan ooit tevoren weten wat er met ons gebeurt in onze korte tijd op deze
aarde. In alle dingen moeten we onze ogen op de Heer houden, dagelijks op zoek naar Zijn wil en Zijn
hulp. En als we doorgaan om Hem dag na dag te volgen, zullen Zijn kracht,  liefde, hulp en steun
aanwezig zijn om ons te begeleiden bij alles wat gebeurt op de weg die voor ons ligt. 
Soms zal het lijden brengen en als dat gebeurt, moeten we kijken naar wat de Heer ons van Zichzelf kan
onderwijzen, als we door de periode van moeilijkheid gaan. Het is belangrijk om te begrijpen, dat het
lijden  vaak  een  onderdeel  van  ons  erfgoed  is  als  zonen  en  dochters  van  God,  anders  zullen  de
beproevingen ons weg van de Heer leiden, in plaats van ons dichter tot Hem te trekken.

Zoals  eerder  vermeld  is  het  slechts  het  begin,  wanneer  we  de  Heer  en  zijn  verzoening
aanvaarden. Dit alleen geeft ons nog geen garantie voor een plaats in de hemel in alle eeuwigheid.  We
moeten doorgaan op Zijn weg, wat alleen mogelijk is door gehoorzaamheid aan Hem en Zijn Geest in
ons.

“Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg
die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 

maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen
zijn er die hem vinden.”

Mattheüs 7: 13-14

“Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis
dagelijks opnemen en Mij volgen.

Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven
verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden...”

Lukas 9: 23-24

Op een ochtend tijdens mijn tijd hier in het dorp moest ik naar het kleine winkelcentrum, om
voor de komende dagen boodschappen te kopen. Er zijn een aantal wegen naar het centrum van het
dorp. Maar die mooie zonnige ochtend met de geuren van de lente in de lucht, voelde ik van de Heer
Zijn "okay" om de langste weg te nemen. Het slingerde door de bossen en zacht hellend omlaag door
bloemrijke weilanden terug naar het centrum. Het was ongeveer een uur lopen en ik kuierde voort,
genietend van alle bezienswaardigheden, geluiden en geuren. Toen ik ongeveer aan het einde van de
route kwam, waren er twee borden: een wees naar de winkels en een wees naar het dorp in het dal ver
beneden. Het teken gaf aan dat de opwaartse pad tien minuten zou duren, en de weg naar beneden een
"standaard", wat dat ook mocht zijn. Ik wist dat ik terug naar het chalet moest gaan, om wat meer goede
uren werk aan dit boek te besteden om mijn quotum voor de dag te halen, maar de zon scheen, de
vogels zongen en ik begon aan de weg naar beneden. Ik had beter moeten weten en de richting van de
weg naar beneden had me een goede hint moeten geven, maar toch ging ik.

In eerste instantie was het landschap mooi, maar na een tijd kwam ik in een bos en het pad voor
mij was zo steil als het maar kon – en het ging steeds maar verder omlaag. Het bergdorp was 1400
meter hoog, als je dat een idee geeft van de beproeving die voor mij lag! Ik keek terug, maar ik wist dat
het opnieuw beklimmen van die afstand nog moeilijker zou zijn. En dus bleef ik dalen. Soms was het
pad zo steil, dat het ronduit eng was en op een gegeven moment, nadat ik eindeloos lange tijd was
afgedaald, zag ik een waarschuwing in het Duits geschreven. Ik kon het natuurlijk niet vertalen en toen
ik over de rand gluurde, leek het of de weg een paar meter verder stopte. De weg  tot dat punt was (voor
mij) zo steil en verraderlijk geweest  dat ik wist dat ik het nooit zou halen, om terug te gaan via dezelfde
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weg, als ik was gekomen. 
Ik besloot dat als het pad inderdaad zou stoppen, ik gewoon zou gaan zitten wachten om te sterven. 
Ik zei het in humor en ik moest er zelf om lachen, maar in alle eerlijkheid wist ik niet precies wat ik zou
doen! Ik weet nog steeds niet wat er op het bord stond, maar de weg bleef doorgaan - en steeds maar
door. 
Na een tijdje begonnen mijn benen te trillen, omdat steil bergafwaarts gaan voor ongebruikte spieren
veel moeilijker is dan bergopwaarts klimmen. Het deed me denken aan mijn afdaling van berg Sinaï
(toen de Sinaï nog van ons was), toen hetzelfde was gebeurd. Het deed me ook grimmig denken aan de
Potemkin treden in Odessa, zeshonderd van de miserabele dingen, toen ik ook zo dom besloot, om via
deze omlaag te klauteren in plaats van de roltrap te nemen! Sommige mensen leren het nooit!

Tot slot was er een bankje verderop, dus daar lag ik uitgestrekt, kreunend en steunend. Ik lag
daar lange tijd, starend naar de majestueuze bomen die hoog boven me uit torenden en deed alsof ik nog
niet echt halverwege was onderweg naar nergens, met de minuut steeds maar verder van mijn kleine
chalet  en van dit  boek.  Terwijl  ik  daar  lag,  ging een veel  jongere  vrouw voorbij  suizen,  praktisch
rennend op dezelfde weg, als waarop ik langzaam en pijnlijke een stap na de andere had genomen. Dat
maakte me echt aan het lachen! 
Toen ik weer begon te lopen, kwam een oudere man  – waarschijnlijk in zijn vroege jaren 80 – me
vrolijk voorbij, de berg omhoog! Zelfs de gedachte om de berg omhoog te moeten klimmen deed me
nog eens tien minuten pauze nemen op een bemoste bank. 
Het kostte me meer dan twee uur om eindelijk het dal ver beneden te bereiken, nadat ik eindeloze
bochtige, smalle, steile en afschuwelijke dalende paden volgde. Ik nam de berg-trein terug de berg op,
om terug te keren naar het dorp precies op het moment, dat de supermarkt opnieuw open zou gaan voor
de namiddag. Een paar andere klanten stonden te wachten en we konden de eigenaar binnen zien. Toen
bevestigde hij een bericht op de deur: "Gesloten tot morgen wegens inventarisatie"! Wat een ellende! Ik
sjokte naar huis en de volgende ochtend, in pijn, sjokte ik terug naar het dorp  voor de levensmiddelen;
via de meest korte weg.

Het was zo'n grafische les in gehoorzaamheid, dat ik je intelligentie niet zal beledigen door dit
verder te  bespreken! Iedereen kan door dat kleine verhaal achterhalen wat er gebeurt als we ons afkeren
van de Heer en van Zijn wil en op de verkeerde weg beginnen! Het was aangenaam in het begin, zoals
de vijand altijd probeert ongehoorzaamheid of zonde voor te doen stellen, maar hoe verder we weg
komen, hoe erger het wordt!

De  volgende  dag,  terwijl  zonder  overdrijven  elke  spier  pijn  deed,  toonde  de  Heer  mij  het
volgende in Oswald Chambers '"My Utmost for His Highest":

     “Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van
Christus....” 1  Petrus 4:13

Die tekst liet  me lachen, want ik wist dat de Heer me alleen maar plaagde. Maar lees wat er volgt:

"Als je door God gebruikt gaat worden, zal Hij je meenemen door een veelheid aan
ervaringen die helemaal niet voor jou bedoeld zijn; ze zijn bedoeld om je nuttig te
maken in Zijn handen en je in staat te stellen om te begrijpen wat in andere zielen
omgaat, zodat je nooit verbaasd zal zijn wat je tegenkomt. 'Oh, ik kan niet met die
persoon omgaan.' Waarom niet? God gaf je ruimschoots de gelegenheid om voor Hem
op die lijn 'in te weken' en je wees het af omdat het dom leek om je tijd op die
manier door te brengen.

Het lijden van Christus is niet dat van gewone mensen. Hij leed 'volgens de wil
van God', niet vanuit het gezichtspunt zoals we als individuen lijden. Het is alleen
wanneer we gerelateerd zijn aan Jezus Christus, dat we kunnen begrijpen wat God in
Zijn handelen met ons van plan is. Onderdeel van de christelijke cultuur is, te weten
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wat Gods doel is. In de geschiedenis van de christelijke kerk is er de neiging om zich
te onttrekken aan de identificatie met het lijden van Jezus Christus. 
Men heeft  getracht  via  een 'korte  binnenpad'  Gods orde te laten  uitvoeren.  Gods
manier is altijd de weg van het lijden, de manier van het 'lange, lange pad.'

Zijn we deelgenoten van Christus' lijden? Zijn wij bereid om onze persoonlijke
ambities door God te laten wegvegen? Als God onze individuele vaste besluiten door
transfiguratie zou willen vernietigen, zijn wij dan daartoe bereid? Dat wil niet zeggen
dat we precies weten, waarom God ons op die weg neemt; dat zou ons maken tot
“geestelijk  arrogante”  mensen. In  die  tijd  realiseren  we  ons  niet,  waar  God  ons
doorheen neemt, wij gaan er min of meer onbegrijpend doorheen; dan komen we bij
een lumineuze plaats en zeggen – 'Oh,  God heeft mij omgord, hoewel ik het niet
wist!' "

Het  was  in  het  eerste  begin  van  mijn  wandel  met  de  Heer,  dat  Hij  mij  het  belang  van
gehoorzaamheid leerde. Gehoorzaamheid werd het fundament van mijn relatie met Hem. Het was vaak
een strijd met  het vlees,  vooral  toen ik  pas begon, maar elke keer als  ik in eenvoudig vertrouwen
gehoorzaamde, was ik zo vaak gezegend door Zijn trouw. 
Ik  ontdekte  echter  al  snel,  dat  Hij  veel  dieper  zou  graven  en  veel  hoger  zou  bouwen,  met
gehoorzaamheid als fundering. 
In het graven begon Hij die dingen in mijn leven te onthullen, die een belemmering waren voor een
dieper vertrouwen in Hem, zoals de angst voor afwijzing, trots, mijn behoefte aan isolatie, enz.. 

En in het bouwen, ontdekte ik vele lagen die toegevoegd kunnen worden aan het eenvoudige
fundament van gehoorzaamheid.

Op een dag toonde Hij me het volgende vers en terwijl ik het las, brak het inzicht eindelijk door,
dat Hij het letterlijk meende, en niet figuurlijk, zelfs in deze tijd – en dat Hij me naar een dieper niveau
van vertrouwen riep, dan ik voor mogelijk had gehouden!

“Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u
drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het
leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen
niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?

Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze

groeien; ze werken niet en spinnen niet;
en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één

van deze.
Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven

geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij

drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat

u al deze dingen nodig hebt.
Maar zoek eerst  het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al  deze

dingen zullen u erbij gegeven worden.
Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal

voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”
Mattheüs 6: 25-34

Terwijl ik die verzen las, begon het me op een nog diepere wijze te dagen, dat de Heer van
Glorie werkelijk voor ons zorgt als Zijn eigen kinderen en dat Hij zou zorgen voor alle details van ons
leven, als we Hem maar zouden vertrouwen en gehoorzamen! Hij deed me inzien, dat het zonde was om
ons zorgen te  maken,  ongeacht  wat  het  was  waar  we ongerust  over  zijn;  want  door  onze angsten,
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twijfelden we aan Zijn vermogen om voor ons te zorgen. 
Heel mijn leven had ik  mensen gezien die vervuld waren van bezorgdheid voor de toekomst; zij leefden
hun leven op basis van diezelfde angst. En toch vroeg de Heer op die dag in mijn leven duidelijk mijn
plaats, toekomst en net zo goed het heden in Zijn handen te plaatsen, me alleen bezig houdend met "het
koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid...". Ik had mijn ouders juist op die manier vertrouwd. Ze
waren ook maar mensen en toch werd ik elke dag gevoed en gekleed. Hoe kon ik me in dat geval zelfs
voorstellen, de Heer niet op zo'n simpele en eenvoudige manier te vertrouwen?

Diezelfde dag knielde ik voor Hem en zei: "Heer, het verbaast me om te denken dat U zo heel
veel om ons geeft, dat U bereid bent om in elk opzicht voor ons te zorgen. Vader, vanaf nu vertrouw ik
met Uw hulp, mijn leven over aan Uw zorg. Houd mij elke dag alstublieft trouw aan uw doelen en help
me niet bezorgd te zijn over de rest. Ik weet dat U mij vanaf deze dag voedt, kleedt en verzorgt. "

Ik had geen idee, dat ik instapte in een groot avontuur, want sinds dat moment - 22 jaar geleden -
denk ik, dat ik geen enkele eenzame dag van verveling heb gehad! En ik kan je verhalen van Gods
trouw vertellen vanaf nu tot het einde der aarde. 
Het is zeker, dat niet iedereen is geroepen tot een totaal leven van het geloof zoals ik. Maar voor een
ieder blijven de principe's van geloof hetzelfde:

“Daarom zult u de HEERE, uw God,  liefhebben met heel uw hart, met heel uw
ziel en met heel uw kracht.” Deuteronomium 6: 5

En Jesjoea zei in Mattheüs 22:38:

"Dit is het eerste en het grote gebod. …"

Als we echt van de Heer houden, dan uiten we onze liefde in onze bereidheid om te doen wat
ons wordt geboden, mits wij er zeker van zijn, dat Hij de eerste is in ons hart. 
Als Hij de eerste is, zullen we vervolgens alles wat we hebben lichtvaardig bezitten en wanneer Hij van
ons vraagt om te geven wat we hebben, dan kan dat een bron van grote vreugde zijn. Maar als ons hart
verdeeld is en Hij vraagt ons om te geven, dan zullen we toestaan, dat het uitvoeren van Zijn wil wordt
vertroebeld door onze angsten, onze vragen en onze twijfels.

Het systeem van de wereld is gebaseerd op angst voor de toekomst. In de wereld hebben mensen
alleen, als ze sparen. Gods koninkrijk is gebouwd echter op Zijn zekerheid van bescherming en zorg en
het is het tegenovergestelde van de manier van de wereld. In het koninkrijk van God, hebben we als we
geven. Het is belangrijk om te begrijpen, dat alles wat we hebben al aan God toebehoort. 
Er is niets in ons bezit, wat Hij niet in een seconde van ons kan nemen, indien Hij dat wenst. Dus het is
dwaasheid om te weigeren aan de Heer te geven, hetgeen Hem al toebehoort! En wanneer we leren om
te geven, zullen we zien dat het onmogelijk is om ooit teveel aan de Heer te geven. (Onze motieven
moeten echter zuiver zijn. Het werkt niet, als we alleen maar geven om meer te ontvangen!) Maar als we
gehoorzaam zijn aan Zijn ingevingen en geven in gehoorzaamheid aan Hem, zegent het echt Zijn hart
en de gaven van Zijn liefde die Hij teruggeeft, kunnen nooit worden gemeten door aardse normen.

We moeten ook begrijpen dat de toestand van ons fysieke leven er in het licht van de eeuwigheid
niet echt toe doet. Als we al onze materiële bezittingen verliezen en toch Zijn liefde en Zijn Geest in ons
behouden, wat hebben we dan eigenlijk verloren? Ons doel op deze aarde is om onze definitieve keuze
te maken voor de eeuwigheid – en we werken die keuze uit door onze gehoorzaamheid van dag tot dag.
De weg naar de hemel is geen gemakkelijke weg. Maar de eeuwigheid is een eindeloze uitgestrektheid
van de tijd en als we "ja" tegen de Heer zeggen in onze vriendschap met Hem, zal Hij de belofte aan ons
teruggeven, dat we de eeuwigheid met Hem doorbrengen. Wat een geschenk! Wat een genade! Wat een
belofte! Wat een hoop!

Dus moeten  we oppassen  om niet  door  de  angst  voor  ons  fysiek  welzijn  te  bemoeien,  ons
vertrouwen in Hem en onze liefde voor Hem laten verstoren. Want wat maakt het eigenlijk uit, wanneer
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we het bekijken vanuit de eeuwigheid? 
Zoals Paulus zei:

"Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in 
de omstandigheden waarin ik verkeer.

En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed 
te hebben; in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in 
honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.

Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.... "

Filippenzen 4: 11-13

De Heer  heeft  ons  de  opdracht  gegeven om in  Zijn  liefde  uit  te  reiken  in  een  wereld  van
duisternis. We zijn bedoeld om vaten van Zijn liefde te zijn voor allen, die Hem niet kennen. 
Het is een  voorrecht Hem te dienen, niet iets om lichtvaardig te worden genomen.  Wij hebben geen
recht om te weigeren, in Zijn liefde uit te reiken, ongeacht wanneer Hij ons vraagt dit te doen, noch op
welke manier Hij ons vraagt, om die liefde te delen.  Soms zal het een ingeving zijn om het getuigenis
van ons geloof te delen met een ander.  Soms zal Hij ons vragen om van onze bezittingen of onze
financiën te delen. Soms zal Hij ons gewoon vragen om te bidden. Andere keren Hij zal ons in staat
stellen om het lijden van anderen te verlichten. Maar om open, gehoorzame, beschikbare vaten van Zijn
liefde te zijn, is ons primaire doel op deze aarde. We staan zo vaak de "zorgen van deze wereld" toe, om
prioriteit te nemen; maar elke keer als we de deur naar Zijn wil sluiten, sluiten  we ook een beetje meer
de deur naar onze eigen eeuwige redding. 
De "traditionele christelijke" doctrine - dat je redding gegarandeerd is na een magisch gebed van
verlossing,  ongeacht  hoe  zondig  en  egocentrisch  jij  je  leven  leeft,  -  is  een  van  de  grootste
instrumenten van satan om mensen ervan te overtuigen om zelfzuchtig te leven; zelfgenoegzame
levens, die zijn afgestompt voor de roepingen en de ingevingen van de Geest van God.

Het is moeilijk om plaatsen te bezoeken, waar 'christendom' wordt verondersteld sterk te zijn en
toch dingen te zien zoals daklozen, die op straat leven. Ik zal nooit vergeten hoe ik eens met vrienden in
de VS naar een kerk ging. Toen we aankwamen, sliep een dakloze man op het rooster aan de voorkant
van hun gebouw. Het was winter en bitterkoud. 
In de ogen van God was het enige juiste om te doen, die man te verwelkomen binnen de kerk, alsof hij
een lid van onze eigen familie was; om hem te voeden, hem te kleden en te helpen, dat zijn leven op een
of  andere  manier  zou  worden  hersteld.  Maar  het  belangrijkste  van  alles,  om de  grootheid  van  de
Vaderliefde – speciaal voor hem – aan hem uit te drukken. In het diepst van mijn hart wist ik, dat dit het
antwoord is, wat de Heer in dergelijke omstandigheden van ons wil.

Maar de vrouw van de voorganger bekeek hem gewoon met walging en zei: "Waarom slaapt hij
hier, aan de voorkant van de kerk?" en ze liep naar binnen naar het comfort en de warmte van haar huis
binnen het  kerkgebouw. Ik was bijna in  tranen.  Ik  kon nauwelijks  spreken,  maar  ik  moest  zeggen:
"Waarom ga je hem niet helpen?"

"Oh, ze hebben opvangplaatsen, waar ze naartoe kunnen gaan," was haar antwoord. 'Ze' kunnen
naar  opvangplaatsen gaan, maar 'ze' zijn nog steeds mensen met dezelfde behoeften, die we allemaal
hebben:  om te  worden  verzorgd,  iemand  te  zijn,  in  waardigheid  te  leven  als  mens  en  het  meeste
belangrijke: dat de liefde van God getoond wordt.

Tijdens het bezoeken van de Verenigde Staten zat ik vele malen in de huizen van mensen, terwijl
ze luisterden naar het nieuws met berichten over hoeveel daklozen die nacht op de straten van hun stad
waren dood gevroren. Wanneer ik zou vragen (wat altijd het geval was): "Maar waarom helpt je niet?",
zou ik worden geantwoord met onverschilligheid of met een of andere excuus. In Israël, een kleine natie
ter  grootte van Rhode Island, met  een Joodse bevolking van slechts  vijf  miljoen,  hebben we in de

De Stem van Mijn Geliefde                                                          - De Stem van Mijn Geliefde                                                          -   31  - -



afgelopen jaren honderdduizenden daklozen opgenomen. 
Immigranten  uit  Ethiopië,  de  voormalige  Sovjet-Unie  en  uit  andere  voormalige  communistische en
derde  wereld  landen  kwamen  allemaal  berooid  en  dakloos  aan  en  toch  werd  voor  een  ieder  hulp
gevonden. En het was niet alleen de regering die hielp. Buren brachten voedsel, kleding, meubels enz.
Wat de bevolking betreft, zou het demografisch het zelfde zijn als de Verenigde Staten in dezelfde korte
periode  10  miljoen  nieuwe  immigranten  zouden  opnemen.  Daarnaast  verwelkomde  Israël  1000
"bootvluchtelingen" en bood hen Israël als een thuisland aan, terwijl het grootste deel van de rest van de
wereld  zijn grenzen gesloten hielden).  Het is zo triest,  dat dingen zoals dakloosheid overal worden
toegelaten, terwijl zoveel mensen zouden kunnen helpen, als ze slechts open waren voor de Geest van
Gods liefde in hun hart!

De volgende Bijbelteksten zijn opgenomen als verdere bevestigingen, maar het is iets om over
na te denken wanneer God ons vraagt om anderen te behandelen zoals wij zouden willen dat anderen
ons behandelen.

"Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die 
neemt wat van u is.

En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. "
Lucas 6: 30-31

"Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vast gedrukte, geschudde, 
overlopende maat zal men u in de schoot geven,  want met dezelfde maat waarmee u 
meet, zal er bij u ook gemeten worden."   Lukas 6:38

"Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen 
voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, 
namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen."

Handelingen 20:35

"Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de 
Wet en de Profeten. "                               Mattheüs 7: 12

Nogmaals, er moet een evenwicht in alle dingen zijn. Als we een behoefte zien, moeten we
gehoorzaam aan de Heer zijn in de wijze waarop Hij wil dat we zullen helpen. Maar de gevoeligheid
voor Zijn Geest van mededogen moet er zijn en we moeten alles wat we bezitten licht  houden, zodat
wanneer Hij ons vraagt om in een bepaalde behoefte in andermans leven te voorzien, we gemakkelijk en
vreugdevol kunnen zeggen: "Ja, Vader..." Een paar jaar geleden schreef  een vriend het volgende aan mij
en ik denk dat het perfect de balans beschrijft, die we nodig hebben tussen het bewust zijn van de grote
nood om ons heen en de vervulling hiervan. Het is vreselijk om onverschillig te zijn voor het lijden van
anderen, maar aan de andere kant kunnen we niet zelf in alle behoeften voorzien. Net als in al het andere
is het gehoorzaamheid aan Zijn Geest, die ons onderweg zal leiden.

"Ik hou van uw verwijzing naar de manier waarop de Heer in alle opzichten uw
leven sterk heeft 'vereenvoudigd'. Ik ga nog maar 12 jaar in Zijn weg (hoewel het al
vele  levens  lijkt!),  maar  hoe  meer  ik  ga,  hoe  meer  ik  Zijn  waarheid  ervaar  als
eenvoudig  en  Zijn  manier  als  recht  en  effen.  Deze  wereld  is  vol  met  drukte  en
afleiding, maar de  Messias' wijze is eenvoudig, overzichtelijk en toch zo vol van al
haar ontbreken van vermenigvuldigde activiteiten. Het is zo gemakkelijk om meer te
doen te hebben dan de tijd om het te doen, maar ik zie nooit de Here Jezus zonder
tijd om alles te doen waarvoor Hij werd geroepen en dat met perfecte evenwicht en
zonder haast. En dus als ik te veel te doen heb, is het alleen maar omdat ik meer wil
doen dan Hij wil, dat ik doe. Hoe jaloers makend bewaakt Hij de rust waarin Zijn wil
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wordt gedaan. Het kan een grote verleiding zijn wanneer we zien, dat er zo veel te
doen is, zoals Mozes, en met ijver aan de slag gaan om het werk te doen. 
In plaats  daarvan  moeten  we  naar  de  woestijn  gaan,  om te  vereenvoudigen,  om
Jahweh  te ontmoeten, om tot het einde van onze eigen dingen te worden gebracht
en om in Zijn enorme genoegzaamheid gebracht te worden. Hoewel het zeker laat op
de dag lijkt  te zijn en er  meer dan ooit  lijkt te doen, toch weet ik dat er geen
angstige haast is bij onze Meester. Zeker Zijn dienaren moeten tot hetzelfde worden
gebracht!"

Een andere vriend merkte op dezelfde wijze het volgende op:

"Er  is  veel  te  veel  drukte  in  het  leven.  In  onze  banen wordt  dit  van  ons
verwacht. En het is zo, zelfs onder gelovigen. Als iemand 'nee' zegt tegen steeds meer
doen, wordt hij gezien als niet meewerkend, niet zijn deel van het werk dragend.
Natuurlijk is het antwoord om God te gehoorzamen en zich geen zorgen te maken over
wat anderen denken, maar het is niet gemakkelijk. Ze kunnen het o zo ongemakkelijk
voor je maken. "

In  de  'werk-ethiek'-maatschappij  waarin  wij  leven,  voelen  we  vaak  dat  onze  enige  waarde
gelegen  is  in  hetgeen  we  doen.  Daarom is  zoveel  van  kerkelijke  traditie  gebaseerd  op  de  "goede
werken",  op  die  dingen  die  zichtbaar  zijn  voor  de  gemeenschap  en  die  ons  bevestigen  als  "goede
christenen". Maar Gods weg is zo verschillend van de manier van de wereld. Hij waardeert ons om wie
we zijn, niet om wat we doen.  Hij wil dat wij beschikbaar om Zijn doeleinden te bereiken in Zijn liefde.
Maar als we ons leven tot de rand vullen met "dienstverlening", gewoon ter wille daarvan, zal onze
drukte Zijn zachte influisteringen meestal weg duwen. We moeten leren in Hem te rusten, te luisteren en
dan  rustig  te  gehoorzamen.   Wij  hoeven onszelf  niet  bezig  te  houden met  de  resultaten van  onze
gehoorzaamheid. We moeten alleen maar doen wat God gevraagd heeft, niets meer. En toch eenvoudige
gehoorzaamheid is alles! Het brengt zoveel vreugde aan het hart van de Vader.

Het is altijd een gevaar in een wandel met de Heer om in onze eigen ijver en enthousiasme voor
Hem uit te lopen, of om iets toe te voegen aan wat Hij ons heeft laten zien. We moeten onthouden dat
God ons vraagt om exact dat te doen, wat Hij ons toont – niets minder, maar ook niets meer.   De vijand
van onze zielen is altijd bereid om ons op een dwaalspoor te leiden op elke mogelijke manier, in een
poging om de doeleinden van God te vernietigen. En hij zal vaak proberen om "iets bij te voegen" als
onze verdediging is neergehaald en we dit het minst verwachten.
De Heer heeft me geholpen om de eenvoud te begrijpen van een leven dat aan Hem is gewijd. Daarnaast
heeft de Heer mij ook veel geleerd over het belang om van het leven te genieten. Het is belangrijk om te
werken en te dienen – in gehoorzaamheid aan Hem alleen, de rest is niet van belang. Maar er moet een
evenwicht zijn! Alles wat Hij geschapen heeft, is een uitdrukking van Zijn liefde en was bedoeld om van
te genieten! Zo vaak in mijn reizen rond de wereld zag ik "Christendom" uitgedrukt als iets vreugdeloos.
Maar de Heer Zelf heeft zo'n heerlijk gevoel voor humor, is zo vervuld van vreugde, vitaliteit en het
leven en Hij heeft zulke wonderen voor ons geschapen, waar we ons in mogen verheugen. Hoe meer we
Hem kennen, hoe meer ons leven een afspiegeling wordt van alles wat Hij is!

Ik moet denken aan een ervaring die ik een paar jaar geleden had. Voorjaar in Israël is een
heerlijke tijd. Na zoveel hete, droge maanden gevolgd door de late regens barst het hele platteland open
vol  van  leven.  Bloemen  bedekken  de  heuvels  en  zelfs  de  woeste  plaatsen  zijn  gevuld  met  wilde
bloemen. Elk jaar zonder mankeren heb ik een "bloem reis" gemaakt van het noorden, waar ik vooral
graag de Karmel doortrek. Daarna volg ik de noordelijke grensweg en reis door de Golan naar Tiberias
en dan weer richting  huis door het Jordaandal. Echter één lente in het bijzonder was onze financiële
situatie echt heel grimmig. Er waren vele onbetaalde rekeningen en voor mij was een reis naar het
noorden ondenkbaar.  Maar  Michael  wilde  zo graag dat  we drie dagen zouden doorbrengen op een
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paardenranch in Galilea, zouden wandelen en paard rijden en de voorjaarsschoonheid van het gebied
bekijken. 
Misschien zouden mensen aannemen, dat God zou zeggen: "Nu moet je praktisch zijn.  Rekeningen
moeten worden betaald en het is onmogelijk om geld te besteden aan een vakantie in het noorden..."
Maar dat is helemaal niet, wat Hij zei.

Toen ik Mike's verzoek voor Hem in gebed bracht, was Zijn antwoord zo verstandig. 
" Rekeningen zul je altijd hebben," vertelde Hij me, "maar een kans om iets bijzonders te doen met
Mike  zul  je  niet  altijd  hebben..."   En zo  vertrokken we voor  drie  dagen  in  het  noorden  met  Zijn
zegeningen en we hadden een ongelooflijke tijd. Slechts een jaar later verliet Mike Israël,  om in de
Verenigde  Staten  te  studeren.  Ik  heb  nog  steeds  rekeningen  te  betalen,  maar  we  hebben  ook  de
herinnering aan die mooie tijd samen.

In het voorjaar van 1992 sprak ik onverwacht op een paar bijeenkomsten in Zwitserland. Eén
bijeenkomst was het resultaat van een brief die ik had ontvangen van iemand, bij name zuster Ruth; zij
had mijn boek gelezen. Ze vertelde me dat ze een gastenhuis in de Alpen had en ze heette me welkom
om daar een bezoek te brengen. Toen ik erover bad ervoer ik dat ik haar uitnodiging moest accepteren,
hoewel in principe mijn jaren van het spreken in andere landen tegen die tijd voorbij waren.  Toen ik
aankwam, bevond ik mezelf in een van de mooiste plaatsen die ik ooit had gezien. Het was een kleine
auto-loos dorpje hoog in de Alpen en het landschap bracht letterlijk tranen in mijn ogen. Toen ik mijn
eerste ochtend ontwaakte en naar het balkon liep om het uitzicht in te drinken, had ik een gevoel van de
Heer, dat ik de volgende lente naar ditzelfde dorp zou terugkeren, om een boek over gehoorzaamheid te
schrijven. Later die dag deelde ik het idee met zuster Ruth. 

"Wat voor boek ga je schrijven? 'vroeg ze.
"Over gehoorzaamheid," antwoordde ik.
"Wel, dat is precies, wat de Heer mij aan het onderwijzen is!" riep ze uit. "Het belang van 

gehoorzaamheid aan Hem …"
Naast het gasthuis was een klein chalet waarvoor haar gemeenschap al vele jaren had gebeden

om het te bezitten. Ze had net gehoord dat het eindelijk beschikbaar voor verkoop zou zijn in december.
"En als alles uitwerkt”, zei ze tegen me, “kunnen we jou in de kleine bovenwoning laten overnachten,
om aan je nieuwe boek te schrijven …”  Ik wist ook dat het een grote zegen zou zijn om zuster Ruth
daar te hebben, zodat ik met haar de dingen kon delen die ik van dag tot dag zou schrijven. Het was zo'n
prachtige plek op Gods aarde dat het als een droom leek, maar op dit zelfde moment ben ik aan het
typen in het chalet, met het uitzicht op de pracht van een Alpen voorjaar.

Maar er was een verdere traktatie in petto en opnieuw een diepere les over Gods wegen ten
opzichte van de wegen van de wereld. In augustus van 1992 was Mike van plan om Israël te verlaten om
naar de universiteit in de Verenigde Staten te gaan. Tijdens het bezoek in Zwitserland, had ik ook een
gevoel van de Heer, dat voordat Mike naar Amerika zou vertrekken, Mike, Joe en ik in staat zouden zijn
om samen vakantie in het gastenhuis te hebben. Opnieuw leek het een financiële onmogelijkheid, maar
terwijl de tijd dichterbij kwam, bleef de Heer het bevestigen als Zijn wil.

Echter, een week voor onze geplande vertrekdatum, was er nog helemaal geen geld voor de reis
aangekomen. Toen ik bad, zei de Heer me naar mijn vrienden Hermann en Heidi in Zwitserland te
bellen, om hun te vertellen van de situatie en om hun te vragen om te bidden. Deze instructie verraste
me,  omdat  de  Heere  mij  gewoonlijk  nooit  iemand  mijn  noden  laat  vertellen,  behalve  aan  Hem
(uitgezonderd bepaalde omstandigheden). Maar ik wist dat gehoorzamen het belangrijkste was om te
doen en niet aan te dringen op een bepaalde regel! Dus ik belde hen en vertelde dat we geen geld hadden
voor de reis en vroeg hun om te bidden. Ik vastte de volgende dag -dinsdag-, nog steeds op zoek naar
Gods bevestiging op de reis! De volgende dag moesten de kaartjes worden besteld om alles volledig
geregeld te hebben voor vrijdag, omdat een groot deel van Israël sluit  voor de sabbat en we de vroege
zondagochtend zouden  vertrekken. 
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Aan het eind van de dag van gebed en vasten, ervoer ik van de Heer om de situatie door Zijn
Woord aan ons te beoordelen en niet door de omstandigheden. 
Dit is een uiterst belangrijke geloofsregel, want vaak zullen de omstandigheden in tegenstelling lijken
tot wat de Heer ons heeft gezegd! We moeten gewoon vasthouden aan Zijn Woord der waarheid en
uiteindelijk zal alles uitwerken voor Zijn doeleinden. Ik wist dat als Hij echt bedoelde dat wij zouden
gaan, de deuren open zouden blijven, wat er ook zou gebeuren.

Vroeg op woensdagochtend reed ik naar de stad naar het kantoor van het reisbureaus. Ik legde
hem uit dat we nog steeds van plan waren om naar Zwitserland te gaan, maar dat er nog geen geld was
gearriveerd voor de reis. "Ik weet niet precies wat ik moet doen," zei ik tegen hem. "Nou," zei hij "het is
duidelijk dat als je gaat,  de kaartjes vandaag moeten worden besteld.  Ik zal je de kaartjes met  ons
bankrekeningnummer geven en je kunt me het geld sturen vanuit Europa. Zo niet, dan betaal je ons
gewoon als je terug bent!"  Ik was verbaasd! De deur was niet afgesloten!

De volgende ochtend bezocht ik mijn bank en vroeg de kassier of er door een toeval geen geld
uit het buitenland voor mij was binnengekomen. Het gebeurde niet al te vaak, maar ik wist dat op een of
andere manier God ons moest helpen met deze reis! Maar helaas, er was geen geld aangekomen. De
kassier, die ik al een aantal jaren kende, kon mijn teleurstelling zien.

"Wat is er?" vroeg hij. "Wat heb je nodig?"
Ik legde uit dat we zondag het land zouden verlaten en er geen geld binnen was gekomen om 

met ons mee te nemen voor de reis.
"Hoeveel heb je nodig? ' vroeg hij. "We zullen het je geven, geen probleem!"
En dus vroeg ik genoeg om de toenmalige reisbelasting van 250 sjekel voor elk te betalen en $

300.  Ik wist dat het zou alleen genoeg zijn voor onze eerste twee dagen in Zürich, maar dat is het
bedrag dat ik van de Heer ervoer om te vragen. Toen ik de volgende dag terugkeerde met onze tickets in
de hand, overhandigde de bank mij de sjekel en de dollars! Het is een deel van de zorgzame kwaliteit
van leven in Israël en verbaasde me meer dan woorden kunnen uitdrukken. Er was nog steeds geen geld
voor de rest van de week noch voor het betalen van de tickets, maar ik wist dat het zeker de bedoeling
was, dat we zouden gaan!

Vrijdagmorgen  vroeg,  kreeg  ik  een  telefoontje  uit  Zürich  van  een  vrouw genaamd  Denise.
“Hermann en Heidi zeiden me, dat ik u moest bellen”, zei ze bij wijze van uitleg. "Ik heb een verhaal,
waarvan ze dachten dat ik u het moet vertellen!" Ze legde vervolgens uit, dat ze op woensdagochtend
door de Heer geleid was, om een exemplaar van mijn boek "I Am My Beloved's" in het Duits aan haar
bejaarde buurvrouw te geven. De volgende avond rond 10 uur, zag ze diezelfde vrouw haar raam voorbij
lopen.  Ze  ging  naar  buiten  om  haar  te  spreken.  In  een  grote  stad  als  Zürich  was  het  al
verbazingwekkend, dat ze haar zelfs voorbij had zien lopen! Maar het verhaal dat ze te vertellen had
was nog verbazingwekkender!

"Mijn buurvrouw zei dat het boek  haar zo zeer had geraakt, dat ze de hele nacht wakker was
gebleven om te lezen. De volgende donderdag morgen wist ze dat ze je 2.500 Zwitserse frank moest
sturen, dus ze ging onmiddellijk naar haar bank en stuurde het geld naar het trust-fonds onder de zorg
van Hermann en Heidi! Ik moest Hermann en Heidi om een andere reden bellen en voelde sterk van de
Heer om dat te doen, ook al was het 's avonds laat. En op het eind dacht ik hun het verhaal over mijn
buurvrouw en het geld te moeten vertellen. Ze waren zo blij toen ik het hun vertelde, want zij wisten dat
het een gebedsverhoring was!" 

Ik voelde me zo verbaasd! Hermann en Heidi waren de enige mensen die wisten dat we geen
geld hadden – en de Heer liet me het aan hen vertellen, zodat als het geld zou aankomen, ze zouden
weten waarvoor het was! De draad van gehoorzaamheid is door dit hele verhaaltje geweven: ik moest de
Heer  gehoorzamen,  door   in  de  eerste  plaats  over  onze financiële  nood aan  Hermann en  Heidi  te
vertellen.  Denise moest de Heer te gehoorzamen,  door haar buurvrouw mijn boek te geven. En de
buurvrouw moest de Heer  gehoorzamen, door het geld te sturen, toen ze ervoer dat te moeten doen. En
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nogmaals moest Denise de Heer gehoorzamen, door donderdagavond laat Hermann en Heidi te bellen!
Alles werkte perfect op tijd uit! 
Toen ik in Zwitserland aankwam, stuurde ik het grootste deel van de 2500 Zwitserse francs naar het
reisbureau om de kaartjes te betalen en hield nog wat over voor onze tocht de berg op. 

Toen we eindelijk in het kleine bergdorp aankwamen, was de hele plaats genesteld in de dikste
mist  die ik  ooit  had  gezien.  Het  was  onmogelijk  om zelfs  twee meter  voor  ons iets  te  zien  en de
adembenemende bergtoppen waren helemaal niet te zien. De jongens plaagden me nogal wat, want er
was hoe dan ook niets te zien – hoewel de mist het allemaal een sprookjesachtig gevoel gaf. Tegen de
volgende ochtend begon de  mist  op te  lossen en de majestueuze bergtoppen werden een voor een
onthuld. We namen een stoeltjeslift naar de top en de wandeling naar beneden was ongelooflijk.

Nog was ik er niet zeker van, of ik genoeg geld had om voor onze accommodatie te betalen, dus
vroeg ik eindelijk aan zuster Ruth hoeveel de kamers zou kosten. Ze noemde me een prijs waarvan ik
wist, dat deze veel lager was dan gewoonlijk. 

"Weet je zeker dat je ons genoeg vraagt?" vroeg ik verbaasd. De totale factuur voor kost en
inwoning kwam op 210 Zwitserse francs – en op mijn laatste dag daar kreeg ik 200 Zwitserse frank –
dus onze hele tijd in de bergen, inclusief maaltijden, kosten slechts 10 frank! 
Het was moeilijk om op de luchthaven van Zürich afscheid te nemen van Mike. Maar al met al had de
Heer van deze afscheidsvakantie zo'n geweldige tijd gemaakt. Joe en ik hebben de volgende twee dagen
in de stad doorgebracht, voordat we weer huiswaarts keerden.

Mensen  zijn  meestal  genoeg  verbaasd  als  ik  ze  vertel  over  de  algemene  manieren  van
gehoorzaamheid en getuigenissen van Gods trouw en terecht, want elke aanraking van Zijn liefde is iets
om te koesteren. De meeste mensen kunnen zich echter nooit de mate voorstellen, waarin Hij wil dat we
ons leven overgeven aan Zijn alwetende en overvloedige zorg. Als we slechts de controle over ons leven
echt konden overgeven aan Hem, zouden we snel de diepten van Zijn zorg voor ons als Zijn kinderen
leren. Ik deel een paar voorbeelden van wat ik bedoel en noem niveaus van gehoorzaamheid, die ik
normaal niet publiekelijk bespreek.

Voordat ik de Heer leerde kennen, was ik 's ochtends een vreselijke mopperaar. Ik heb ook een
heel goede nachtrust, zodat het me gewoonlijk een zeer lange tijd kost om echt wakker te worden. Ik
ben van nature ontspannen, zodat ik bijna bewusteloos ben, wanneer ik slaap! Als ik 's ochtends wakker
word ziet mijn bed er nog steeds uit alsof het net was opgemaakt. Mijn kamergenoot was niet alleen een
vroege vogel, maar een vrolijke vroege vogel en haar opgewektheid werkte echt op mijn zenuwen. Ik
heb echter nooit begrepen wat een mopperaar ik was, tot de dag waarop ik haar beneden in de gang
hoorde zingen. Zodra ze de hoek om kwam en mij zag, stopte het zingen meteen! 

Kort  nadat  de  Heer  mij  riep  tot  een  leven  van  geloof,  behandelde  Hij   dit  vroege-ochtend
probleem. Hij instrueerde mij om mijn wekker weg te gooien; vanaf die dag zou Hij mij elke ochtend op
het juiste moment wekken. Toen Hij mij wekte, was ik helemaal alert en wakker, niet mijn oude suffe,
half-bewuste zelf – en, wonder boven wonder, ik werd zelfs wakker met vreugde in mijn hart aan het
begin van een nieuwe dag! Het werkte echter alleen, als ik wakker bleef. Als Hij me wekte en ik weer
ging slapen, werd ik later wakker in nog slechtere staat dan normaal! Het andere probleem was, dat ik
moest instemmen om wakker te worden op het moment dat Hij wenste en ik heb ontdekt dat dit meestal
vrij vroeg in de ochtend is! (Het heeft me elke ochtend altijd een rustig uur gegeven om de Bijbel te
lezen, te bidden of gewoon te lezen in het algemeen en nu waardeer ik dat echt.) Dit riep me op tot een
diepte van vertrouwen, die echter nieuw voor mij was. Tijdens de slaap – in het bijzonder mijn diepe
slaap - maakte het me totaal van Hem afhankelijk! En ik moet toegeven dat toen ik middernachtelijke
vliegtuigen moest nemen, dit in het begin me een beetje angst maakte. Maar Hij verlangt ernaar om de
controle over elk gebied van ons leven te hebben, niet alleen in de grote dingen - en ik heb zo een aantal
zinvolle lessen van Zijn trouw gekregen, zelfs op dit gebied.

Een paar jaar geleden in het oude communistische tijdperk,  reisde ik met mijn Nederlandse
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vriendin,  Corrie  per  trein  vanuit  Nederland  naar  Warschau.  We  werden  in  de  vroege  ochtenduren
gewekt; niet door de Heer, maar door de Poolse grenswachten. 
Het was de eerste keer in jaren dat ik wakker was geworden zonder hulp van de Heer en ik zat daar
meer dan een uur in een slaperige toestand van verdoving. Eindelijk legde ik de situatie aan Corrie uit,
in stilte de Heer dankend, dat ik niet elke ochtend op die manier wakker werd! Corrie zag wat een grote
brompot ik was en dus had ze de volgende ochtend in Warschau een kleine dialoog met de Heer.

"Heer,' zei ze, 'ik geloof niet echt dat U Esther elke ochtend wekt. Maar als het waar is, wat ze
zei,  wil ik om 7:30 uur opstaan en het is nu 7:20 uur. Als U haar wekt, zoals ze zei, doe het alsjeblieft
om 7:30 uur. Anders zal ik haar zelf moeten wekken!" Onnodig te zeggen, dat de Heer me precies om
7:30 uur wekte en dat ik helder, alert en vrolijk was!

Eens toen Joe terugkwam in Israël  na een jaar  studerend in de Verenigde Staten te  hebben
doorgebracht, zou zijn vliegtuig tegen 2:00 uur 's nachts arriveren op de Ben Gurion luchthaven. Dat
betekende dat ik om 1:30 uur zou moeten vertrekken naar het vliegveld om hem te ontmoeten en om
1:00 uur wakker worden. Maar het was middernacht toen de Heer me wekte - een uur te vroeg! Na toen
reeds een jarenlange ervaring in Zijn perfecte timing op dit gebied te hebben gehad, zou je denken dat ik
Hem gewoon zou vertrouwen, opstaan en zou vertrekken naar de luchthaven! Soms vraag ik me af hoe
afgestompt ik echt kan zijn. In plaats van op te staan, wetende dat Hij een reden had om me vroeg te
wekken ging ik mopperend weer slapen. Ik werd om 1:00 uur wakker door de indringende beltoon van
de telefoon. Het was Joe!

"Mam, waar ben je? Ik ben al op het vliegveld! Mijn vliegtuig was meer dan een uur te vroeg!"
Ik stormde weg om hem op te halen en voelde me zo beschaamd en dwaas. Waarom oh waarom kon ik
ooit twijfelen, kan ik mezelf alleen maar weer afvragen?

Een paar weken later moest Joe naar het centrale busstation om iemand met de naam Zippora
om  7:00  uur  te  ontmoeten.  Ze  waren  van  plan  om  naar  Tel  Aviv  te  reizen  voor  een  dag  van
nasynchronisatie voor een Amerikaanse tv-show; dus vroeg hij me om hem om 6:00 uur te wekken. De
Heer echter wekte me niet vòòr 6:30 uur! Joe was overstuur en vroeg: "Waarom heeft de Heer je niet op
tijd gewekt?" 

Ik herinnerde me mijn laatste ervaring en antwoordde, "Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat
het altijd goed uitwerkt!" 

Dus Joe arriveerde bij het busstation om 7:15 uur in plaats van om 7:00 uur. Toen hij die avond
naar huis terugkeerde, vroeg ik hem of Zippora het erg vond dat hij vijftien minuten te laat was. Hij
antwoordde een beetje  schaapachtig:  "Nou,  ze  merkte eigenlijk  niet  dat  ik  te  laat  was,  omdat  haar
horloge vijftien minuten achter liep!"

Ik leerde veel over de Heer, zelfs tijdens mijn vele jaren van spreken in het openbaar. Omdat ik
echt een kluizenaar in hart en nieren ben, was het niet iets dat ik ooit voor mezelf gekozen zou hebben.
Mijn  voorkeur  is  altijd  om  alleen  met  de  Heer  te  zijn  en  daarom  vermeed  ik  samenkomsten  en
conferenties als de pest. En zelfs als ik die bijwoonde, was ik altijd het 'achterste rij-hoekje' type! 
Dus toen de Heer me pas riep om te beginnen Zijn getuigenis in mijn leven te delen, was het voor mij
bijzonder  moeilijk  om dat  te  doen.  En zelfs  toen  mijn  eerste  boek werd  voltooid,  na  er  bijna  een
decennium aan  gewerkt  te  hebben,  was  ik  met  afschuw vervuld  bij  de  gedachte  dat  mensen   het
daadwerkelijk zouden lezen! Zelfs elke keer tot nu toe, als ik nieuwe mensen moet ontmoeten of in het
openbaar moet spreken, moet ik afhankelijk zijn van de Heer voor alles wat ik waard ben, omdat het
zeer tegen mijn eigen natuur ingaat. Het leren van gehoorzaamheid op het gebied van spreken in het
openbaar werd een heel lang leerproces. Uiteindelijk bracht de Heer me er tenslotte toe me meer druk te
maken over wat Hij er van dacht dan om wat mensen er van zouden denken. Dat was de eerste keer dat
ik echt vrij was, toen mijn grootste wens was om de Heer te behagen en de gevolgen voor Hem te laten.
Vanaf toen kon ik een bijeenkomst in Zijn handen leggen en beschikbaar zijn om te delen wat Hij op
mijn hart  zou leggen, daarbij de resultaten aan Hem overlatend. Ik wou dat het op zo'n eenvoudige
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manier was gebeurd als dat het klinkt, maar ik kan nu tenminste elke situatie in het openbaar aan met de
zekerheid van Zijn liefde. Het is nog steeds niet makkelijk! 
Maar net als al  het andere leerde ik, dat wanneer ik elke vergadering in Gods handen legde, ik nooit
precies kon weten wat te verwachten – zoals de volgende voorbeelden illustreren!

Een keer jaren geleden, toen het spreken in het openbaar nog vrij nieuw voor me was, bracht een
vriend me naar een christelijk radiostation in North-Carolina. Toen we werden voorgesteld aan de 
diskjockey, zei hij nogal iets verbazingwekkends.

“Ik ken u niet,” zei hij, “en ik weet niets over u. Maar de Heer heeft me nu duidelijk laten zien
dat ik de rest van de dag voor u beschikbaar moet maken om te delen. We moeten pauzes nemen voor
muziek en reclame, maar in principe zijn de volgende zeven uur van u, als u ze wilt!”

We waren zo gezegend! Ik slaagde er in om ongeveer drie uur te spreken, maar ik was in staat
om mijn getuigenis te geven en daarnaast zo veel andere dingen te delen. Het bemoedigde me echt, want
in zo vele plaatsen waar ik door de jaren heen heb gesproken, was tijd  hetgeen mensen me weigerden te
geven.  De  meeste  spreektijden  waren  beperkt  tot  een  uur  of  twintig  minuten  of  wat  dan  ook  en
vervolgens verwachte men dat de  bijeenkomsten op tijd zouden eindigen, zodat ze door  konden gaan
met hun leven! Zo vaak verlangde ik naar de tijd van Paulus, toen mensen zo'n dorst naar de dingen van
God hadden, dat zij bereid waren om bijeenkomsten de hele nacht door te laten gaan!

Om de zoveel tijd vermeldde de diskjockey dat ik die avond zou spreken in een bepaalde kerk in
een stadje in de buurt en dat iedereen welkom was. We vonden de kerk vol mensen toen we die avond
aankwamen en velen van hen hadden me op de radio horen spreken. Toen het mijn beurt was om naar
voren te worden geroepen, bad ik zoals altijd hardop om Gods wijsheid en voor een aanraking van Gods
liefde aan de aanwezige mensen. Meestal raakte God mensen aan met Zijn liefde terwijl ik sprak.
Ik wilde er zeker van zijn dat de mensen wisten, dat Hij het was en het  helemaal niets met mij te maken
had. Mijn enige verantwoordelijkheid was om de tijd  echt aan de Heer te geven en om alleen dat te
zeggen wat Hij me te zeggen gaf. Normaal zou Hij mij de boodschap meteen geven, zodat de meeste
mensen nooit beseften, dat ik letterlijk op Hem wachtte, vaak zonder enig idee wat Hij wilde dat ik zou
zeggen. Er waren echter af en toe verrassingen en deze avond in North Carolina was er een van!

Die avond wachtte ik, nadat ik om Gods wijsheid had gebeden, maar Hij gaf me geen enkel
woord te zeggen. De verleiding was er toch te spreken. Geen twijfel dat ik veel zou kunnen bedenken te
vertellen om de tijd te vullen. Maar ik wist meteen dat als ik probeerde te spreken  zonder Zijn zalving,
het alleen maar woorden zouden zijn en het niemand een zegen zou brengen. 
Dus eindelijk  legde ik  uit  aan de verwachtingsvol  wachtende mensen:  “Zoals  u  hoorde heb  ik  net
gebeden om Gods wijsheid. Maar Hij heeft  me nog niets te zeggen gegeven! Wilt  u alstublieft  uw
hoofden buigen in gebed en gewoon met mij wachten?''

Ik  wachtte  gedurende  wat  een  eeuwigheid  leek,  maar  nog  steeds  kwam  er  niets.  Tenslotte
bromde ik stilletjes:  “Jongen,  dit  is  gênant!  Al deze  mensen hoorden op de radio  dat  ik  vanavond
verwacht werd te spreken, maar nu geeft U me niets tegen hen te zeggen!” Maar de stilte duurde voort.

Ten lange leste zei de Heer tegen mij: “De meeste mensen hier hebben hoe dan ook geen idee
van het naar Mij luisteren of om rustig in Mijn aanwezigheid te wachten. Voor de meesten van hen is dit
de eerste keer dat ze dit ooit gedaan hebben. Dat is wat ik wens dat je vanavond onderwijst...”

Een andere keer, in Moultrie, Georgië, was ik weer eens uitgenodigd als gastspreker, dit keer op
een bijeenkomst, gehouden in iemands huis. Vrienden, een pastor en zijn vrouw met de namen Sid en
Betsy, hadden me naar de bijeenkomst gereden en Sid werd gevraagd enkele woorden tot de groep te
richten, voordat ik zou worden opgeroepen om te spreken. Hij sprak 45 hele minuten en gedurende die
hele tijd kwam ik op kookpunt! 

“Heer, hij neemt alle tijd.  Ik ben de belangrijkste spreker en tegen de tijd dat hij klaar is, zal
niemand nog van mij willen horen. Waarom stopt hij niet?”

Toen Sid eindelijk ging zitten en was het tenslotte mijn beurt om te spreken; zoals altijd plaatste
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ik de tijd in Gods handen en vragend om zijn wijsheid. Ook dit keer echter zweeg de Heer. Aangezien
het al een keer eerder voor mij was gebeurd, vroeg ik iedereen om met mij voor de Heer te wachten.
Toen Hij dit keer eindelijk tot mij sprak, wenste ik eigenlijk, dat Hij dit niet gedaan had . “Ten eerste,”
zei Hij, “wil Ik dat je jouw excuses aanbiedt aan Mij voor wat je dacht. Dan wil Ik dat je jouw excuses
aanbiedt aan Sid in het bijzijn van iedereen!” 

“O nee” kreunde ik. Maar ik deed wat Hij had opgedragen. Ik was er zeker van dat Hij me een
boodschap zou geven te  delen.  Maar  Hij  deed  het  niet,  zelfs  niet  een enkel  los  woordje.  Tot  slot,
vechtend tegen de tranen, zei ik gewoon: “In het begin bad ik om Gods wijsheid en dat Zijn liefde ieder
van  jullie  zou  aanraken.  Toen  ik  de  bijeenkomst  in  Zijn  handen  had  geplaatst,  had  ik  de
verantwoordelijkheid om echt op Hem te wachten totdat Hij me iets gaf te zeggen. Anders zou het geen
zegen aan iedereen brengen. Maar Hij heeft mij niets te zeggen gegeven en dus ik ga gewoon zitten... “
Wow, wat was het moeilijk om niet te huilen! Trots is zo'n gevecht. 

Ik  had  er  natuurlijk  geen  idee  van,  dat  door  niets  te  zeggen,  ik  precies  de  boodschap  had
afgeleverd waarvan de Heer wilde dat ze zouden ontvangen. Zoals ze later hebben uitgelegd, waren ze
allemaal schuldig aan  hun leven vol plannen met vele activiteiten, die allemaal weinig te maken hadden
met echte gehoorzaamheid aan Zijn leiding. Zelfs bijeenkomsten en sprekers zouden afleidingen kunnen
zijn als hun harten niet open zouden zijn voor de Heer. Ze hadden die dag van de Heer geleerd dat als
iets niet echt van Hem komt, het op geen enkele manier hun leven kon zegenen. Daarom begonnen zij te
bidden, dat God hun in staat  zou stellen om eenvoudig en ootmoedig naast Hem te wandelen. Het
maakte me zo beschaamd om niet op Gods wijsheid te hebben vertrouwd! 

Enkele  jaren  later  had  ik  een  soortgelijke  ervaring  in  een  vrouwen-bijeenkomst  in  Nieuw-
Zeeland. Opnieuw gaf de Heere mij na het gebed niets te zeggen. Dus vroeg ik de vrouwen daar bijeen
om samen met mij in het gebed hun ogen te sluiten en dan met mij voor de Heer te wachten. Na een
paar minuten stilte, zei de Heer tegen mij: “Nu wil ik dat je op gaat staan en de kamer te verlaat...” 

“Verlaat de kamer? Maar, Heer, ik ben de spreker! 
Het zal lijken alsof ik weg sluip, terwijl al hun ogen zijn gesloten!”

De Heer herhaalde nogmaals met nadruk: “Verlaat de kamer!” En dus heb ik op mijn tenen de
kamer verlaten, terwijl hun ogen gesloten bleven.

Ik ging een kamer aan de achterkant binnen en voelde me gekrenkt. Uiteindelijk zei de Heer:
“Wat doen ze?”

“Heer, ze zitten te wachten in Uw aanwezigheid.”
“Dat  is  je  enige  doel  –  om anderen  in  mijn  tegenwoordigheid  te  brengen en  vervolgens  te

vertrekken...” Het leerde elk van hen om alleen op God te kijken en niet op mensen, maar het heeft mij
het meeste van allemaal geleerd. Ik wist dat mensen op geen enkele manier ooit  naar mij moesten
kijken, maar dat ik er gewoon was om de weg te wijzen naar het hart van de Heer vol van liefde voor
hen.
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Hermann & Heidi helpen me om mijn plek te vinden in het kleine 
chalet waar een deel van dit boek werd geschreven.

Het uitzicht vanuit mijn appartement.
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Hoofdstuk Hoofdstuk DrieDrie 

Laten we er gewoon over pratenLaten we er gewoon over praten

DDe  vorige  twee hoofdstukken behandelden basis-richtlijnen voor een  persoonlijke dagelijkse
wandel met de Heer. In dit hoofdstuk wil ik eenvoudig wat van mijn eigen persoonlijke gevoelens en
observaties delen, die bijna een kwart eeuw ervaringen in Zijn trouw beslaan. Zoals je kunt weten vanuit
mijn vorig boek, is er genoeg met mij gebeurd om een boek van meer dan 500 pagina's te vullen. Maar
zoals Johannes zo  treffend schreef aan het eind van zijn getuigenis:

“En er  zijn  nog  veel  andere  dingen  die  Jesjoea  gedaan  heeft.  Als  die  ieder
afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven
boeken niet kunnen bevatten...” 

Johannes 21:25

Ik kan me goed voorstellen, wat hij bedoelde, want ik zou op zijn minst 100 boeken van het
formaat  van  "Van  mijn  Geliefde  ben  ik"  kunnen  vullen  en  dan  nog niet  eens  toekomen  aan  mijn
ervaringen in de jaren dat ik Hem heb gediend. 

De Heer kan in een enkele dag meer verpakken dan je ooit zou kunnen voorstellen en er kan dus
zoveel in een week gebeuren dat het zelfs moeilijk is om je eigen naam te herinneren. Ik had altijd een
beetje plezier met die georganiseerde, 'Ik-heb-mijn-leven-onder-controle" types die mij door de jaren
heen bezochten. Ik vertel hun bij hun aankomst dat ze me binnen drie dagen niet meer kunnen vertellen
welke dag  het  is,  noch  zich  herinneren wat  er  twee dagen eerder  met  hen  gebeurde,  vanwege  het
overweldigende aantal dingen die ze in die tijd zullen hebben ervaren. Op de derde dag vraag ik altijd
terloops: "Wat voor dag is het vandaag? Wat is er gisterochtend gebeurd?” Nog altijd verbaast het mij
om de verwarde blik op hun gezichten te zien, want niemand is nog in staat geweest om deze vragen te
beantwoorden zonder heel diep te moeten nadenken. 

Wanneer mensen hun eigen leven beheren, hebben de meesten een duidelijke organisatorische
patroon in hun bestaan. Zo is het algemeen voorspelbaar dat maandagmorgen (zondag in Israël) het
begin van een werkweek inluidt en dat deze vrijdag eindigt met twee dagen rust van de werkplek. Thuis
hebben mensen ook in het  algemeen specifieke taken te  doen op een vrij  voorspelbare manier.  Als
gevolg van deze orde en algehele gelijkheid van de dag, is het gemakkelijk om de tijd 'bij te houden'.
Wanneer echter iemand zijn of haar leven volledig in handen van de Heer plaatst, zoals Johannes en de
andere discipelen, komen zij in een geheel nieuwe hoedanigheid van leven binnen. Er is geen enkele dag
als de andere en zelfs binnen een enkele dag kunnen van uur tot uur dingen drastisch veranderen. De
ervaringen  worden  zo  overweldigend  en  interessant  dat  het  onmogelijk  is  een  soort  logische
referentiekader  te  houden.  En  dus  vloeien  de  dagen  gewoon  in  elkaar  over,  totdat  het  echt  bijna
onmogelijk  om te onthouden wat  op een bepaalde dag van de week daarvoor gebeurde.  Een echte
persoonlijke wandel met de Heer is zeker onzeker. Je kunt op Zijn hulp en Zijn genade en Zijn liefde
rekenen. Dat zijn de zekerheden. Maar voor het overige moet je bereid zijn  om de  controle over je
leven af te staan in bijna elk ander onderdeel van het bestaan. Neem het leven van Petrus bijvoorbeeld.
Hij had een zeer voorspelbaar bestaan als visser, voorzag in zijn levensbehoeften en in de zorg voor zijn
gezin bij het meer van Galilea. Hij had partners  met wie hij werkte en zijn leven  had de routine van
iemand, voor zijn bestaan afhankelijk van de elementen. 
En toen werd hij op een dag tijdens het vissen, uitgedaagd door de Zoon van God. Hij gaf gehoor aan
die uitdaging, verliet zijn netten en zijn boot en keek nooit terug. En zijn leven was nooit meer hetzelfde.

De evangeliën vertellen een aantal van de dingen die Petrus ervoer in de drie jaar van openbare
bediening van Jesjoea die volgden. 
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Petrus had niet alleen de moed om Jesjoea te  volgen,  maar ook om verbazingwekkende daden van
geloof te proberen zoals het lopen op het water. Hij klonk zo uitbundig en hartelijk in zijn geloof. Maar
zelfs Petrus ontdekte dat zijn "geloof" alleen werkte als hij weigerde om naar de "praktische gevolgen''
te  kijken, waar de wereld zonder de Heer zich zo druk over maakt. Hij stapte uit op het water en het
werkte, hij kon letterlijk lopen op het oppervlak van de zee, die hij zijn hele volwassen leven had bevist.
Het moet zo'n gevoel van verwondering en ontzag zijn geweest. Het werkte wonderbaarlijk, totdat hij in
plaats  daarvan  begon  zien  op  de  praktische  overwegingen.  Toen  hij  zijn  ogen  afkeerde  van  het
wonderbaarlijke en in plaats daarvan begon te zien op de wind en de golven, kwam angst binnen en
begon hij te zinken en was het nodig om tot de Heer uit te roepen om hulp. Niets veranderde behalve
zijn focus. Toen hij vol van geloof uit de boot stapte, waaide de wind nog steeds en rolden de golven.
Maar hij was inderdaad in staat om te lopen, totdat hij de twijfels en de angsten binnen liet komen en
vervolgens was het wonderbaarlijke ogenblik voorbij.

Voor mij was de praktische wereld nooit echt zinnig en dus was ik een perfecte kandidaat voor
een leven van geloof. Vooral wanneer ik de Verenigde Staten bezocht, heb ik heel veel excuses gehoord,
waarom iemand de Heer niet fulltime zou moeten dienen. Ik ben het er mee eens dat een oproep om
Hem te dienen van de Heer direct moet komen. Maar ik ga niet in op elk van de  uitvluchten, want dat
zijn het. Deze uitvluchten moedigen mensen aan om meer vertrouwen in de structuur van samenleving
te stellen dan in de God van Israël. Mensen verzinnen uitvluchten, omdat ze deze willen, om hun eigen
egocentrische, onafhankelijk leven te rechtvaardigen. Proberen om alle excuses, die ik door de jaren
heen hoorde, te beantwoorden heeft dus geen zin. Ik wil hier eenvoudig dat niveau van denken totaal
negeren en de lezers van dit boek helpen boven dit alles uit te reiken; ze op een of andere manier uit te
dagen het oneindige te ontvangen, om mensen te helpen verder te kijken dan het voor de hand liggende
naar het goddelijke. God is alles wat de wereld nooit kan en nooit zal zijn en er is geen ander Persoon
die beter de controle over onze levens kan nemen als we deze maar aan Hem zullen afstaan.  Voor wie
op zoek is naar zekerheden in het leven: Zijn liefde is de grootste zekerheid van alles.

Ik heb vele malen geprobeerd te analyseren waarom een wandel van geloof zo veel meer zin voor
mij heeft, dan de wegen van de wereld ooit zullen hebben. Misschien heeft het wel iets te maken met
mijn hoog IQ, want daardoor moet ik op een heel andere manier informatie verwerken en dat is een deel
van mijn leven dat ik moest accepteren en waarmee ik heb moeten leren omgaan. Ik denk echter, dat het
antwoord veel minder complex is.

"Op hetzelfde moment kwamen de discipelen tot Jesjoea, zeggende: Wie is de
grootste in het koninkrijk der hemelen?

En Jesjoea riep een kind tot Hem, en zet hem in het midden van ze. En zeide:
Voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij u niet bekeert en wordt als kleine kinderen, zult gij niet
ingaan in het Koninkrijk der hemelen Zo wie dan zichzelven zal vernederen, gelijk dit
kindeken, deze is grootste in het koninkrijk der hemelen... "

Mattheüs 18:1-4

Maar Jesjoea riep hen tot Hem, en zeide: Laat kleine kinderen te komen tot Mij,
en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Zo wie
het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal geenszins ingaan "

Lukas 18:17

De sleutel voor mij is dat ik altijd een kinderlijk geloof in onze grote hemelse Abba heb gehad. 
Ik heb voortdurend de wereld van Gods schepping gezien met de ogen van verwondering en heb me
nooit kunnen voorstellen hoe Hij er ooit in is geslaagd om het allemaal te scheppen. Het begon voor mij
in de moestuin toen ik een kind was. 

Het leek de meest magische, spannende plek, die ik ooit had gezien. 
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De  zaden  die  waren  gezaaid  in  de  grond  –  hard,  klein  en  onverzettelijk  –  veranderden  op
wonderbaarlijke wijze in de meest ongelooflijke dingen die mijn kleine leventje ooit had gezien. Zelfs
als een volwassene, schokte het me dat mensen klaagden over de prijzen van het voedsel zonder dat er
een balans was door verwondering over de schepping van dit alles. De Heer had voedsel zo gemakkelijk
smakeloos en grijs kunnen maken, zoals het manna dat uit  de hemel viel, toen de Israëlieten in de
wildernis zwierven. Maar in plaats daarvan schiep Hij zo'n ongelooflijke verscheidenheid in smaak en
weefsel en kleur, elk op zo'n wonderbaarlijke manier groeiend – sommige gewoon hangend aan bomen,
terwijl  anderen  opspringen  vanuit  de  grond.  Sommige  zijn  met  doppen.  Andere  voedingsmiddelen
worden gegeten precies zoals ze zijn. Maar alles is zo mooi perfect en een echte reflectie van zowel Zijn
creatieve genie en Zijn liefde voor ons. Hoe heeft Hij dit alles ooit bedacht?

In mijn dienstjaren voor de Heer, heb ik veel gereisd en ik heb een groot aantal plekken op deze
aarde gezien. Ik heb dan ook een grotere begrip van de enorme omvang van deze aarde dan hen met
beperkte reiservaringen. En in elke natie waar ik kwam, zonder uitzondering, was er een moment dat ik
naar een menigte mensen keek. En ik zou altijd met verwondering denken: "De Heer kent elk van die
mensen. Hij weet alles wat ze ooit hebben gedacht en alles wat ze ooit hebben gedaan. Hij kent zelfs het
aantal haren op hun hoofd. Wie kan met de eindige geest de onbegrensdheid van de geest van God zelfs
begrijpen? Hoe kunnen mensen niet in Hem geloven?" Dit gevoel overkwam me op iedere reis en het
deed  mijn gevoel  van  verwondering  en  ontzag  altijd   toenemen.  Het  heeft ook mijn  dankbaarheid
vergroot,  dat ik de Schepper van dit  alles  kon dienen. Het was altijd  een ervaring,  die me nederig
maakte. 

Omdat ik het vermogen had om alles met kinderlijk geloof te zien, had ik ook de mogelijkheid om
de uiterste eenvoud van alles te zien. Het geheim van een wandel van gehoorzaamheid aan de Heer werd
in een zin samengevat door zijn moeder op de plaats van Zijn eerste openbare wonder, toen ze tegen de
bedienden zei:

"Al wat Hij u zal zeggen... doe het..." 
Johannes 2:5

En dat is de essentie van een wandel in het geloof – eenvoudige, onbetwiste gehoorzaamheid aan
Zijn bevelen. 

Als we echt een leven van luisteren en gehoorzamen zijn begonnen, als onze wil is verenigd met
Zijn wil en wanneer de gebeden in ons hart van Hem komen en niet uit onze eigen verlangens, zullen we
elke dag meer en meer de verbazingwekkende manieren van onze Heer ontdekken! We kunnen nooit
weten wat we vervolgens kunnen verwachten, noch kunnen wij ons voorstellen hoe Hij de gebedslasten
die Hij op ons hart heeft gelegd zal verkiezen om te beantwoorden. Hoe dichter wij tot Hem komen, hoe
meer we hopelijk de futiliteit van onze eigen plannen, wilsbesluiten en aspiraties zullen gaan zien. Als
we in staat zijn om het leven te bekijken vanuit Gods eeuwig perspectief, dan beginnen we ten diepste
het werkelijke belang van gehoorzaamheid te begrijpen. 
Want als wij evenals elke levende ziel op een dag voor Hem staan,  zullen we in een tel  begrijpen, dat
niets wat we gedaan hebben met ons leven, afgezien van gehoorzaamheid, betekenis zal hebben! Het is
een voorrecht om Hem te dienen en in Zijn liefde uitreiken naar anderen is onze belangrijkste taak op
deze aarde. Het is vaak een gevaar zo betrokken te raken bij onze "christelijke activiteiten", dat het bijna
een sub-cultuur wordt. 
Wij zijn niet bedoeld om alleen gemeenschap met elkaar te hebben, maar om ter beschikking van de
Heer te zijn als vaten van Zijn liefde voor een wereld van duisternis. 
Hij bracht zijn tijd op aarde door met de ongelovigen (afgezien van Zijn twaalf discipelen) en goot Zijn
leven uit om te dienen uit liefde voor hen. En Hij zond ook de apostelen uit, twee aan twee,  om Zijn
volk te dienen! We moeten dan ook alle vooropgezette ideeën over Hem (die voortkomen uit elke andere
bron dan Zijn Woord) terzijde leggen en wat  een leven van geloof met zich meebrengt en gewoon
gehoorzamen. Het is het begin van een groot avontuur! 
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We weten nooit waar Zijn wil ons zal leiden, maar we kunnen altijd zeker zijn van Hem - van Zijn liefde
voor ons, van Zijn liefde voor anderen, van Zijn vaste hand op onze levens.

Ik word herinnerd aan een ervaring die ik een paar jaar geleden in New York had. Ik was net per
vliegtuig uit Israël aangekomen en was erg moe. Het moment dat het vliegtuig landde, was in het begin
van de avond in de Verenigde Staten, maar al 3:00 uur in de ochtend Israëlische tijd! Ik moest een kamer
in een luchthaven hotel vinden, omdat ik de volgende ochtend vroeg een vlucht moest halen. Ik ging
naar de balie voor hotelreservering op de luchthaven JFK om accommodatie voor een overnachting te
regelen. "We hebben een aanbieding in een van de hotels voor $ 59,00'' werd mij meegedeeld. Ik nam
het aan en werd een paar minuten later opgepikt door het vervoersbusje van het hotel. Eenmaal binnen,
merkte ik dat alle andere passagiers Arabieren waren! En toen ik aankwam bij het hotel zelf, waren er
overal Arabieren! Ik moest knipperen en mezelf knijpen om zeker te zijn dat ik niet droomde. Was ik
echt in New York of in Saudi-Arabië?

Ik betaalde voor een kamer, maar toen ik de kamer echt zag, ging ik onmiddellijk terug naar het
bureau om mijn geld terug te vragen. Behang bladderde van de muren af, het tapijt en de dekens waren
vies en er was zelfs geen telefoon in de kamer! Maar helaas wilden ze me mijn geld niet 
teruggeven en dus ik had geen andere keuze dan terug te keren naar de onaangename kamer. In de lift
onderweg was ik alleen met een Amerikaanse vrouw en kon ik het niet nalaten haar te vragen: "Wat
voor soort hotel is dit? Ik komt uit Israël, en het lijkt erop dat iedereen hier Arabier is!"

Ze lachte en legde me uit dat dit hotel door de Jordaanse luchtvaartmaatschappijen werd gebruikt.
Dus dat was de verklaring! Maar toen zei ze: ''Ik ben Joods, maar mijn man werkt in Saudi-Arabië, dus
ik moet mijn Joodse identiteit verbergen. Maar ik zou verder heel graag met u praten, in het bijzonder
over Israel. Wilt u mijn man en mij vergezellen voor een drankje in de bar?" Inmiddels  was ik  totaal
uitgeput en verlangde zeer om naar bed te gaan, zelfs met de vuile dekens! Ook kon  ik me voorstellen,
dat traditionele christenen zouden zeggen: "Wat? Naar een bar? Voor een drankje?" Maar stem van de
Heer was duidelijk: "Ga." Dus sprak ik af om hen daar over twintig minuten te ontmoeten 

De barman kwam uit Iran, zodat het nog steeds voelde als een droom van de Arabische Nachten.
Ik bestelde een Pina Colada. We spraken al een tijdje en in de loop van ons gesprek vertelde ik haar dat
ik een Joodse gelovige in Jesjoea als de Messias was. Op  het moment dat ik dat zei, vulden tranen haar
ogen!

"Zijn er veel die zoals jij geloven?" vroeg ze. 
"Ja, inmiddels kwamen vele duizenden tot erkenning  van Hem als Messias van ons volk."
"Wel, ik heb een aantal jaren geleden de Heer verteld, dat als andere Joodse mensen in Jezus

zouden geloven, zou ik Hem ook aanvaarden,... " En daar in die groezelige bar met de Iraanse barman,
boog ze haar hoofd en gaf haar leven aan de Heer terwijl we samen baden! 

En toen begreep ik waarom ik naar zo'n raar hotel was gestuurd – en gedwongen werd om te
blijven! Alles in de hemel verheugde zich toen ze haar hart voor Gods liefde opende – en wederom was
ik de Heer zo dankbaar, dat Hij me had geholpen om zijn rustige leiding te gehoorzamen – 
in plaats van toe te geven  aan vermoeidheid en twijfels!

Het is altijd een strijd om uit te reiken naar mensen zelfs als Hij me dat vertelt te doen, vooral
omdat ik een kluizenaar in het hart en nieren ben en van nature niet met mensen wil praten. Maar ik
probeer  altijd  mezelf  aan  te  pakken en doe het  dan  toch,  vooral  omdat  ik  Zijn  liefde  vertrouw en
gehoorzaam wil zijn. Een keer had de Heer me gevraagd om uit te reiken naar de bejaarde vader van een
gelovige vriendin van mij in een dorpje in West-Galilea. Altijd als ik zoiets voelde, is het hart van die
persoon al voorbereid en geven zij  vervolgens  hun leven aan Jesjoea. Door Zijn genade is dit tijdens
mijn  reizen  zo  vaak  gebeurd,  dat  ik  het  niet  meer  bij  kan  houden  –  dus  je  zou  denken,  dat
gehoorzaamheid in dat gebied gemakkelijker zou zijn geworden! Maar voor mij was dat nooit het geval;
het is altijd een strijd met het vlees. In plaats van met deze lieve oude Joodse man te spreken, stond ik
de vijand toe – en mijn eigen egoïsme – mij om te praten. 
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Hij stierf die week en ik weet dat God heeft mij vergeven, maar het is iets dat ik nooit kan vergeten.
Toen begreep ik op nog diepere wijze, dat wij geen recht hebben om 'nee' te zeggen tegen Hem! We
moeten erop vertrouwen dat Hij, wat Hij ons ook vraagt om te doen, in gedachten er een doel voor
heeft!

Ik sprak eens op Paaszondag in een enorme kerk in New Orleans, Louisiana. De voorganger van
die kerk deelde gewoonlijk nooit zijn preekstoel (een vreemde gewoonte)  zeker niet met Pasen, maar
toen hij bad, liet de Heer hem heel duidelijk weten, dat hij mij tijd moest geven om te spreken. Het was
een kerk met 5.000 leden. Net voordat ik naar voren werd uitgenodigd om te delen, werd een collecte
opgehaald. De Heer zei me alles wat ik had in de wereld in de collecte schaal te doen, wat neerkwam op
10 cent en twee postzegels. “De postzegels? Wilt U dat ik postzegels in de collecte doe?” vroeg ik Hem,
duidelijk in verlegenheid gebracht. Ik had  het  niet hoeven vragen. Ik wist dat dit precies was wat Hij
wilde, dat ik zou doen en dus daar gingen mijn laatste 10 cent en twee postzegels. Na gesproken te
hebben, gaf de kerk me een gift van $ 200, dus ik had weer geld! (Overigens ontving de voorganger zo'n
diepe aanraking van Gods liefde door Zijn zalving op mijn getuigenis dat hij die dag  niet meer kon
spreken! Hij kon alleen maar huilen. De Heer had hem echt gezegend! Het was geweldig om te zien).

Vier avonden later, rond 22:00 uur, zei mijn gastvrouw in New Orleans: "Ik zou je graag trakteren
op een New Orleanse gewoonte! Rond deze tijd vanavond gaan velen naar cafés voor Franse gebak en
koffie. Dus laten we gaan!"

We gingen naar het café van haar keuze en ontdekten dat daar ook een behoorlijk aantal van haar
kerk waren. Met een kerk van 5000 leden zou dat naar ik aanneem van tijd tot tijd wel vaker gebeuren!
In elk geval nodigden ze ons uit om ons bij hen te voegen. Terwijl we daar zaten, zette de Heer me aan
om het  verhaal  van de I0 cent  en twee postzegels  te  vertellen,  toen ze me vroegen om meer  over
gehoorzaamheid te delen. Het was zeker niet het verhaal dat ik zou hebben gekozen om te vertellen,
maar wederom was ik dankbaar dat de Heer mij hielp om gewoon te gehoorzamen. Toen ik het verhaal
had voltooid, begon de man die direct naast me zat, letterlijk te snikken!

''Ik ben een van de oudsten in de kerk" verklaarde hij eindelijk, "en het is mijn taak om de collecte
te tellen. Toen ik de postzegels zag, vroeg ik God om me te helpen om te weten, wie hen in de schaal
had gedaan. En nu voel ik Zijn liefde zo sterk, omdat Hij mijn gebed beantwoordde!"

Als wij gehoorzamen, is het onmogelijk om ooit tevoren het resultaat van onze gehoorzaamheid te
weten. En als we bidden, is het ook onmogelijk om te weten, hoe onze gebeden verhoord zullen worden.
Ik had eens een exemplaar van mijn boek gegeven aan een voorganger in Pennsylvania, die net was
begonnen om zijn leven echt op een persoonlijke manier voor de Heer te openen. Hij schreef me later
een brief en legde uit, dat hij mijn boek helemaal niet wilde lezen.

"Maar Ik bad," schreef hij, "dat als God werkelijk wilde dat ik het zou lezen, Hij het me zou laten
zien. Ik legde uw boek op de salontafel naast het boek, dat ik eigenlijk wilde lezen en reed naar de stad
om wat boodschappen te doen. 
Toen ik terugkeerde naar huis, ontdekte ik dat mijn hond  het andere boek helemaal had opgegeten! Ik
kon niet eens boos op hem zijn, omdat ik de Heer gevraagd had mij duidelijk Zijn wil in de zaak te
tonen!" Hij verklaarde verder dat mijn boek, dat hij natuurlijk toen las, hem een echte aanraking van de
liefde van het Vaderhart gaf. Hij kreeg een nogal onverwacht antwoord op zijn gebed, dat is zeker!

Onlangs in Jeruzalem was ik bezig met de voorbereiding van een "gebeds-update" nieuwsbrief
voor degenen,  die voor mij bidden. In die nieuwsbrief, vertelde ik het volgende verhaal:

"Het  was  ook  een  vreemde  tijd  voor  mij,  want  wederom  is  er  bijna  geen  geld  om
rekeningen te betalen. Tijdens de christelijke viering van het Loofhuttenfeest, dat de
ICEJ  (Internationale  Christelijke  Ambassade  Jeruzalem)  organiseert,  bijgewoond  door
5.000 christenen uit vele landen, had ik zelfs niet eens het geld voor het bus tarief (4,30
sjekel; ongeveer een dollar) om naar het conferentiecentrum te komen. 
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Echter op de derde dag van het feest zette de Heer me ertoe aan om agorot munten (0,10
sjekel) te verzamelen rondom het huis. Toen ik ze allemaal samen had, bleek het genoeg
voor twee busritten! Ik scheidde de munten in twee kleine plastic zakken. Ongeveer een
uur later kreeg ik een telefoontje van Sara, een Israëlische vriendin.

'Waarom was je niet op de Christelijke Ambassade viering?' vroeg ze me. 
'Ik heb geen kaartje' zei ik tegen haar.
'Zvi (haar man) komt over een uur bij je aan de voordeur. Je kunt gebruik maken

van de weekkaart van een van onze dochters, want ze kan niet aanwezig zijn.' Toen wist
ik waarvoor de zakjes met agorot waren en dat het de wil van de Heer voor mij was om te
gaan! Bij de bushalte wachtte een voorganger uit Zuid-Afrika met de naam Malcolm me
op. (Hij gaf die avond op de conferentie een zeer ernstige boodschap over de spoedige
redding van lsraël.) Op de lange busrit door de stad hadden we een kans om echt samen
dingen  te  delen.  Ik  vertelde  hem  het  verhaal  van  mijn  agorot  munten  en  dan  het
wonderlijke telefoongesprek van Sara. Hij voelde dat hij mij zijn buskaartje met nog acht
ritten moest geven, omdat hij  het land zou verlaten en het dus niet meer nodig zou
hebben. Die avond werd een collectie gehouden voor mensen voor wie het moeilijk was
om de kosten van het feest te voldoen. Het liet me bijna hardop lachen, want niemand
zou  kunnen bedenken dat je zo arm  kon zijn  dat je je niet eens kon  veroorloven de
bijeenkomst in Jeruzalem bij te wonen! In elk geval, deed ik mijn tweede zak van agorot
munten in de collecte, een echte 'weduwe-gave', want het was al het geld dat ik had. Die
avond ontmoette ik veel oude vrienden uit verschillende landen en kreeg van velen de
nodige bemoediging.

De volgende morgen belde Sara. 'Kom ons bezoeken als je kunt,' zei ze. Ik was in
staat te gaan – enkel vanwege Malcolm's buskaartje, mijn 'bushalte-engel'! Ze maakte een
speciale lunch en ik dacht dat dat de reden was voor haar uitnodiging.

Maar, net voordat ik klaar was om te vertrekken, zei ze, 'Esther, gisteravond zei
de Heer me, dat je geen geld hebt en dus willen we je deze cheque geven …' 
En het was voor 1.200 sjekel! Ik had dus opnieuw genoeg voor voedsel en zelfs om een
paar rekeningen te betalen. Wat een zegen! Maar nog belangrijker, het was een duidelijk
teken dat de Heer mij helemaal niet was vergeten. Hij heeft altijd een manier om het
onmogelijke mogelijk maken. 
Ik voelde me zo geliefd en verzorgd en om eerlijk te zijn, zou ik een echte wandel in het
geloof niet willen ruilen voor al het geld in de wereld... "

               Een paar dagen later zette de Heer me aan om te stoppen bij de "Torch Boekwinkel" op de Jaffa
Road. Terwijl ik daar was, toonde Hij me een boek van George MacDonald, dat ik moest lezen. Omdat
ik in die tijd bijna berooid was, maar toch gehoorzaam wilde zijn, vroeg ik of Hij wilde dat ik het zou
aanschaffen. Ook al had ik het gevoel het boek te moeten lezen,  ik had niet het idee dat ik het moest
kopen! 
Het leek niet echt zinvol, maar nu ik al vele jaren met de Heer gewandeld heb, weet ik dat Hij me nooit
van me vraagt het te begrijpen. Hij vraagt mij alleen te gehoorzamen!

De volgende dag, liet Hij mij om kijken in mijn eigen boekenkast in mijn woonkamer. Zeer tot
mijn verbazing was er een boek,  getiteld "Het hart  van George MacDonald'',  een boek dat ik  was
vergeten en dat ik in de Verenigde Staten had gekocht. Binnenin dat boek was hetzelfde boek dat de
Heer  mij  de  vorige  dag  in  de  boekwinkel  had  getoond!  Ik  begon  meteen  te  lezen  en  al  lezende
onderstreepte Heer het volgende in mijn hart:

"Hoe kan het zijn mevrouw, dat een belangrijke dame als u aandacht zou geven
aan een arme man als  ik?” zei  Peter nederig, maar dwazer dan hij  toen kon hebben
begrepen...

De mooie dame lachte en haar lachen gaf verlichting van vreugde in hun zielen.
“Ja,” ging ze verder, “je moet mij bedanken, dat je zo arm bent, Peter. Ik heb

daarvoor gezorgd en het heeft zowel jou als mij goed gedaan, mijn vriend.
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Er komen dingen naar de armen die niet door de deur van de rijken kunnen komen. Hun
geld blokkeert het op een of andere manier. Het is een groot voorrecht om arm te zijn,
Peter – iets wat niemand ooit begeerde en maar zeer weinigen hebben getracht het te
behouden, maar wel iets dat toch velen hebben leren waarderen. Je moet je echter niet
vergissen door het als een deugd voor te stellen; het is slechts een voorrecht en  ook een,
die vreselijk kan worden misbruikt, net als andere voorrechten. Was je rijk geweest, mijn
Peter, dan zou jij niet zo goed zijn geweest als sommige rijke mannen die ik ken."

Met veel geld is het  heel moeilijk om de liefde van de Heer te zien in de kleinste dingen, vooral
als  iemand  het  gevoel  had  dat  het  geld  aan  hem toebehoort.  Dus  toen  ik  enkele  dagen  eerder  de
opmerking in mijn nieuwsbrief typte, dat ik een wandel in het geloof niet zou willen ruilen voor al het
geld in de wereld, had ik het met heel mijn hart gemeend. Er zijn talrijke tijden in mijn wandel met de
Heer geweest, dat ik Hem vroeg te voorzien in mijn dagelijks brood, meer dan om rijkdom; want dan
zou ik op een veel diepere wijze weten, dat Zijn hand op  mijn leven was. En dus begreep ik dit woord
van George MacDonald volkomen en bracht het echt vreugde in mijn hart.  (Natuurlijk als iemand aardse
rijkdom  heeft  ontvangen  en  erkent  dat  het  de  Heer  toebehoort  en  niet  aan  hemzelf,  dan  kan  hij
deelnemen in dezelfde avonturen van geloof, door in het geven gehoorzaam aan Hem te zijn.)

Nadat  ik  het  gedeelte  uit  MacDonalds  boek  had  gelezen,  vertrok  ik  naar  de  stad,  om  de
gekopieerde nieuwsbrieven op te halen, die ik me door Zijn genade kon veroorloven. Ik was echter heel
teleurgesteld,  toen  ik  ontdekte,  dat  alle  pagina's  met  de  plaatjes  die  ik  in  de  brief  had  ingevoegd,
omgekeerd waren geniet. Dus ik moest ze ontnieten, de pagina's op de juiste volgorde leggen en ze
opnieuw nieten. Het was al 's avonds toen ik hiermee begon en ik opende de nietmachine, om te zien
hoeveel nietjes nog over waren. Tot mijn teleurstelling ontdekte ik, dat er nog maar ongeveer 20 nietjes
over waren. Het is nogal een tocht van mijn appartement naar de bushalte en bovendien had ik niet het
geld voor een busrit heen en terug om de nietjes te kopen. En op datzelfde moment arriveerde een van
de “schatten van armoede”! De Heer zei eenvoudig en duidelijk: “Als je de nietmachine niet opent, dat
zal het blijven nieten...” Ik ben er zeker van, dat niemand van de ontvangers van de nieuwsbrief zich
ooit zou kunnen voorstellen, dat elke brief was gestuurd met een stukje Hemel – want het was God
alleen,  die voorzag in  het  kleine nietje  op elke  brief!  Het  bleef  maar  doorgaan met  nieten tot  de
allerlaatste nieuwsbrief en toen stopte hij er mee! Elke keer, als ik die nietmachine gebruikte was het een
bevestiging van liefde en ik voelde Zijn liefde zo sterk, dat het me soms hardop deed lachen!

In dit hoofdstuk zijn er opmerkingen geplaatst (zoals je zonder twijfel merkte), dat ik “bijna geen
cent meer had” of dat ik “al het geld dat ik had in de collecte deed”. 
Deze opmerkingen zijn gemaakt met een gevoel van vreugde en niet uit enige mate van wanhoop – want
ik  vertrouw  de  Heer  voor  dagelijkse voorziening.  Daarom  heb  ik  mijn  “laatste  cent”  ongeveer
tienduizend keer weggegeven – maar je kan God nooit “óver-geven” – en daarom heeft Hij zelfs in
meer voor mij voorzien om te geven! Het is alsof Hij het in Zijn hemelse bank houdt en het aan me
geeft, als de nood opkomt. Er is een wonderbaarlijke vrijheid in dat soort vertrouwen, want ik weet, dat
wat ik ook ontvang, Hem toebehoort en helemaal niet aan mij. En daarom ben ik vrij – totaal vrij – om
het te geven, als Hij me daartoe aanzet – en het te gebruiken voor welk doel dan ook. Het is moeilijk om
uit te leggen, maar het zorgt ervoor, dat het hebben van geld zo'n vreugde geeft – want de Heer heeft het
me zo vaak gegeven met zo'n tederheid en liefde voor de ontvanger! Vaak als Hij me aanzette, om al
mijn geld weg te geven, dan zou ik lachend tegen mezelf zeggen: “Nou ik heb zo weinig – ik kan ook
net zo goed niets hebben!”

Gehoorzaamheid in geven in het financiële gebied schijnt voor mensen het allermoeilijkste te zijn.
Omdat ik ook bezig ben met het voorbereiden van een handboek over het geven vanuit de vele lessen,
die ik van de Heer heb geleerd in dit gebied, zal ik er in dit boek niet breedvoerig op ingaan. 
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Alles wat ik wil zeggen is, dat als de Heer je inderdaad ingeeft, om van tijd tot tijd, al je financiën te
geven – speciaal, als je voelt, dat dit wel de meest ongelegen tijd is voor Hem om je te vragen dat te
doen – kan ik je alleen maar verzekeren, dat je niet bang hoeft te zijn om Hem te vertrouwen. Hij kent de
zegeningen, die Hij voor jou gepland heeft als gevolg van jouw gehoorzaamheid aan Hem en dus hoef je
niet te vrezen. Hij kent je situatie zelfs nog beter dan jij en Hij wil dat je geeft als een gehoorzaam kind
– maar wees er zeker van, dat Hij je ervoor zal zegenen; vaak op onvoorstelbare manieren. Nogmaals,
dit is hetzelfde geval van eenvoudig kinderlijk vertrouwen in onze hemelse Vader, met het basisbegrip,
dat alles wat we hebben, Hem toch al toebehoort. Wat hebben we echt in deze wereld, wat Hem toch al
niet toebehoort? Het is daarom een voorrecht,  om onze bezittingen en onze levens voor de dienst van
Zijn koninkrijk te gebruiken in plaats van voor de dienst van satans koninkrijk van zelfbevredigende
hebzucht. Het is opnieuw een zaak van echte basisvertrouwen. En hoe zouden we de Schepper van het
hele heelal niet kunnen vertrouwen? De Heer kan ons het beste helpen als we Hem op waarde schatten
en dan zullen de woorden van David in onze harten weerklinken, toen hij zei:

Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou
leren. De wet uit Uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver.

Psalm 119:71-72

GELOOF
“Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen.

Hebreeën 11:6

"Geloof  in een  sterke  tegenstelling tot  het  gezond  verstand  is  fanatisme;  en
gezond verstand in een sterke tegenstelling tot het geloof is rationalisme. Het leven van
het geloof brengt de twee in een juiste verhouding. Gezond verstand is geen geloof en
geloof  is  geen gezond  verstand;  zij  verschillen  van  elkaar  als het  natuurlijke  en  het
geestelijke, als impuls en inspiratie. 
Niets van wat Jezus Christus ooit zei, is gezond verstand; het is openbaringsverstand en
het gaat verder waar gezond verstand faalt. 
Het geloof moet worden getest voordat het realiteit wordt in je leven. 'We weten dat alle
dingen meewerken ten goede'  (Romeinen 8:28); door de veranderende kracht van Gods
voorzienigheid wordt perfect geloof tot iets tastbaars en zichtbaars, wat er ook gebeurt.
Geloof werkt altijd op de persoonlijke manier, omdat het Gods doel is dat perfect geloof
realiteit wordt in Zijn kinderen.

Voor  elk  detail  van  het  'gezond-verstand-leven',  is  er  een  waarheid  die  God
openbaart, waardoor wij op praktische wijze kunnen laten zien, wie we geloven dat God
is. Geloof is een enorm actief principe, dat altijd Jezus Christus op de eerste plaats zet -
'Heer, U hebt toch gezegd ….' (bijv. Mattheus 6:33) en het lijkt gek, maar ik ga het toch
wagen op Uw woord. Het intellectuele geloof omzetten in ons persoonlijke bezit is altijd
een gevecht, niet soms. God brengt ons in omstandigheden om ons geloof op te voeden,
omdat het  de aard van het geloof is om datgene waar ze zich op richt werkelijkheid te
maken. Totdat we Jezus kennen, is God slechts iets abstract en kunnen we geen geloof in
Hem hebben; maar zodra we Jezus horen zeggen: 'Hij die Mij gezien heeft, heeft de Vader
gezien.' – hebben we iets echts en geloof is grenzeloos. Geloof is de hele mens in de juiste
relatie met God door de kracht van de Geest van Jezus Christus."

Oswald Chambers
My Utmost for His Highest

Om eerlijk te zijn, is er een geheim aan mijn wandel van gehoorzaamheid aan de Heer en dat
geheim is, dat ik  boven alles mijn relatie met Hem koester. Het is niet zo ongewoon, want het eerste
gebod in zowel het Oude als het Nieuwe Verbond (Testament) is, dat we de Heer onze God met heel ons
hart moeten liefhebben. De Schriften vertellen ons ook, dat ons hart daar zal zijn waar onze schat is.
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Daarom ben ik duidelijk over de invloeden, die ik toelaat in mijn leven, in mijn huis en in mijn geest.
Een leven met Hem is zo spannend en onvoorspelbaar en interessant en grappig en zo totaal dierbaar;
daar wil ik nog geen minuut van worden gescheiden. Dus er zijn dingen die ik niet doe, die de levens
van zo vele anderen vullen. Allereerst heb ik geen televisie. De meeste mensen zullen niet blij zijn met
mijn volgende commentaar, maar televisie is een van de grootste wapens van satan in deze eindtijd om
mensen te beroven van tijd voor de Heer en voor de doeleinden van de Heer op deze aarde. Het internet
wordt een goede tweede. De volgende in lijn zijn gezondheid en lichaamsbeweging rages. Ze beroven
gelovigen van tijd met de Heer en ook van de tijd met hun geliefden en geloofsgenoten. Wie zou de tijd
hebben gehad om de evangeliën schrijven, als in die dagen lang geleden televisie was geweest?

We  leven in  deze  wereld,  maar  wij  zijn  niet  bedoeld  om er   deel  van te  zijn.  Zoals  George
MacDonald zo perfect uitlegde in een condoleance brief aan een vriend:

"Wat is dit leven, behalve een wachten? Jij die zoveel heeft geleden, moet dat
beter  weten  dan  de  meesten!  Voor  mezelf  ben  ik  nooit  tevreden geweest  met  deze
wereld als een plek om te wonen. Ik bedoel het heeft altijd min of meer het gevoel gehad
van een vreemd land. Het gevoel is niet veroorzaakt door veel lijden, noch door enige
gevoel van mislukking van buitenaf. 

Zonder twijfel  is  de wereld minder bevredigend geweest,  vanwege mijn eigen
kwaad en groot gebrek, maar met dit alles rekening houdend, blijft er iets, wat aangeeft
dat het nooit bedoeld was om ons huis te zijn, en we waren nooit bedoeld om ons hierin

thuis voelen... "

En Jesjoea Zelf zei:

“Wie  zijn  leven  liefheeft,  zal  het  verliezen,  en  wie  zijn  leven  haat  in  deze
wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. 
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en  waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn.
En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”

Johannes 12: 25-26

Terwijl ik Heer door de jaren diende, heeft Hij me geholpen te begrijpen, dat alles wat we zijn en
alles wat we bezitten, Hem toebehoort en dat Hij van ons gehoorzaamheid verlangt in alle gebieden van
het leven. Het is een groot avontuur geweest, maar het vereist flexibiliteit en een bereidheid, om Zijn wil
te laten prevaleren boven onze bijzondere verlangens. 
Het is niet helemaal zo eenvoudig als het lijkt, want we zullen altijd een strijd moeten voeren tegen 'het
vlees'.  Als we echter onze levens in Zijn handen kunnen loslaten, wordt het leven een fascinerende
ervaring. Gehoorzaamheid in alle gebieden betekent ook, dat we Hem toestaan om voor ons de huizen te
kiezen, waarin we zullen wonen. Natuurlijk betekent dat een bereidheid om bijna op elk moment  te
verhuizen en de huis keuze aan Hem over te laten. Maar omdat Hij ons goed kent, ontdekte ik dat elk
huis op zijn eigen wijze speciaal was en vaak waren er ook lessen te leren. Daarom zal ik nu dit deel van
mijn geloofsavonturen met je delen.

Ons eerste huis in Israel, na mijn alya (immigratie van Joden in hun thuisland Israel) in 1976  met
mijn twee zoontjes, was een klein appartement in een immigratie-centrum in de kustplaats Ashdod. Het
was een fascinerende ervaring, want binnen in dat ene centrum woonden mensen uit veel landen en
culturen. We waren daar allemaal om de woorden van de profeten van lang geleden te vervullen, dat de
Heer ons thuis zou brengen naar Israël vanuit alle natiën. Het immigratie departement liet elk gezin of
individuele nieuwe immigrant zes maanden gratis wonen in dit centrum met een toelage voor voedsel en
onkosten,  om het  ons mogelijk  te  maken aan een intensieve cursus Hebreeuws deel  te  nemen.  We
werden ook onderwezen over het leven in Israël en over Joodse tradities en gewoonten; dit was in het
bijzonder  belangrijk  voor  die  immigranten,  die  vanuit  de  Oostblok  landen  kwamen,  waar  religie
verboden was. 
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We maakten veld-(oriëntatie) uitstapjes door het hele land, hadden seminars, films, feestjes, vieringen en
sprekers en ontvingen in het algemeen een heel warm welkom in onze nieuwe natie.

Daarna  woonde  ik  in  een  prachtig  appartement  aan  het  strand  in  de  stad  Nahariya,  aan  de
noordelijke kust dicht bij de Libanese grens. ’s Nachts werd ik in slaap gesust  door het geluid van de
golven, en ik hield van de relaxte, ontspannen houding van deze kleine Israëlische badplaats. Vervolgens
vroeg  de  Heer  me  slechts  een  dag  vooraf  om te  verhuizen,  heel  verrassend,  naar   een  één-kamer
appartement op King George Street in Jeruzalem, een klein groezelig kamertje met één raam dat uitkeek
op een steegje. Het was achter het kantoor van een kinderarts en een paar middagen per week moesten
kleine kinderen mijn toilet gebruiken! Het appartement had alleen een kleine koelkast en een kookplaat
zonder keuken en warm water was slechts twee avonden per week beschikbaar. Het kost $ 35,00 per
maand en was midden in het centrum van Jeruzalem. Het was in dat  kleine appartement dat  ik  de
allerbelangrijkste woonles leerde: het is niet belangrijk, waar wij wonen, want het is de Heer en Zijn
aanwezigheid en liefde alleen, die een huis tot een thuis maakt... Zijn liefde maakte die kleine groezelige
kamer een ware oase en toen Hij me liet verhuizen naar een veel grotere en mooiere plek, huilde ik zelfs
omdat ik het kleine kamertje moest verlaten. Tenslotte herinnerde Hij me eraan, dat Hij met mij mee zou
verhuizen en dat maakte het allergrootste verschil.

Het grotere appartement waarnaar ik was verhuisd, had een uitzicht op een prachtig nieuw gebied
aan de rand van Jeruzalem genaamd "Ramot". In die dagen bestond Ramot uit een paar clusters van
gebouwen, een oude winderige weg en een busdienst van slechts een keer per uur. (Niemand zou zich
Ramot's nederig begin kunnen voorstellen, want het is nu een uitgebreide woonwijk, die zich over de
hellingen in alle richtingen uitspreidt; heeft vier reguliere buslijnen naar  de verschillende secties van de
wijk met drie-baans snelwegen om er te komen!) Op een dag liet  de Heer me, geheel onverwacht,
verhuizen naar een appartement waar de vorige op uit keek! 

Het was deze zelfde voorstad Ramot, waar de Heer mijn zoon Joe terug naar huis bracht in 1984
om hier te wonen na een zeven jaar durende scheiding en Marike, onze lief hondje, werd ook een deel
van onze familie. Nadat we samen een jaar in een appartement in Ramot hadden gewoond, gaf de Heer
me op een  ochtend na  het  ontwaken,  het  volgende Schrift  citaat:  "Ik  zal  je  naar  een  grotere  plek
verhuizen..." 
Ik wist dat het een boodschap van de Heer was om bereid te zijn om opnieuw te verhuizen, maar ik had
geen idee wat het precies betekende. Diezelfde avond nam ik deel aan een plaatselijke samenkomst,
toen de Heer mij plotseling vroeg, een $ 100-biljet te geven aan een Arabische gelovige, die voor mij
zat. Het was toen al het geld, dat ik in de wereld had, maar zoals u zich kunt voorstellen, heb ik dit al
duizenden keer doorgemaakt en ik ben nog nooit in staat geweest, om de Heer "teveel te geven". En dus
in gehoorzaamheid tikte ik Ibrahim op de schouder en liet het geld in zijn hand glijden.

Na de samenkomst kwam Ibrahim me bedanken voor het geld en legde uit, dat zijn vrouw hem
had gevraagd, om medicatie voor hun zieke zoon en voedsel om hun grote gezin te voeden mee naar
huis te brengen. "Ik had net gebeden: 'Heer, hoe kan ik naar huis gaan en tegen mijn vrouw zeggen, dat
ik het geld niet heb? Wilt U ons te helpen aan de medicatie of aan voedsel?' en toen op dat zelfde
moment gaf je mij de $ 100! ", legde hij uit. "Dank je wel!"

Omdat er die avond veel mensen bij de samenkomst waren, zou Ibrahim waarschijnlijk niet met
mij gesproken hebben, als ik niet door de Heer was gebruikt om zijn gebed te beantwoorden. Het was
opnieuw een herhalingsles over hoe belangrijk gehoorzaamheid kan zijn, want we weten nooit wat de
Heer heeft gepland gewoon door onze eenvoudige stap van gehoorzaamheid. Want toen stelde Ibrahim
een zeer verbazingwekkende vraag. "Trouwens," vroeg hij me, "weet je iemand die graag een groot huis
zou willen huren?"

Denkend aan de Bijbeltekst, die ik van de Heer die ochtend had ontvangen, antwoordde ik met
een blik van verbazing op mijn gezicht: “Nou, ik misschien!“ 
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We kwamen overeen om elkaar de volgende namiddag te ontmoeten en hij wees me toen de weg
naar het huis waarover hij sprak. Allereerst reden we naar het centrum van de Olijfberg en vervolgens
sloegen we een zeer smalle doorgang in met muren aan beide zijden en met nauwelijks genoeg ruimte
voor een auto. Halverwege deze nauwe doorgang, merkte Ibrahim terloops op: "Het is hier trouwens
geen  eenrichtingsverkeer."  Ik  ben  blij  dat  ik  rustig  van  aard  ben!  (Natuurlijk,  had  ik  niet  kunnen
omdraaien, had ik het gewild!) We kwamen uit de bergpas op een smalle weg met een steile daling aan
de rechterzijde. Aangezien dit een totaal moslim gebied was, hadden de wegen veel gaten en waren ze
vol  mensen,  ezels  en  kinderen.  We  sloegen  linksaf  bij  de  kerk  van  Betfage,  een  kleine  kerk  ter
herinnering  aan  het  begin  van  Jesjoea's  triomfantelijke  entree  op  de  rug  van  een  ezel  in  de  stad
Jeruzalem door de Oostpoort zo vele eeuwen geleden. Toen, vlak voor de weg richting Bethanië, namen
we een scherpe bocht naar rechts en reden een bijna loodrechte heuvel op, waarbij ik bijna verwachtte
elke seconde achterover te kantelen. Waar de heuvel vlak werd, stond daar voor ons het grootste huis dat
ik ooit had gezien.

Het  huis  stond  op  een  van  de  hoogste  punten  in  Jeruzalem  en  het  uitzicht  was  letterlijk
adembenemend.  Het is de plek waarvan de meeste gelovigen het gevoel hebben, dat de Heer ten hemel
voer – en de plaats waar Hij spoedig op een dag zal terugkeren. Maar het huis zelf - het was gigantisch.
Het had drie verdiepingen, met veertien kamers, vijf badkamers en een dakterras met uitzicht op de
Dode Zee en de bergen van Moab. Het was gebouwd door Ibrahims neef,  een geestelijk leider op de
Olijfberg en een verstandige en zeer lieve man. De kamers waren groot. 

De  vloeren  waren  gemaakt  met  prachtig  marmer,  met  een  wenteltrap  van  de  tweede  (en
belangrijkste) verdieping naar slaapkamers boven. Het zag er werkelijk uit als een paleis! De huur was
niet verschrikkelijk hoog, maar ik zou nog geen minuut overwegen op zo'n plek te wonen! 
Het was precies middenin de islamitische wijk van de stad. Er waren dan ook geen Joodse mensen op de
Olijfberg en het huis was gigantisch! Maar omdat ik me nog steeds het Woord van de Heer herinnerde
en de vorige dag had onderstreept,  zei ik Ibrahim dat ik erover zou bidden. En dat deed ik met grote
tegenzin. 
Toen ik het voor Hem in gebed bracht, bevestigde de Heer inderdaad, dat het Zijn wil voor ons was om
te verhuizen naar dat enorme huis aan de achterzijde van de Olijfberg! Ik noemde het huis "Beit Tsipiot
Hashiva", het "Huis van het wachten op de Wederkomst".

Een paar  maanden nadat  we verhuisd,  kwam mijn zoon Michael  ook thuis  bij  ons wonen in
Jeruzalem en dus wist de Heer dat het kleine appartement in Ramot niet groot genoeg zou zijn geweest.
Daarbij regelde Hij dit grootse avontuur ten behoeve van zichzelf!

Vanaf het allereerste begin voelde ik dat ik  vriendelijk moest zijn naar onze Arabische buren en in
een zeer korte tijd openden ze echt hun hart. Als we in de zomer 's avonds buiten zaten op het terras
naast de keuken, kwamen allerlei buren een praatje maken. We werden door elk gezin thuis uitgenodigd
voor het avondeten en kregen vooral met het gezin naast ons een nauwe relatie. De moeder bracht ons
vaak allerlei special Arabische gerechten, die ze zo goed maakte!  Een dochter van een andere nogal
arme familie, had me echt 'geadopteerd' en noemde me "mama"! Zomertijd daar was prachtig, met het
mooie uitzicht en een zacht altijd waaiend briesje. We beplantten bloementuinen en ze bloeiden! Ik hing
schommelstoelen op het balkon van mijn slaapkamer op de bovenverdieping. Het was een geweldige
plek om te zitten met mijn zoons en onze dromen te delen terwijl we uitkeken op de twinkelende lichtjes
op de heuvels in de verte.

Er  wonen  drie  familie  clans  op  de  Olijfberg  en  elke  familie  was  op  onze  kleine  heuveltop
vertegenwoordigd. Daarom werden we in een korte tijd bekend bij het merendeel van de bewoners op
de Olijfberg en ze kenden ook allemaal onze auto. Dit was belangrijk voor de veiligheid en bood zeker
een mate van bescherming tegen stenengooiers, etc.! Een lieve Arabische vrouw uit Bethlehem, met de
naam van Hannah kwam ons tijdens die dagen helpen en is sindsdien een deel van onze gezin geworden.
Onze lieve hondje is dol op haar!

De Stem van Mijn Geliefde                                                          - De Stem van Mijn Geliefde                                                          -   52  - -



Elk jaar met kerst, nodigde ik alle buren om te komen voor een viering. Er kwamen elke keer
tussen de vijftig en zestig en ze brachten geschenken zoals sabbat kaarsen en een Seder schotel voor het
Pascha mee! We zongen kerstliederen; dan ze brachten hun traditionele trommels mee en de meisjes
dansten.

Het was verbazingwekkend, maar ik voelde me daar volkomen veilig en de deuren had ik zelfs
zelden  op  slot,  behalve  als  we  gingen  slapen.  Aan  de  andere  kant  voelde  het  bijna  alsof  ik  in
ballingschap in mijn eigen land woonde! Om uiteindelijk in Israël te wonen – maar in een volledig
Arabische omgeving voelde echt vreemd! Maar in veel opzichten verrijkte het ons leven en ik ben
dankbaar voor de ervaring. Het was ook een grote hulp in een toekomstig avontuur, dat de Heer had
geregeld.

En toen veranderde plotseling, bijna van de ene dag op de andere, de hele situatie. De intifada (of
Arabische opstand) begon – en wij daar – wonend aan de moslim kant! Ik voelde al aan, nadat we er al
meer  dan  drie  jaar  hadden  gewoond,  dat  het  spoedig  tijd  zou  zijn,  om terug  te  keren  naar  West-
Jeruzalem, met name terwille van Mike en Joe. Dus gaf het begin van de intifada ons een excuus om te
vertrekken. De buren waren echter zeer overstuur en elk van hen smeekte ons om te blijven.

"Jullie zijn  hier veilig! Als je bang bent,  zullen we om de beurt uw huis 's  nachts bewaken!
Alsjeblieft, wij houden van u - verlaat ons niet!"

Maar ik wist dat het een onmogelijke situatie was en dus legde ik het uit: "Ik weet dat we veilig
bij u zou zijn." En dat was de waarheid! "Nochtans, onze families in de Verenigde Staten zijn zeer
bezorgd en ik heb hun beloofd dat we zo snel mogelijk zouden verhuizen." En zo verplaatste de Heer
ons nogmaals.

De vriendschap met onze oude Arabische buren heeft zich echter nog voortgezet tot nu toe. 
Een paar jaar nadat we verhuisd waren, werkten twee van de dochters van het naburig gezin bij mij in
mijn klein kantoortje en hielpen om adresetiketten te maken voor het verzenden van boeken, enz. Toen
een van hen trouwde, waren Joe, Mike en ik uitgenodigd om het huwelijk, zelfs midden in de intifada!
De bruiloft  zou op een maandag worden gehouden. Die zaterdagavond ervoor,  belde de aanstaande
bruid me op.

"Ik heb dit besproken met mijn ouders en ze zijn het er mee eens", zei ze, "wij willen dat u de
ereplaats krijgt op mijn bruiloft!" Ik was verbaasd en diep geraakt!

Op de ochtend van de bruiloft, werd ik voor dag en dauw verwacht bij het huis van de bruid.
Samen met haar zussen marcheerden we allemaal af naar de kapper in Oost-Jeruzalem, om ons haar te
laten doen. Ik hielp toen de bruid in haar bruidsjurk en we gingen samen terug naar haar huis. Zij en ik
hadden samen een maaltijd in de keuken en toen ging ik met het bruidspaar mee, terwijl hun trouwfoto's
op schilderachtige plekken in Jeruzalem genomen werden. Ondertussen verzamelden alle gasten zich bij
haar ouderlijk huis. Ik kwam op een ereplaats te zitten. Aan het einde van de viering, is het voor de
bruid bij Moslim bruiloften een gewoonte om te dansen in elk van de uitrustingen die de familie van
haar man had verstrekt. Het was mijn taak om haar van de ene jurk in de andere te helpen. Het was een
bijzondere ervaring en betekende echt veel. Het andere meisje die mij "mama" noemde, vroeg me om
ook op haar bruiloft de ereplaats te hebben.

Zelfs tijdens de Golfoorlog belden mijn Moslim vrienden vaak om zeker te zijn dat we in orde
waren, omdat ze wisten dat mijn zoon Joe op dat moment in het Israëlische leger was. Ik ben er vrij
zeker van, dat ze op hun daken juichten als er Scuds landden, maar desondanks was het aardig van ze
om te bellen. Het oude pand wordt nu gebruikt als een huis van gebed voor de gelovigen uit de hele
wereld en is daarom sindsdien bewaard voor de doeleinden van de Heer.

Vandaar verplaatste de Heer ons naar een huis in het dorp Ein Kerem. Ein Kerem is een prachtig
stadje dat een heuvel omarmt; het is de geboorteplaats van Johannes en de plaats waar zo vele eeuwen
geleden Miriam ("Maria")  Elisheva ("Elizabeth") ging  bezoeken.
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Ons eerste huis in het dorp leek op een paardenranch. We hadden zelfs een "square dance" in onze
tuin, waarover in de kolom Maatschappij van de Jerusalem Post werd geschreven: "Ein Kerem inwoner
Esther Korson huisvestte een ouderwetse 'square dance'.  Op een gegeven moment toen de oproeper
aankondigde, dat de volgende dans het 'Virginia Reel' zou zijn, gaf een uitgeputte gast als commentaar:
'Wat dacht je van een 'South Carolina Sit Down'?' '' In dat huis kwamen drie vrienden van mijn zoon bij
ons wonen, en het huis was altijd tot de rand gevuld met hun vrienden. We hadden een fantastische tijd!

En toen liet de Heer ons nogmaals verhuizen. Dit keer was het naar het huis van mijn dromen. 
Het was aan de andere kant van het dorp, hoog op de heuvel met de meest adembenemende uitzichten
op de vallei beneden, kijkend naar de heuvels van Judea. Het huis had twee verdiepingen, met prachtige,
volledig private en rustige tuinen, en ik hield er van. Elke slaapkamer had haar eigen balkon; het was
echt een oase. Het had een enorme gezinskeuken en wederom was het huis altijd vol leven. Een keer
kwam een jonge man uit Australië op bezoek en op dat moment waren er slechts vier mensen in het
huis. Hij zwierf rond als in een roes. "Waar is iedereen? 'vroeg hij, gewend aan mijn zonen en al hun
vrienden! Evenals in alle andere, hadden we in dit huis geen televisie en hadden plezier met spelletjes
zoals "Pictionary", met "mystery drama'' maaltijden, etc.  
We woonden ook naast een prachtig bos, want het huis was aan het eind van een kleine landweg en dit
was zeker mijn meest favoriete huis ooit.

Tijdens een winter, toen Joe in Amerika studeerde en Mike en ik alleen in het huis woonden,
ervoer Israël een ernstige droogte. Het had dat jaar helemaal niet geregend en zelfs het seizoen van de
late regens naderde al snel haar einde met nauwelijks een druppel. 
Uiteindelijk riepen de rabbijnen op tot het gebed en het volk smeekte de Heer om Israël te zegenen met
regen! En toen begon plotseling het wonder te gebeuren. Het regende en het regende en het regende. En
toen sneeuwde het en het sneeuwde en het sneeuwde! Al de reservoirs begonnen vol te lopen! Het Meer
van Galilea, de belangrijkste bron van het drinkwater voor de hele natie die gevaarlijk laag stond, had de
stad Tiberias bijna overstroomd! Het was totaal wonderbaarlijk en iedereen voelde ontzag voor de hand
van de Heer. Bijna iedereen had daarnaast echter ook problemen, vooral van overstromingen, lekkage of
stroomuitval.

Er waren veel problemen, zelfs in ons kleine dorpje. Ons huis was aan de kant van een heuvel, en
vroeg in de ochtend hoorden we een vreselijk rommelend geluid, toen de heuvelkant naast ons huis
instortte waardoor rotsblokken de heuvel af naar beneden kletterden. Gelukkig werd het huis van de
buren  beneden  ons  niet  beschadigd,  maar  het  mooiste  deel  van  onze  tuin  was  verdwenen.  Onze
stroomdraden  waren  ook  afgesneden  en  dus  hadden  we  geen  elektriciteit  of  verwarming.  De
temperatuur was -2 graden Celsius,  met  windsnelheid van 70 kilometer per uur.  Het  duurt voor de
Israëlische stenen huizen twee of drie dagen om te veranderen van warm naar koud, maar als dat gebeurt
is het als leven in een koelkast. Een buurman bood ons vriendelijk aan om in een kantoor  te slapen en
dus verhuisden we met onze hond, onze kanarie, elektrische kachels en dekens.

De eerste ochtend ineengedoken in het kantoor maakte de Heer me wakker met een verrassende
instructie:  'Ik  ga  je  naar  een  nieuwe  plek  verhuizen.'  Het  was  een  totale  schok,  want  we  hadden
toestemming om altijd in het Ein Kerem huis te wonen als we wilden. Het was zo'n prachtig huis, dat ik
zelfs  nooit  heb  gedacht  aan  de  mogelijkheid  dat  we  zouden  moeten  verhuizen!  De  extreme
omstandigheden gaven mij de genade om Zijn wil te kunnen accepteren in deze zaak, want ik hield zo
veel van dat huis. Ik moet echter toegeven dat de timing van de Heer nogal perfect was! Ik keek naar
nog-slapende Mike en pakte toen aarzelend de Jerusalem Post van vrijdag. Ik wist uit ervaring dat als de
Heer wilde dat ik zou verhuizen, er reeds een plaats beschikbaar zou zijn. Terwijl ik de advertenties las,
vond ik er een waarvan ik wist dat Hij wilde dat ik die zou bekijken. De advertentie zei: "mosjav Ora, 5
kamers,  tuin...  "Toen Michael  even later  ontwaakte,  deelde ik hem mee,  dat  het  er  op leek dat we
binnenkort zouden gaan verhuizen. Hij was ook verrast!

Ik belde voor een afspraak en die middag gingen we naar de plaats om het te bekijken. 
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Het was de eerste verdieping van een twee-gezinshuis, veel kleiner dan het huis waarin wij woonden,
maar het had zelfs ruimte voor een boek-distributie kantoor in een van de slaapkamers. Er was een
bakstenen open haard in de woonkamer en een grote keuken. Ik was nog steeds in shock evenals Mike,
maar we spraken met de eigenaren en ze besloten om het aan ons te verhuren! Het bleek zo zeer Gods
wijsheid te zijn, die me nooit had moeten verrassen! Een paar dagen later vertelde Michael me, dat hij
had besloten Israël te verlaten om in de Verenigde Staten te studeren. Het Ein Kerem huis was nogal
groot en vrij geïsoleerd en niet een plek om daarin alleen te moeten wonen. Het was veel meer een
familie-woning.

Mike schilderde de binnenkant met de hulp van een vriend en een week later verhuisden we,
slechts  twee  dagen  voor  de  grootste  sneeuwstorm  ooit.  We  waren  voor  vier  dagen  compleet
ingesneeuwd! Het voelde als een chalet in Zwitserland: zitten voor een open haard, Scrabble spelen  en
warme chocolademelk drinken met de wervelende sneeuw buiten! En toen, twee weken later, vertrok
Mike naar Amerika. Het vergde van mij een grote aanpassing, nadat ik zeven jaar lang een huis vol
jonge mensen gehad. Nu bevond ik mij plotseling alleen in een nieuw en nog steeds vreemd voelend
huis.

De mosjav was buiten de grenzen van Jeruzalem gelegen en dit had me ook verdrietig gemaakt.
Nadat ik tot dan toe vijftien jaar in Jeruzalem had gewoond,  haatte ik de gedachte niet meer een deel
van die stad te zijn. 
We waren op een vrijdag  verhuisd  en  de volgende woensdag luisterde  ik  verbaasd  naar  de  vroege
ochtend  nieuwsuitzending.  De  gemeenteraad  had  gestemd om de  grensgebied  van  Jeruzalem uit  te
breiden, zodat onze mosjav er binnen zou vallen! Dus was ik opnieuw deel van Jeruzalem! (Een mosjav
is vergelijkbaar met een kibboets.  Het is een agrarische nederzetting, maar in tegenstelling met een
kibboets,  is  elk  gezin  eigenaar  van  hun  eigen  land  en  de  boerderij.  De  oogstmachines  en  andere
apparatuur zijn gemeenschappelijk bezit. mosjav Ora was een Jemenitische mosjav en is gelegen naast
Kennedy Memorial Forests (Kennedy Herinnering Bos). Ik ben dol op de heuvels van Judea en ik hou
ook van wandelen in het bos. Bijna elke avond kon men wolven of jakhalzen horen huilen en herten
sporen waren overal. Joe keerde later in het jaar terug, zodat ons mosjav huis in het land weer vol van
leven was.

We verhuisden iedere keer met een diep bewustzijn dat alleen de aanwezigheid van de Heer een
huis  tot  een thuis  maakt. Daarom hoefde ik alleen maar zeker  te  zijn  van  Zijn wil  –  en kon dan
verhuizen, wetende dat Zijn liefde met ons zou zijn. Het betekende dat we vaak moesten verhuizen, op
bijna ieder moment, maar elke verhuizing was een avontuur om veel te leren en om in elke locatie
nieuwe vrienden te maken!

Onze laatste  verhuizing was naar  een nog kleinere  woning in  de  prachtige  oude wijk Yemin
Moshe, dicht bij het centrum van de stad en direct tegenover de oude stadsmuren. Als ik in de stad zelf
moest wonen, was Yemin Moshe inderdaad mijn favoriete buurt! De kleine woningen zijn gezellig en
mooi en zijn omgeven door parken en tuinen. We verhuisden daar naartoe om dichterbij het werk te zijn,
wat de Heer al kort daarna voor mij regelde, maar dat verhaal hoort bij het volgende hoofdstuk….
        In dit hoofdstuk heb ik vooral verschillende niveaus van het geloof onderzocht om te helpen een
eerste gevoel te geven, dat eenvoudige gehoorzaamheid aan wat Hij ons vraagt om te doen, slechts het
begin is. Er zijn steeds diepere niveaus van geloof mogelijk voor een ziel, die echt op zoek is naar het
hart van de Heer en zonder twijfel zo zal doorgaan tot in de eeuwigheid. Dat de Heer zelfs verlangt naar
een relatie met ons allen, is al een wonder,  maar hoe dichter we bij Hem komen, hoe meer andere
schatten van Zijn hart aan ons geopenbaard worden.

Tijd is helaas een van de belangrijkste dingen, die gelovigen niet bereid zijn om aan Hem te
geven. Wanneer we kijken naar het leven van onze Heer in Zijn korte periode van bediening op deze
aarde, is een ding duidelijk. Hoewel Hij zonder twijfel de belangrijkste man was, die ooit heeft geleefd,
had Hij tijd voor iedereen. 
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Hij had tijd voor de kleine kinderen, voor Zijn discipelen en voor iedereen onderweg, die Hem zo graag
wilden leren kennen. Hij had tijd om te genezen en te onderwijzen, om vrienden te bezoeken en om tijd
alleen door te  brengen met  de  Vader.  Zijn  leven had  een ongelooflijk  gevoel  van  ontspanning.  En
waarlijk, als we zelfs tijd in Zijn handen plaatsen, zal het ons verbazen wat Hij kan bereiken; en toch
wordt alles gedaan zonder  gevoel van hectische haast.

Ik verbleef onlangs onverwacht twee jaar in de Verenigde Staten en sprak in vele Messiaanse
gemeenten en kerken. De meeste mensen gaven kleine stukjes tijd aan de Heer – een vergadering hier,
een kort Bijbelvers daar. Maar de meeste mensen hadden hun leven tot de rand gevuld met zinloze
activiteiten. Ik zag onlangs een vrouw in een psychiatrische inrichting. Ze liep zeer gehaast met een
gevoel van belangrijk zijn, maar de arme ziel liep in rondjes. En volgens mij lijken veel mensen op haar.
Ze voelen zich zo belangrijk en handelen ook zo, maar ook zij lopen in rondjes, want het grootste deel
van hun activiteiten is ook zinloos. Dat klinkt misschien hard, maar mensen moeten eerlijk kijken naar
wat hun leven vult van de vroege ochtend tot het einde van de dag. Vanuit Gods perspectief ernaar
kijkend, moeten mensen zichzelf per activiteit, de cruciale vragen stellen: breng deze activiteit mij of
iemand anders dichter bij de Heer? 
Zo niet, wat voor nut heeft het echt? Vanuit Gods perspectief ernaar kijkend, moeten mensen zichzelf
per activiteit, de cruciale vragen stellen: breng deze activiteit mij of iemand anders dichter bij de Heer?
Zo niet, wat voor nut heeft het echt? Een sportschool programma hier, een tv-programma daar, een film
of video de volgende nacht, ze zweren allemaal samen, om onze levens te vullen – maar met dingen die
volkomen verstoken zijn van betekenis. Het internet, computers, tv-programma's, gezondheid rages en
lichaamsbeweging, kranten en seculiere cursussen ~ het gaat maar door en door ~ zal iets daarvan een
eeuwig verschil  maken? Mensen worden zo opgewonden en overstuur wanneer hun huizen worden
beroofd van materieel bezit en toch beroven ze zichzelf van de meest waardevolle dingen die de wereld
te bieden heeft en ze weten het niet eens – en dat zijn de schatten van het hart van de Vader… 
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De dag dat we de sleutel van "Little Mama Mia 's kregen" 
1 november 1992

(Zie verhaal, hoofdstuk 5)
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De transformatie naar "Ye Olde Engels Tea Room", Dorot Rishonim Street, Jeruzalem

Mike in het restaurant op een avond na sluitingstijd.

De Stem van Mijn Geliefde                                                          - De Stem van Mijn Geliefde                                                          -   58  - -



Hoofdstuk Hoofdstuk VierVier  
Een kopje Engelse theeEen kopje Engelse thee

HHet mag een beetje vreemd lijken om in een boek over gehoorzaamheid,  een verhaal  over een
bedrijfservaring van mij in Jeruzalem op te nemen. Maar deze zakelijke onderneming werd gedaan in
gehoorzaamheid aan de Heer en volgde Zijn principes, niet de principes van de wereld. Aangezien ik
door het geloof leefde, daarbij alleen vertrouwend op de Heer voor mijn eigen persoonlijke dagelijkse
behoeften, had ik niet de winst van een bedrijf nodig voor mijn eigen levensonderhoud. Na vele jaren
ervaring in het leven door het geloof wist ik ook, dat het Koninkrijk van de Heer is gebaseerd op het
geven, terwijl het systeem van de wereld is gebaseerd op sparen.  Dit bedrijf was dus heel anders dan
welk  andere  ook,  waarover  u  misschien  ooit  hebt  gelezen.   Omdat  het  een  totale  training  in
gehoorzaamheid en geloof  was, is het dus relevant voor een boek over gehoorzaamheid! Het is een
prachtig verhaal en ik vertrouw erop, dat het lezen van de volgende pagina's, je zal aanmoedigen om de
Heer op een nog dieper niveau te vertrouwen.

Het avontuur begon op een dag, toen de Heer geheel onverwacht zei: "Binnenkort wordt je op een
diepere manier bij het leven in Israël betrokken..." Ik had  absoluut geen idee wat dat betekende en
eerlijk, als ik enig idee had gehad van wat er zou komen, zou ik waarschijnlijk naar de dichtstbijzijnde
walvis gerend hebben om hem te smeken mij in te slikken! Want de Heer was al snel bezig om in één
baan, elk ding dat ik in het leven haat, samen te brengen. Ten eerste vind ik het niet gemakkelijk om met
mensen om te gaan, omdat ik een kluizenaar in hart en nieren ben. Ik ben gek op dieren en kinderen,
maar zou liever alleen ergens wonen op een beboste bergtop met een mooie stapel boeken! Ten tweede
haat ik schema's van welke aard dan ook en hou van het avontuur van het niet weten, wat er morgen
gaat gebeuren. Ik hou ook niet zo van de praktische details van het leven en ik ben er ook niet erg goed
in. Ik ben bijna net zo slecht als Einstein was! Het verhaal gaat, dat hij verhuisde naar Amerika en begon
te  werken  aan  de  Princeton  University.  Ongeveer  een  week  nadat  hij  was  aangekomen,  kreeg  de
president van de universiteit een telefoontje.

Een klein stemmetje zei: 'Zou u mij misschien het adres van dr. Einstein kunnen
geven?'

Waarop de universiteit president antwoordde: "Het spijt me, maar dat is geheime
informatie die wij niet publiekelijk geven."

Het was even stil, en tenslotte vervolgde de kleine stem: "Uh, dit is Dr. Einstein
en ik ben mijn adres vergeten..."

Dat verhaal kon erg goed betrekking op mij hebben, want de Heer alleen weet, hoe ongelooflijke
veel dingen ik altijd heb vergeten! Toen de Heer alles in één baan samen bracht, terwijl ik met geen van
hen een affiniteit in het natuurlijke had, betekende het gewoon, dat ik Hem dan zou moeten vertrouwen
en op een diepere manier van Hem afhankelijk zou zijn, dan ik ooit had gedacht. Want niets binnenin
mij zou daar zelfs willen zijn.  Naarmate de tijd verstreek gaf God mij, zoals later bleek, in deze nieuwe
onderneming niet alleen de kracht en de wijsheid met dit alles om te gaan; op een of andere manier
maakte Hij het zelfs leuk! 
De eerste hint waarover het allemaal zou gaan, kwam een paar dagen later. Ik liep over straat, toen een
jonge vrouw stopte en mij aansprak.

”Esther, je kent me niet echt, maar een paar dagen geleden gaf de Heer mij het idee om een
Engels restaurant te openen in Jeruzalem en vervolgens vertelde Hij me om dat idee aan jou te vertellen!
Dus ik ben gewoon gehoorzaam..."
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Waarop ik antwoordde: "Een Engels restaurant?! Wie in de wereld zou daar ooit eten? Engels
eten is zo saai!" Ik ben er zeker van dat op dat moment ze zich moet hebben afgevraagd: "Heer,
waarom hebt U me ooit mijn idee aan haar laten vertellen?"

Ik dacht er niet meer aan, maar dat was verre van het einde van het verhaal! Wanneer onze
levens aan de Heer behoren en we wandelen in Zijn wil, dan kunnen we er zeker van zijn dat niets
ooit per ongeluk gebeurt. De volgende dag, toen ik rustig in de tuin van ons huis in Ein Kerem zat,
gaf de Heer me plotseling, alsof het uit de hemel viel, het idee;  niet voor een Engels restaurant,
maar  voor  een  Engelse  tearoom –  nogal  een  volkomen  andere  onderneming!  In  een  moment
presenteerde Hij  de volledige indeling: van de inrichting  (donker hout, kussens op de stoelen,
zachte verlichting, bloemen op de tafel, veel planten, rustige muziek) tot het menu (Devon Cream
Tea, Welsh Rarebit, enz.) en de manier waarop de thee zou worden geserveerd (op een dienblad met
een kleedje, een kleine theepot bedekt met een theemuts, een warm water pot,  een melkkannetje,
een suikerpot en een kaars). Het was ongelooflijk! Ik stond versteld en was zo verbaasd, dat ik naar
de telefoon rende,  om contact  op te  nemen met  de jonge vrouw, die  ik net de dag ervoor had
ontmoet op straat.

"Hier is het idee voor je restaurant!" vertelde ik haar ademloos zodra ze de telefoon opnam
(ze heeft echter nooit echt een restaurant geopend). Toen ik het Tea Room idee van de Heer in zijn
geheel had ontvangen, voelde ik dat  Hij de informatie niet zomaar had gegeven. Van tijd tot tijd
dacht ik er over en kreeg zelfs een aantal ongelooflijke nieuwe ideeën van mijn moeder, die toen
nog in leven was. Er ging echter meer dan een jaar voorbij, voordat er echt iets gebeurde.

Tegen het einde van augustus 1992 keerde mijn zoon Joe terug naar Israël, nadat hij een jaar
aan de American Academy of Dramatic Arts had gestudeerd. Op een ochtend in het gebed vroegen
we de Heer om hem te helpen een baan te vinden, om  zelf  in zijn levensonderhoud te kunnen
voorzien tussen acteer mogelijkheden in. Zodra we klaar waren met bidden zei de Heer: "Ga naar
'Mama Mia's' voor de lunch..." Omdat het ons favoriete restaurant was in Jeruzalem, was het niet al
te moeilijk om te gehoorzamen! Terwijl we daar waren, liet Monique -een van de eigenaren en al
jaren lang een vriendin-  ons weten,  dat  hun restaurant  binnenkort  naar  een nieuwe locatie  zou
verhuizen. Plotseling herinnerde Joe zich het idee van de Engelse tearoom, dat ik een tijd daarvoor
aan hem had verteld, sprong  op, volgde haar en riep uit: "Ik vraag me af wie de plaats gaat huren,
die ze ontruimen?"

"Niemand huurt het tot nu," antwoordde Monique Joe's nieuwsgierige vraag. "Waarom, wat
heb je in gedachten?" Op dat moment herinnerde de Heer mij aan het 'English tearoom' idee, dat
meer  dan een  jaar  geleden uit  de  hemel  was neer  gedaald.  "Een 'English tearoom'  misschien”,
antwoordde ik, terwijl ik net zo verbaasd klonk als zij keek!

"Dat klinkt geweldig!" riep ze uit. "Jeruzalem heeft zoiets nodig!" We konden het niet helpen,
maar we vingen haar enthousiasme. 
Ze legde vervolgens uit dat het gebouw, wat haar restaurant al snel zou ontruimen vreselijk duur
was: de huurprijs was $ 5000 per maand. Joe en ik wisten allebei, dat onmogelijk zou zijn voor een
nieuwe  onderneming  om  een  dergelijk  hoog  tarief  betalen.  Bovendien  was  het  in  nogal  een
afgelegen locatie.  We konden er  niets  aan doen, maar  wij  voelden ons  teleurgesteld.  Monique
keerde enkele minuten later echter terug.

"Ik zat net te denken," zei ze, "We hebben ook een kleiner restaurant genaamd 'Little Mama
Mia's ', een pizzeria / espresso zaak." Joe en ik kenden het allebei en knikten." 
Ik zou dat willen opgeven en me gewoon concentreren op onze nieuwe plek. Ik moet erover praten
met mijn man en onze business partner daar, maar als je geïnteresseerd bent, kan ik het je binnen
een paar dagen laten weten."  
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"We  zijn  wel  geïnteresseerd!"  vertelde  Joe  haar.  We  wisselden  telefoonnummers  uit  en
beëindigden onze lunch een beetje in shock. We voelden ons enigszins overweldigd door de snelheid,
waarmee de dingen zich ontwikkelden. Joe en ik gingen terug naar huis voor wat serieus gebed. We
baden dat als het inderdaad de wil van de Heer voor ons was om deze onderneming te beginnen, dat zij
het erover eens zouden zijn, om ons het andere gebouw te laten huren. Zou het mogelijk zijn dat mijn
gehoorzaamheid om gewoon naar “Mama Mia's” te gaan, zou kunnen leiden tot de opening van ons
eigen  restaurant? Het was een intrigerende mogelijkheid. 

Een paar dagen later belde Monique met het nieuws, dat we inderdaad het andere gebouw kunnen
huren en de sleutels zouden worden gegeven op de eerste van november 1992, Joe's 25e verjaardag! De
huur zou $ 2200 per  maand zijn,  een beetje  hoog,  maar  nog steeds redelijk  voor de locatie  in  het
centrum van de stad Jeruzalem op de verkeersvrije winkelcentrum vlakbij Zion-plein. Het pand was
inclusief een complete keuken met drie ovens, koelkasten, afzuigkap, roestvrij staal toonbanken, rekken,
enz. We waren in staat al de apparatuur in het restaurant te huren voor slechts $ 100 per maand extra!
Dit was een enorme hulp, want wij zouden ons nooit kunnen veroorloven, al die apparatuur ter waarde
van duizenden dollars te kopen.

De  dag  na  het  nieuws,  dat  het  restaurant  inderdaad  beschikbaar  was,  ontdekte  Joe  een
fantastisch, informatief boek met een complete gids voor restaurant management! We begonnen elkaar
per hoofdstuk voor te lezen, waarbij we ons probeerden voor te stellen dat we een eigen restaurant
bezaten! Het was een geweldig boek, dat bezitten en ontwikkelen van een restaurant behandelde. In het
boek werden verhalen verteld over restaurants die succesvol waren geworden, en we konden ons alleen
maar afvragen hoe het met het onze zou gaan.

Als dit inderdaad de wil de Heer was zoals het leek te zijn, had ik nog geen idee, hoe we het
Engelse porselein en theepotten zouden krijgen die noodzakelijk zijn voor een authentieke tearoom,
noch zelfs hoe de financiering voor de renovatie en de uitrusting die nodig zou zijn om een pizzeria om
te zetten in een Engels theehuis! Maar God handelt elk onderwerp afzonderlijk en op zijn eigen speciale
manier af, zoals met alle dingen.

Allereerst zei de Heer me dat ik contact op moest nemen met George (niet zijn echte naam), een
vriend in Duitsland. De Heer had hem diep geraakt toen hij mijn boek had gelezen en Hij had hem ook
een liefde voor het Joodse volk gegeven. Ik voelde aan, dat ik hem hulp voor een eerste investering van
$ 10.000 moest vragen, want hij had vele malen gezegd, dat hij blij zou zijn om mij te helpen, waar hij
dat maar ooit kon. Omdat ik zo veel jaren uit geloof geleefd heb, bezit ik zelf eigenlijk niets. Ik heb
geen huis, noch enig ander onroerend goed; ik had geen spaarrekeningen of creditcards; daarbij was
toen onze kleine auto verkocht. Dus met totaal geen bezittingen, zou het onmogelijk zijn om een lening
in de conventionele, bank-met-onderpand manier te krijgen. Het was eng om de brief te schrijven en om
hulp te vragen, maar ik wist dat ik de Heer moest gehoorzamen. Hij benadrukte ook heel sterk, dat ik de
brief moest faxen en niet per post op moest sturen! Dus dat deed ik en ik bracht de volgende dag in
gebed en vasten door. De volgende ochtend vroeg ging de telefoon. Het was George die me belde om
me te vertellen, dat hij de brief had ontvangen en dat hij die dag het geld wat we hadden gevraagd, zou
overboeken! "Het is trouwens maar goed," zei hij, "dat je me per fax van dit alles op de hoogte bracht ,
want morgenochtend gaan we voor twee weken op vakantie!" Te weten, dat iemand genoeg in onze
onderneming geloofde  om er  in  te  investeren,  deed  het  allemaal  zo  echt  lijken.  Ik  kon nauwelijks
wachten om het aan Joe te vertellen.

Een ander antwoord zou spoedig volgen. De dag nadat we wisten dat het restaurant van ons zou
zijn, ging ik naar mijn lokale supermarkt. Ik had sinds 1978 mijn boodschappen bij deze zelfde winkel
in de voorstad van Ramot gedaan, vooral vanwege een lieve man die daar als slager werkte met de naam
Zvi. Elke keer was zijn begroeting de moeite waard, zelfs toen ik uiteindelijk uit die buurt verhuisde! 
En in al die jaren dat ik al naar die winkel ging, had ik nog nooit zoiets gezien wat mijn ogen begroette,
zodra ik de deur binnenliep! 
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Want daar in de hoek, stonden dozen en dozen van Engels aardewerk in het 'Blue Willow' patroon! Elke
set was in uitverkoop: zes platte borden, dessert borden, kopjes, schotels en schalen; alles voor slechts
99 sjekel (ongeveer $ 35)! Er waren ook kleinere sets voor 69 sjekel. Ik was ook verbaasd om die dag
kleine witte individuele theepotten te ontdekken - precies zoals de Heer mij had getoond om thee te
serveren  aan  onze  klanten-  en  behalve de  theepotten,  waren  er  ook  bijpassende  melkkannetjes  en
suikerpotten te koop. Ik kon de tranen niet tegenhouden, want ik wist dat dit zeker een teken van Gods
liefde was en Zijn directe voorziening. Hier in Israël, had ik nooit eerder Engelse theepotten en schotels
gezien! Toen ik de overvolle karren naar  de kassa duwde, vroegen de cassìères –  die ik al jaren ken – ,
waarvoor  al  die sets serviesgoed waren. Toen ik dat uitlegde, feliciteerde iedereen me met "Mazel
Tov's", en de bedrijfsleider bracht me een feestelijke fles wijn. Het was leuk!  De week daarop, toen ik
de supermarkt binnenkwam, was ik verbaasd om mooie grote theepotten te vinden-en de week daarna
die schattige kleine warm-water potten voor het bijvullen van de thee – en toen de week daarna hadden
ze dienbladen! Later hadden ze bijpassende mokken – precies, zoals ik ze voor warme chocolademelk
en voor een speciale honing-lemon drank had gewild – en mooie kleine espressokopjes. En dus was ik
in staat om het gehele restaurant te voorzien van serviesgoed van mijn lokale supermarkt! Het was echt
een wonder.

Tegen  die  tijd  was  ik  al  verhuisd  van  het  huis  in  Ein  Kerem,  waarvan  ik  hield  naar  de
Jemenitische mosjav. Op Sjabbat, kwamen vier Ierse dames op bezoek. Ik had twee van hen  ontmoet
toen ik een paar paar jaar eerder had gesproken op het 'Rostrevor Retreat Centre' in Noord-Ierland. Een
van deze twee dames had helemaal niet gepland om op bezoek komen, maar op het laatste moment
besloot ze dit te doen. Toen ik hen vertelde dat we al snel een theehuis in Jeruzalem zouden openen,
informeerde deze vrouw mij, dat ze juist een beroemde theehuis in Engeland had bezocht. Ik smeekte
haar om het voor mij te beschrijven voordat ik hen iets vertelde over hetgeen we hadden gepland. Ze zei
dat het theehuis in Engeland parketvloer had, planten tussen de tafels, uniformen voor de serveersters,
een  hoekje waar thee benodigdheden en bonbons te koop waren, zachte muziek en het meubilair was
van een donkere houtsoort met kussens op de stoelen. Ik was zo verbaasd, want ze beschreef bijna
woord voor woord, alles wat we voor ogen hadden! 

Toen ik ze de borden,  theepotten,  dienbladen en mokken liet  zien, maakte hun enthousiaste
reactie mijn hart blij. Ze gaf me ook een aantal nieuwe toevoegingen voor het menu en Margaret, een
van de dames die vele jaren als kok in Rostrevor had  gewerkt, bood mij aan een aantal recepten te
sturen,  zodra ze terug was in Noord-Ierland... maar ze deed nog  iets beters dan dat! Ze arriveerde in
Israël in december om de Engelse specialiteiten voor het restaurant te bereiden en ze werkte een heel
jaar met ons samen! Haar scones, gemaakt naar het familie-recept van haar Ierse oma. werden beroemd
in Jeruzalem (kom eens proeven!).

Op de mosjav waar we woonden, was een timmerbedrijf in handen van een gelovige uit Zuid-
Afrika. De volgende dag sprak ik met hem en hij stemde toe, de inrichting voor de tearoom te maken:
drie houten kramen, een bank en drie tafels langs de tweede muur, een kast die nodig is voor het opslaan
van de artikelen die wij zouden hebben (ik mat alles), een nieuwe houten front aan het gebouw met
bloembakken aan de vensters, drie houten plantenbakken voor de muren en een houten boekenkast voor
de verkoop van artikelen. Ze maakten prachtig werk en de prijs was redelijk. Ik wist dat het zou helpen
om de  theesalon  er  echt  mooi  uit  te  laten  zien.  Zij  stemden  ook in  om een  uithangbord  voor  de
buitenkant te maken.

Een week voordat we de sleutel van het restaurant zouden ontvangen, hadden we nog niemand
gevonden om het inwendige constructie werk te doen. Maar eindelijk vonden we  iemand; precies op
tijd! Toen ik George had gevraagd om $ 10.000, had ik geen idee wat het allemaal zou kosten om het op
te zetten; voor mij leek dat bedrag op een fortuin en was het echt een hulp geweest. 
Maar  omdat  ik  nog  nooit  eerder  een  bedrijf  had  geopend,  laat  staan  een  restaurant,  had  ik  totaal
onderschat welk geldbedrag  nodig is om de activiteiten te beginnen. 
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Daarom hadden we vrijwel direct extra financiën nodig! Tegen die tijd, slechts enkele dagen voordat het
werk zou beginnen, hadden we dan ook bijna helemaal geen geld meer. Voor niets. We hadden al twee
maanden huur betaald, zoals in het contract was vereist. Een deel van het timmerwerk en renovatie, de
accountant, interieurverlichting en de voorafgaande verzekeringen, we hadden voor alle borden betaald
maar er was zo veel meer nodig! We moesten nog steeds het honorarium van de advocaat, de renovatie,
het behang, de vloeren, de kasjroetlicentie, het drukwerk, de reclame, het keukengerei en bestek, de
potten en pannen, de reinigingsmiddelen en de eerste bestelling van leveranciers betalen. Zonder extra
hulp van buitenaf was het onmogelijk om de werkzaamheden op het terrein te beginnen.

Ik had zo sterk het gevoel dat deze kleine theesalon een plek zou worden waar de liefde van de
Heer zou kunnen worden gedeeld. Misschien dat daarom de strijd zo hevig leek te worden! Nogmaals
bad en vastte ik. Het enige antwoord dat ik kreeg was dat ik om een uitbreiding op de oorspronkelijke
gift moest vragen! Dus stuurde ik opnieuw per fax, een lijst van alles wat al gekocht was voor de eerste
$ 10.000, alsmede een lijst met alles wat nodig zou zijn, voordat we het restaurant begin december
zouden kunnen openen. Ik stuurde deze tweede fax en enkele dagen gingen voorbij;  er kwam geen
antwoord, maar ik voelde nog steeds van de Heer dat we niet op moesten geven  en dat het inderdaad
Zijn wil was om voor het werk te gaan.

Zoals beloofd, kregen we de sleutel tot het pand op 1 november, Joe 's 25 ste verjaardag. Op die dag
kwam het personeel van "Mama Mia's" om alles wat hen toebehoorde van ons restaurant  weg te nemen.

Toen het laatste was verwijderd, stonden Joe en ik daar een beetje verbijsterd. De plaats was
nu van ons... wat zouden we gaan doen?

Op drie november was er echt helemaal geen geld meer – alleen genoeg voor mij om de bus
de volgende dag heen en weer van huis naar de stad te nemen. De situatie was zo belachelijk, dat ik
alleen maar kon giechelen. Hier waren we, met de sleutels van een nieuw restaurant en geen enkele
sjekel op onze namen! Op vier november, rond 11.00 uur, liep ik uit de mosjav beneden naar de
hoofdweg. Toen ik langs de boomgaarden liep, voelde ik plotseling de onderdrukking van de vijand
op het gebied van financiën zo sterk. Ik zei tegen de Heer: "We moeten dicht de laatste bocht in de
weg zijn," (terwijl ik  de laatste bocht insloeg op de natuurlijke weg naar de bushalte), "zo dicht bij
de overwinning, anders zou de vijand niet zo hard vechten. Ik kan niet rond de geestelijke hoek zien
zoals ik rondom deze kan, maar lieve Vader  ik weet dat U er bent."  Er kwam nog steeds geen
nieuws.

Op vijf november ging het werk aan de renovatie verder, want ik had niet het gevoel van de
Heer om het te mogen stoppen. Ik ging naar de bank om te zien of er geld was gekomen, maar er
was niets. Wel was er  een gift van 100£ per post aangekomen, trouw gezonden door vrienden in
Engeland, dus hadden we genoeg voor eten voor ieder.

Tenslotte kon ik die namiddag de spanning niet langer verdragen en belde ik George's kantoor. Hij
was er niet, maar zijn secretaresse vertelde me dat hij mijn brief pas de vorige ochtend had ontvangen.
Het was een opluchting, maar er was nog steeds geen antwoord! Uiteindelijk heb ik het allemaal op het
altaar gelegd. Op dat moment zei de Heer tegen mij: "Hij is mijn vriend. Ik kan je zeggen: 'Vraag hem
om hulp...' Ik ken zijn hart; hij zal 'ja' zeggen..."

Die avond om 8:30 uur belde Mike en vertelde, dat hij in januari drie weken zou kunnen komen
om Israël te bezoeken,. Dat nieuws bracht tranen van vreugde! En toen kwam om 8:45 uur het antwoord
per fax. George en zijn vrouw waren van plan om een gift van $ 6.000 naar een goed doel in Israël te
sturen, maar in plaats daarvan voelden ze om dat geld aan ons te geven. Hulp was opnieuw onderweg!
Dit was een van de allereerste keren, dat de Heer mij ooit had gezegd om iemand om hulp te vragen.
Maar uit jarenlange ervaring, wist ik dat God verwachtte dat ik gehoorzaam te zijn in wat het ook was,
dat Hij me vroeg om te doen. En ik weet dat als Hij speciaal iemand had gekozen te helpen, Hij op een
heel bijzondere manier die persoon wilde zegenen! 
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Dus misschien klinkt het niet als het geloof, maar geloof me, dat was het wel. Met betrekking tot trots, is
het veel veiliger om alleen de Heer te vragen – in plaats van openlijk de persoon van zijn keuze te
moeten vragen!

Nu terug naar het restaurant zelf! Joe was fantastisch in het omgaan met alle praktische details.
Hij  maakte de eerste contacten met de leveranciers,  licentie-agentschappen, het  Rabbinaat  voor een
koosjer certificaat, etc. Iedereen hield van hem! Voor mij waren het bedenken van het menu en het
interieur, de dingen die ik graag deed, dus we waren een goed op elkaar afgestemd team. Wanneer er
extra geld uit Europa kwam, waren we in staat om voor alle andere verschillende en diverse artikelen te
betalen die nodig zijn  om een restaurant  om goed te  laten draaien.  Wij  volgden het  advies van de
eigenaren van 'Mama Mia' s' en kozen een dag voor de opening en planden om op die dag te openen,
wat er ook mocht gebeuren. Het timmerwerk werd echter niet tijdig afgerond, zodat we de opening
uitstelden tot 7 december 1992. In iets meer dan een maand waren we in staat geweest om alles te doen
en  de  transformatie  van  een  pizzeria  tot  een  theesalon  was  bijna  voltooid.  We  hadden  al  onze
exploitatievergunningen en koosjer certificaten ontvangen en alles was klaar om te beginnen.

De dag voordat we openden, zou de kast / koffiebar, die nodig was voor  het opbergen van alle
kopjes, theepotten, linnengoed, espressomachine, bestek, enz., geleverd worden. Dat was echter ook de
dag, dat de vrouw van de timmerman zou bevallen van een baby! We wachtten tot 11:00 uur 's avonds,
maar de kast was nog steeds niet aangekomen. Tenslotte belden ze met de belofte om de hele nacht te
werken en het de volgende ochtend vroeg te leveren. Dus we lieten al het servies, bestek, kassa, en de
voorraden lukraak opgestapeld op en om de hoekkraam.

Joe en Margaret hadden tegen die tijd het grootste deel van het eten voor de openingsdag heerlijk
bereid en we gingen naar huis voor de nacht, ons afvragend wat de volgende dag zou brengen.

Al het personeel in het restaurant kwam die eerste ochtend vroeg en monter aan om, alle 'last
minute'  details  bij  te  wonen.  We zouden om 11:00  uur  openen,  maar  de  kast  was  nog steeds  niet
aangekomen! De menu's waren ook nog niet van de drukker terug gekomen, zodat 's morgens iemand
van het drukkerij kantoor binnen stormde met tijdelijke gekopieerde menu's. Een Nederlands meisje, dat
we in de zomer in de Alpen hadden ontmoet, ontwierp het menu en het logo voor ons en kwam toen
naar Israël om ons een maand op veel manieren te helpen. Het artistieke werk, dat Anne-Mieke maakte,
is zo prachtig!

Op 11:00 uur 's morgens hadden vrienden zich al verzameld voor de opening van 'Ye Olde English
Tea Room', zoals wij het noemden en de eerste paar uur waren een beetje een nachtmerrie. De kassa
stond te midden van de wirwar van de leveringen op de tafel met een snoer uitgestrekt over het gangpad.
(Bij opening 's morgens was al het geld opgebruikt, zodat de kassa helemaal leeg was! We waren ons
nieuwe bedrijf op de openingsdag begonnen zonder ook maar een sjekel!) Maar  op de een of andere
manier  moesten  we  bestellingen  uitvoeren,  als  ze  binnenkwamen,  koortsachtig  in  de  stapels  van
benodigdheden zoekend naar de dingen, die we nodig hadden. Eindelijk, nadat de Tea Room twee uur
geopend was geweest, arriveerde de langverwachte kast / koffiebar. We moesten het restaurant twee uur
sluiten om ze in staat te stellen de kast te installeren en om alle benodigdheden te organiseren. Wow, wat
werd die kast gewaardeerd, toen hij eindelijk klaar was!

Het restaurant werd geopend, toen een groot deel van de timmerwerk nog niet was voltooid. De
kramen en de bank waren geïnstalleerd, maar er was nog geen deur naar de keuken, de nieuwe voorkant
naar  het  restaurant  en  ons  uithang-bord  waren  niet  klaar,  we  moesten  drie  stoelen  lenen,  de
bloembakken binnen waren nog niet gemaakt,  noch de houten wand tegenover de toonbank om de
betonmuur af te schermen. Toch kregen we prachtige opmerkingen van zo vele vrienden die deze dag
kwamen, evenals van nieuwe klanten. Onze huisbaas gaf ons een mooie grote plant, velen brachten
bloemen en Joe en Margaret hadden goed werk geleverd door in de keuken alles te bereiden!  
Op de tweede dag moesten we vroeg sluiten – want we zaten volledig zonder eten!
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Het gebouw dat we huurden was klein, met ruimte binnen voor slechts drie kramen en drie tafels.
Het was gezellig en lief, maar echter niet zoals de plaats die ik me had voorgesteld toen de Heer mij het
oorspronkelijke idee had gegeven. We hadden zachte muziek en het belangrijkste van alles, Zijn liefde
en aanwezigheid kon daar worden gevoeld. Ik wist dat het werd opgezet voor zijn doeleinden, maar ik
heb nooit gedroomd van al de ongelooflijke en wonderlijke dingen die er zouden gebeuren, of van de
intensiteit van de geestelijke strijd. Ik zal een aantal van de ervaringen delen, alleen maar om het gevoel
te geven, dat een bedrijf opgericht door de Heer zeker gebruikt kan worden voor Zijn doelen. Door dit
alles heen kon Zijn liefde voor Zijn volk altijd gevoeld worden. Het doel van het restaurant was dus niet
alleen voor de verkoop van voedsel. Het was vooral bedoeld als een plek, waar mensen de liefde van de
Heer konden voelen. En zelfs in die allereerste week gebeurde genoeg om ons te laten weten dat God
inderdaad onze kleine plaats zou gebruiken voor Zijn grotere doeleinden!

Op onze derde dag kwam een Engelse vrouw naar het restaurant. Ze leek van onze kleine plaats te
houden en ik sprak een tijdje met haar. Ze zei dat het interieur haar herinnerde aan Cape Cod.

"Ik ben opgegroeid in Massachusetts," vertelde ik haar, "en ik was altijd weg van de Kaap, dus
ongetwijfeld heb je gelijk!"

Ze merkte later op tegen een vriendin die ons die dag hielp, dat er een speciaal gevoel van rust in
het restaurant was en dat ik wat vreugde - of zoiets- had, wat zij het niet had. Onze vriendin legde haar
uit, dat ik in Jesjoea als de Messias geloofde en dat de vrede kwam door de aanwezigheid van de Heer.
Ze gaf haar een exemplaar van mijn boek te lezen.

Later kwamen twee aardige Russische dames in het restaurant en vertelden dat ze zo hard hadden
geprobeerd om me te vinden. Zij  vroegen 20 van mijn boeken in het Russisch en deelden over de
ongelooflijke invloed, die Gods liefde had in de Russische joodse gemeenschap door het boek heen.
Daardoor voelde ik me des te meer bemoedigd en het gaf een dieper begrip van waarom we zeker een
geestelijke strijd zouden aangaan.

Diezelfde week kwam een echtpaar dat achterin ging zitten. "We zijn helemaal uit Tel Aviv
gekomen om u te bezoeken," vertelden ze me vrolijk. Ze bestelden een groot sandwichplateau, maar
een paar minuten nadat het was geserveerd, merkte ik dat de man naar de zijkant leunde, dat zijn
gezicht grauw gekleurd was en dat hij  zijn hand over zijn hart had. Gealarmeerd vroeg ik of hij
hulp nodig had. 

Zijn vrouw verzekerde me dat er niets was, hij had gewoon wat water nodig, maar zij noemde
toen in het voorbijgaan dat hij hartproblemen had gehad. Ik wilde hen niet alarmeren en ik ging
rustig  naar  de  keuken  en  vertelde  Joe  dat  hij  direct  een  ambulance  moest  bellen.  Het
ambulancepersoneel kwam een paar minuten later met adrenaline en zuurstof en ze voerden hem
mee naar het ziekenhuis met de diagnose van hartstilstand. Zijn arme vrouw zag er zo verlaten uit
en ze legde me uit dat hun auto op een parkeerplaats stond die spoedig voor Sjabbat zou worden
gesloten en dat ze niet kon rijden. Ze waren overlevenden van de Holocaust en ik kon me alleen
maar de paniek voorstellen, die ze moet hebben gevoeld toen haar echtgenoot werd opgetild op de
brancard en weggevoerd. Wetend dat mijn belangrijkste taak in dit restaurant was om Gods volk
met Zijn liefde te dienen, zei ik tegen haar: "Kom, ik zal graag u en de auto naar het ziekenhuis
rijden en dan zal ik u helpen om uw echtgenoot te vinden."

Onderweg daar naartoe vertelde ik haar niet bang te zijn, dat God hen allebei waarlijk lief had
en dat  Hij  echt  zou helpen.  Op dat  moment begon ze te  huilen en vertelde,  dat  ze Zijn liefde
speciaal had gevoeld. ''Ik ben zo blij dat we naar  uw Tea Shop gingen," zei ze. "Wat zou er zijn
gebeurd als we dat niet hadden gedaan?" 

Bij aankomst bij het ziekenhuis vonden we haar man op de intensive care, helemaal bedraad
met een hartmonitor en een infuus, rechtop in bed met een grote glimlach op zijn gezicht. 
"Je hebt mijn leven gered”, vertelde hij me dankbaar. Het was nogal een begin! 
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Die avond vertrok Jean, een vriendin uit Engeland, naar huis na ons gedurende drie weken te
hebben  geholpen  in  de  voorbereidingen  voor  de  opening.  Ze  liet  dit  briefje  achter,  dat  een  echte
bemoediging gaf:

"Ik heb je gezien, nog steeds kwetsbaar en met een beetje pijn, van de magere
jaren waar je doorheen bent geleid – nog steeds zonder vragen Gods wil aanvaardend –
handelend naar wat lijkt op de vreemdste der instructies – niet aarzelend om beslissingen
te nemen – ”rood” gaan staan – geen moment de visie verliezend. Ik moet in eerlijkheid
toegeven, dat ik twijfelde aan het succes van een dergelijke onderneming – niemand van
jullie had enige ervaring en het idee van een 'English Tea Room' leek de minste kans van
slagen te hebben – toch heb ik zien gebeuren en bleek het verkeerd ingeschat te hebben!
De vijand heeft aangevallen en zal ongetwijfeld doorgaan dit te proberen, maar je bent
niet  overwonnen. Nu al,  na slechts  drie  dagen heeft  de Heer Zijn trouw en wijsheid
getoond – mensen, degenen  die Hij verlangt te laten komen – komen en je boek wordt
reeds uitgedeeld. Zijn naam zij geprezen!

Je moet een heel nieuw boek schrijven en ik voel me bevoorrecht van dit deel
getuige te zijn geweest  –  ik zal  nooit  meer dezelfde zijn.  lsraël  is  realiteit  voor mij
geworden en Jeruzalem, vanwege jullie, een plek waar mijn hart wil zijn.

Door naar jou te kijken heb ik geleerd, dat ik moet 'luisteren' en reageren zonder
vragen – ik verlaat lsraël vandaag open voor wat God van mij verlangt – uit te leven wat
er van dit leven overblijft, terwijl ik wacht op Hem – om vreedzaam aan Zijn voeten te
zitten of te handelen op Zijn leiding, er vanuit gaande, dat ik me in Zijn wil voor mij
bevind. Dank je wel... "

Op een dag merkte een orthodox-joodse klant,  die regelmatig in  de Tea Room kwam, dat  ik
exemplaren van mijn boek in het Duits overhandigde aan twee bezoekers uit Duitsland. "Wat is dat?"
informeerde hij. 

Ik wist dat als ik hem een exemplaar gaf zonder enige vorm van uitleg, hij het waarschijnlijk
direct weg zou gooien.  Dus ik zei: "Het is het verhaal van mijn leven, maar ook over mijn geloof in
Jesjoea als de Messias..."

Zijn gelaat veranderde totaal toen hij snauwde: "Dat is een ziekte..." waarop ik er vrolijk tegenin
ging, "Nou, in dat geval hoop ik dat het niet te genezen is!"

De volgende dag had hij post gevat  voor het restaurant om klanten luid te waarschuwen om niet
naar binnen te gaan.   "Het is  niet kosher!  Blijf weg! Het  is van een missionaris!" (Joodse mensen
begrijpen vaak nog niet  dat  een Joods persoon juist  wordt vervuld in zijn Jood-zijn als hij  Jesjoea
aanvaardt, en dat hij niet bekeerd is tot een heidens geloof. Daarom zag hij mij als een "missionaris" –
een zeer negatieve term voor Joodse mensen – ofwel iemand die probeert om mensen weg te rukken
vanuit Judaïsme).

Mijn zoon Joe wist instinctief al  van kindsaf aan hoe met de meeste situaties om te gaan en
daarom ging hij naar buiten om met hem te spreken. De orthodoxe man ging niet meer aan de voorkant
van het restaurant staan, maar ging over op een andere tactiek. Om te beginnen nam hij contact op met
het Jeruzalem Rabbinaat. Een paar dagen later kwam een rabbijn, die over de kasjroetlicenties ging,
langs in de Tea Room . "Ik begrijp dat je gelooft in 'Yeshu' (een Hebreeuws acroniem dat betekent 'moge
zijn naam en herinnering worden gewist’, wat tegenstanders voor Jezus gebruiken) en dat je boeken
weggeeft in het restaurant," zei hij in het Hebreeuws." 

"Inderdaad, ja, ik geloof dat Jesjoea de Messias is en de vervulling van het verhaal van Abraham
en Isaak, de vervulling van het Pesach toen Hij het laatste offer werd voor onze zonden," antwoordde ik
ook in het Hebreeuws,  proberend om er zo veel mogelijk 'getuigenis' in te krijgen.

"Het Jeruzalem rabbinaat wil niet dat ik je kasjroet licentie ga verlengen," vertelde hij me. 
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"Maar, als je een brief naar hen zou schrijven waaruit blijkt, dat je bereid zou zijn om je boek niet in de
Tearoom te geven" – en toen leunde hij dichterbij en fluisterde: "je zou ze buiten kunnen geven – dan
zou ik  je licentie graag verlengen!"

"Ja, dat zou geen probleem zijn," zei ik tegen hem en schreef de brief. Hij vroeg me niet om
mijn geloof te ontkennen of nooit over de Heer te delen, aangezien ik daarmee niet had kunnen
instemmen. Maar ik had er geen probleem mee om mijn boeken buiten het restaurant weg te geven
aan de mensen! Zelfs wetend wat ik geloof, vernieuwde hij onze kasjroet licentie.

Die week waren ook de timmerlieden in staat om hun werk te voltooien: het installeren van een
deur naar de keuken, plantenbakken, een nieuw front, een uithangbord, bijpassende stoelen, de houten
afdekking voor de toonbank en een boekenkast.  Het zag er echt prachtig en alles kwam net de dag voor
Mike's bezoek! Hij hield van het restaurant en zei dat hij van plan was om in de zomer van juni tot
september te komen werken. Dat was heel goed nieuws. 

Terwijl hij op bezoek was waren we op weg naar een nieuwe financiële crisis, omdat we zonder
aanvullende financiering wederom niet zouden kunnen doorgaan. Het was nog een gevolg van mijn zo
verschrikkelijke onderschatting van de kosten van het openen en onderhouden van een restaurant. We
waren in januari gewoon niet in staat om de leveranciers of de salarissen te betalen. Midden in de crisis,
verliet Mike ons op een ochtend terug naar de VS.  Het was een dag van verschrikkelijke gevoelens,
maar ik plaatste iedereen en het restaurant op het altaar en ontving de volgende vers van de Heer:

"Verzadig ons in de morgen met Uw goedertierenheid, dan zullen wij juichen en
verblijd zijn, tijdens al onze dagen.

Laat Uw werk aan Uw dienaren gezien worden, Uw glorie over hun kinderen.
De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons; bevestig het werk van onze

handen over ons, ja, het werk van onze handen, bevestig dat. "      
Psalmen 90:14, 16-17

De situatie bleef echter verslechteren. Naast de financiële druk gingen ook veel kleine dingen
mis:  een van onze serveersters  was ziek,  de  papieren  een  van  onze Arabische werknemers werden
gestolen, etc. Maar hoe erger de dingen werden, hoe meer bemoedigd ik werd. Ik besloot, dat het dan
een duidelijk teken was, dat God prachtige plannen had voor onze kleine Tea Room, als de vijand  zo
hard vecht!

Precies in het midden van deze crisis, ontving ik mijn editie van januari 1993 van het tijdschrift
"Guideposts" en vond binnen een artikel dat zo'n bemoediging was, om niet op te geven. Het artikel was
getiteld, "Falen stond niet op het menu..." en ik citeer een gedeelte hieronder:

Mijn hele droom leek vier jaar geleden op een warme augustus-avond ineen te
storten, toen ik moedeloos neerzakte op een oude picknicktafel in het midden van de
bouwplaats.  Donkere stalen structuurbalken doemden boven mij,  schijnbaar alle hoop
overschaduwend, die ik had voor de cafetaria, die ik aan het bouwen was, om deze tot
een succes te maken.

Ik had het grootste deel van mijn leven in de horeca gezeten en jarenlang had ik
gedroomd de beste cafetaria ter wereld te bouwen. Maar nu voorspelden veel mensen dat
het zou mislukken. Waarom? Omdat ik niet van plan was, om alcohol op het menu te
zetten. Het was niet dat ik iets had tegen andere restaurants die dit deden; ik voelde
gewoon dat God niet wilde, dat ik het zou doen....

Een zakelijke vriend adviseerde, "Als je geen drank serveert, wel, dan schrijft je
jouw eigen kaartje voor het faillissement."

Toen ik uitlegde dat ik voelde, dat de feestzalen gebruikt zouden worden door
kerkelijke  groepen,  grinnikte  hij.  "Je  zal  waarschijnlijk  niet  genoeg  geld  aan  hen
verdienen om je factuur voor het licht te betalen."
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'Nou,' zei ik, 'ik denk dat ik dat in Gods handen zal moeten laten.'  God had in
mijn 36 jaar me niet teleurgesteld. Maar dat betekende niet dat het leven makkelijk was
geweest...

Ik  hield  van  de  restaurant  business.  Het  raakte  me  om  te  zien  hoe  mensen
genoten  van  lekker  eten  zoals  ik  het  maakte.  Ik  was  onder  de  indruk  van  hoeveel
belangrijke bijbelse gebeurtenissen betrekking had op mensen die samen aten: Jesjoea,
die de 5000 voedde; Zijn gegrilde vis op het strand voor de discipelen en die meeste
intieme  bijeenkomst  van  alle:  deze  eerbiedwaardige  mannen  neerzittend  aan  een
maaltijd op de vooravond van Jesjoea's kruisiging...

Op 12 maart 1987 draaiden we ons eerste spade van vuil om tijdens een dienst
waarin we het gebouw opdroegen. Het zou  een gebouw in koloniale stijl op een hectare
grond worden. Maar vanaf dat moment leek het of iedere wereldse zaak was opgezet om
ons  tegen  te  houden.  We  dachten,  dat  de  vergunningen  $25.000  zouden  kosten;
uiteindelijk  kostten ze tien keer zoveel.  Toen moesten we een vrachtwagen met een
enorme lading vuil afvoeren. Dit kostte nog eens $ 86.000. De aannemer adviseerde me
om op de kwaliteit van de materialen te bezuinigen, zoals de ruwe eiken bekleding voor
de complete eetzaal. Maar ik voelde dat we de beste kwaliteit moesten kiezen.

Het beton werd gegoten, de staal constructie opgetrokken en de muren begonnen
omhoog te komen. Maar een grote storm in juli raakte ons en blies de meeste van het
dakspanten naar beneden.

Daarna, in augustus 1988, kwam de allerergste dag.
Mijn voorganger kwam op de werkplek en gaf een voorspelling van een collega-

kerklid  door,  die  in  een  restaurant-voedsel  distributie  bedrijf  zat.  "Hij  is  ontzettend
ongerust  over  je,  Jonathan en dat  ben ik  ook”,  zei  hij.  "Hij  zegt  dat  je  binnen zes
maanden failliet zult gaan en ik dacht dat ik hier maar beter naartoe kon komen om je te
waarschuwen."

Terwijl hij weg reed, ging ik aan de splinterige oude tafel zitten en begon mijn
kosten te berekenen. Inmiddels was ik $ 500.000 over het budget.

Vroege schemering was gevallen terwijl ik alleen zat in de graf-stilte van het on-
voltooide restaurant. Koplampen flitsten over de voorkant en er sloeg een autodeur dicht.
Een man in een donker pak liep over de houten plank in het gebouw en begon rond te
turen. Ik stond op en liep op hem af. "Kan ik u helpen? '

De man keek naar mijn oude werkkleding. "Oh, ik kijk gewoon even rond," zei hij.
"Ik ben eigenaar van een keten van uitvaartcentra en ik hoor dat de eigenaar van deze
plaats niet  van plan is  om alcohol  te bedienen."  Hij  hield zijn hoofd schuin.  "Hij  zal
binnen  zes  maanden  failliet  zijn.  Met  al  deze  ruimte,  denk  ik  dat  dit  het  grootste
uitvaartcentrum in de Midwest zou zijn." Hij gaf me een snelle glimlach. "Ik wilde het nu
alleen maar even zien, want ik denk dat ik het zal kopen van de dwaas die het bouwt."

Nadat hij vertrok, zakte ik neer op de picknicktafel en legde mijn hoofd op mijn
armen. Een avond wind blies een oude krant rond mijn voeten. "O, Heer", kreunde ik, "is
er geen goed nieuws?"

Op dat moment trok een andere auto op. Oh nee, vroeg ik me af, wat nu weer?
Twee  mannen  en  twee vrouwen  stapten  uit  de  auto.  Een man begon  de  anderen  te
vertellen: "Er zal een eetzaal zijn met vijfhonderd zitplaatsen, een cafetaria lijn van 27
meter en enkele mooie feestzalen met zeshonderd zitplaatsen..."

Hij stapte om de hoek en zijn gezicht lichtte op. "Jonathan! Ik toon juist mijn
vrienden je plaats.'' Het was Dr Gene Hood, predikant van de Nazarener kerk in het nabije
Beech Grove. 'Wat is er?' vroeg hij. "Je kijkt zo neerslachtig. Had je een zware dag?"

'Nou, je koos zo'n beetje de ergste dag van mijn leven uit." en mijn problemen
reciterend, eindigde ik met de 'begrafenis' die de lokale begrafenisondernemer net had
uitgevoerd.

Hij lachte om het verhaal. "Nou, ik ben enthousiast over je plannen," zei hij. "Ik
zie de zuidelijke gospel zangers al in je feestzalen." Gospel zangers? Waar had hij het
over?

Dr Hood leunde over de tafel. 
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"Als je genoeg geloof hebt om deze plek te bouwen, heb ik genoeg geloof om je te helpen
die feestzalen te vullen met grote gospel zanggroepen."

Dat was de aanmoediging die ik nodig had. Drie maanden later, op 7 november
1988,  openden  we  onze  deuren.  Klanten  begonnen  binnen  te  stromen  en  sindsdien
verdringen ze onze cafetaria en Banquet Hall. Dr Hood was trouw aan zijn woord, elke zes
weken zijn onze zalen toneel van gospel concerten. En zelfs zonder drank werden onze
feestzalen snel volgeboekt en kerken begonnen ver van tevoren hen te reserveren.

Dus de negatievelingen zaten er naast. De zaken gaan geweldig. Dit alles bewijst
volgens mij, dat als je de kosten berekent, vasthoudt aan je principes en alles in Gods
handen laat, dan zul je een menu hebben, wat niet kan mislukken...

Jonathan Byrd, Greenwood, Indiana

Dat kleine artikel bracht voor mij ook zo'n bemoediging! Ik had ook sterk de kosten onderschat
van het openen van een nieuw restaurant. De eerste $ 10.000 was veel minder dan het werkelijke bedrag
dat we nodig hadden. Zelfs het extra bedrag, dat genadig door George werd gestuurd, hielp alleen om de
meest elementaire levensbehoeften te voldoen. Maar dit  alles had veel meer gekost dan ik ooit  had
gedacht! Er waren kosten waar wij nooit aan zouden kunnen denken, totdat we echt in de zaken zaten.
Maar onze kosten waren natuurlijk helemaal niet in de categorie van Jonathan en zelfs hij was in staat
geweest om te openen en zijn restaurant was een succes! Het gaf me ook vertrouwen om te weten, dat
als ik liefde van de Heer bleef delen, ook Zijn hulp zou doorgaan. En dat gebeurde op nogal verbazing
wekkende manieren.

Omdat  we  echt  in  een  crisis  waren,  belde  ik  verschillende  vrienden  voor  gebed,  omdat  ik
versterkingen nodig had in deze geestelijke strijd! En toen begon ik te bidden en te vasten. 
Tijdens het gebed, zei ik, "O Heer, is er niet ergens iemand die ons kan helpen?" Op de derde dag van
het vasten, op een woensdag ochtend, voelde ik dat ik een vriendin van mij in Europa, Sarah moest
bellen, om haar te vragen of ik tienduizend dollar kon lenen. Dat was zeker het bedrag, dat we nodig
hadden om te overleven, maar Zijn richting schokte me behoorlijk. Ik had haar nog nooit eerder om iets
gevraagd in al de jaren dat we vrienden waren geweest. Het was eng om aan te denken, maar Gods
instructie was duidelijk geweest. Het was zo moeilijk om het zelf doen. Trots lijkt mijn eeuwigdurende
strijd zijn!

"Maar Heer," antwoordde ik, (vooral omdat ik op zoek was naar een uitstel), "U hebt me gezegd,
nooit  iemand om geld te  vragen!" Jarenlang had ik inderdaad door het  geloof geleefd,  alleen Hem
verteld van mijn behoeften en erop vertrouwend dat Hij bij anderen zou aandringen om te helpen of om
op een bepaalde manier te hulp om te komen. Dus Zijn aanwijzing, om letterlijk iemand om geld te
vragen kwam opnieuw als een complete verrassing!

"Ik zei je, nooit iemand anders om hulp te vragen... tenzij Ik je zeg, iemand om hulp te vragen …"
was onmiddellijk het antwoord van de Heer.

Opnieuw was het antwoord duidelijk. Het was gehoorzaamheid dat ertoe deed – niet een arbitraire
regel! Omdat ik Sarah's telefoonnummer niet had, stuurde ik haar het volgende telegram:

"Moet je dringend iets  vragen. Bel me a.u.b. op vrijdagavond …"
Vrijdagavond kwam al te snel en mijn hart klopte als een gek, toen de telefoon ook echt overging.

(Trots, dat is zeker).
"Esther, ik ben zo benieuwd naar wat je mij wil vragen!" riep ze uit.
"Ik ben echter een beetje hardhorend, zoals je weet, vooral als het gaat om telefoongesprekken.

Dus ik geef mijn man aan de telefoon..."
Die informatie deed me ineenkrimpen, want haar man was een zeer formeel persoon en ik was al

genoeg beschaamd zoals het was! Toen ik echter zijn stem hoorde in plaats die van haar, was er niets in
de wereld aan te doen, maar moest ik de reden voor mijn oproep uitleggen. Ik vertelde hem over de Tea
Room, dat het een speciale plaats was waar Gods liefde echt gevoeld zou kunnen worden. 
Toen vertelde ik hem van de financiële situatie en het resultaat van mijn tijd van gebed en vasten. 
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"En dus", concludeerde ik, "zei de Heer me, om contact met je vrouw op te nemen, uit alle mensen die
ik kende in  de wereld...  en, eh, haar te  vragen of ik,  um, eventueel  tienduizend dollar  zou kunnen
lenen..."

De pauze die volgde maakte dat ik door de vloer wilde zakken en verdwijnen.
"Ons  geld  is  vastgezet  in  financiële  instellingen,"  antwoordde  hij  eindelijk,  "en  zelfs  als  het

mogelijk zou zijn om het te verzenden... als er iets zou gebeuren met de Tea Room, hoe zouden we in
staat zijn om het geld terug te krijgen?'' vroeg hij.

Voordat  ik  de kans kreeg om te antwoorden (hoewel  er  niets  was dat  ik  gezegd zou kunnen
hebben), zei Sarah iets op de achtergrond.

"Oh, mijn vrouw wil dat ik je vertel', zei hij, 'dat ze op woensdag (de dag dat de Heer mij had
gevraagd, om contact met hen op te nemen), met mijn toestemming en als een geschenk, niet als een
lening,  al voelde om duizend dollar naar je rekening in Jeruzalem te sturen... "

Op dat moment kon ik Sarah nogmaals op de achtergrond te horen. "Oh, neem me niet kwalijk,"
voegde  haar  man  toe.  "Het  is  gewoon  mijn  armzalige  Engels.  Op  woensdag  voelde  ze  aan  om
tienduizend dollar als gift en niet als een lening naar je rekening in Jeruzalem te sturen..." (Misschien
dacht hij, dat ik dat al wist en om nog meer vroeg!) Ik was zo verbaasd! Zelfs toen, op het moment dat
ik met hen sprak, was het geld al op mijn rekening aangekomen – en ik had niet eens geweten dat het er
was! De Heer had mij contact met hen doen opnemen, wetend dat ze Hem al had gehoorzaamd en de
$ 10.000 had verzonden – gewoon zo dat haar man zou weten, dat het inderdaad om een noodsituatie
ging en dat ze inderdaad van de Heer had gehoord, toen ze had gevoeld om het geld te sturen. 
"En het is gift," voegde hij eraan toe. "Het hoeft niet te worden teruggegeven."

Nogmaals was ik verbaasd. Van alle mensen in de wereld die ik kende, had de Heer mij verteld
om contact deze ene specifieke vriendin op te nemen. Ik had gehoorzaamd, ook al was het zeer moeilijk
voor mij geweest om dat te doen. Maar de Heer wist dat nog voordat ik het telegram had gestuurd, dat
het geld al onderweg was! Hij had gewild dat ik met hen zou spreken (zonder dat ik wist dat het geld
was gestuurd), als een speciale bevestiging aan hen, dat die de gift inderdaad dringend nodig was – en
ook om te bevestigen dat zij inderdaad van de Heer had gehoord om dit moeten sturen! Ze schreef me
later de volgende brief:

"Het bemoedigde me zeer, dat mijn gift zo precies op tijd was en dat de Stem van
de Heer door mij op zo'n zenuwslopend moment werd gehoord. "(Haar man was onlangs in
het ziekenhuis en was net toen herstellende).

"Moge  Hij  tot  mij  blijven  spreken  en  ik...  Zijn  zachte  stem  horen  en
gehoorzamen... "

Omdat ons restaurant koosjer was, waren we tijdens de week van Pesach gesloten. Het gaf ons
een goede kans om te reorganiseren en schoon te maken en wat extra werk aan het restaurant te doen. Ik
had een dag gepland om er alleen door te brengen, te reorganiseren en rond de toonbank   schoon te
maken, maar vooral gewoon om te bidden. Er waren nog een aantal onverwachte problemen; ik voelde
me ontmoedigd en door alles ter neer geslagen. Ik had die dag niet veel geld bij me, maar ik had honger,
dus door ingeving van de Heer ging ik naar een klein Chinees restaurant een paar deuren verderop van
de onze. Ik was er nooit eerder geweest, maar het eten was goed! Net voordat ik klaar was kwam een
gelovige, die ik kende, voorbij. "Ik kwam hier net zelf binnen", zei hij. "Hou deze stoel bezet!" Terwijl
hij ging om zijn voedsel te halen, waaide mijn bijna lege bord door de wind in de tas, die hij op de stoel
had achtergelaten! Het maakte me aan het lachen, want het was zo onnozel. Ik probeerde de rijst zo veel
als ik kon eruit te halen.

Hij vroeg hoe het ging en ik vertelde hem, dat ik me een beetje ontmoedigd voelde, want het was
nog steeds zo'n gevecht. 

Hij vertelde me over een Bijbelstudie waar hij de avond daarvoor was geweest. 
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"Ze hadden het over Jakob," zei hij. "Hij had het nieuws ontvangen, dat zijn geliefde zoon Jozef in een
put was gestorven. Hij vergat meteen al Gods beloften aan hem en weigerde getroost te worden. In
plaats daarvan liet hij toe, dat duisternis binnenkwam - jarenlang, zwerend dat hij het graf zou ingaan
rouwend om zijn zoon. Esther, geef het probleem aan God. Laat je niet ontmoedigen!" Toen vertelde hij
een getuigenis van iets dat gebeurd was met zijn vrouw en hoe de Heer had geholpen. Wat was ik blij
dat ik de Heer had gehoorzaamd en naar het Chinese restaurant was gegaan, want ik keerde naar de Tea
Room terug met een lied in mijn hart.

Na een jaar verhuisde de Tea Room naar een veel groter pand; een prachtig oud gebouw met dikke
stenen muren en een prachtige binnentuin. Dit gebouw leek zo veel op het beeld, dat ik zag op de dag,
dat de Heer mij aanvankelijk het idee van de Tea Room had gegeven. De Deense architect Conrad
Schick,  die  ook  andere  historische  gebouwen  in  Jeruzalem  had  gebouwd  en  ontworpen,  zoals  de
Anglicaanse School, Christ Church en het Zweedse Instituut, bouwde het in de vorige eeuw. Het had
van  zichzelf  een  ouderwetse  charme!  De  kleine  Tearoom,  waarvan  we  gingen  verhuizen,  had  ons
geholpen om dit grotere gebouw in alle opzichten echt te waarderen! Tegen die tijd hadden we al vaste
klanten en we kregen steeds meer bekendheid. De mensen voelden vooral de rust van de liefde van de
Heer en dat is wat het restaurant zo speciaal maakte. Er gebeurd zo veel mooie dingen, alle door de Heer
geregeld, dat er nooit ruimte zou zijn om ze allemaal te vertellen. Ik zal echter een paar van de verhalen
delen, alleen maar om je een idee te geven, waarom de strijd zo groot was.

Dezelfde dag dat we verhuisden, kwam iemand die we goed kenden het restaurant binnen met een
jonge man, die in een Arabisch dorp over de groene lijn woonde. "Hij is op zoek naar een baan en ik
dacht  dat  u  misschien  een opening voor hem zou hebben,"  werd mij  meteen verteld.  Ik  vroeg  het
stilletjes aan de Heer, die antwoordde dat ik hem niet alleen ter plaatse moest aannemen, maar dat hij
een deel van het bedienend personeel moest zijn. Dit was een schok, want we hadden juist mensen in de
keuken  nodig! Maar ik gehoorzaamde de Heer en David begon diezelfde dag te werken. Hij leek zo
thuis in het Joodse deel van de stad, hoewel hij uit een volledig Arabische achtergrond was gekomen en
was een kind was van de intifada, de Arabische opstand tegen Israël. Ik ontdekte echter al snel, dat hij
een Arabische-christelijke achtergrond had en de Heer echt kende. Het was een zegen om hem als een
deel van het personeel te hebben. Er is een ongelooflijke aanvulling op zijn verhaal,  dat verderop in dit
boek volgt!

De week na de verhuizing naar het prachtige nieuwe pand, moest ik eigenlijk vertrekken naar
Duitsland  voor  spreekbeurten!  Dus  een  paar  dagen  nadat  we  alles  geregeld  hadden  en  weer
functioneerden, vertrok ik voor twee weken. Op de Sjabbat net voor mijn reis naar het buitenland, ging
de telefoon, toen we aan de tafel zaten voor het Sjabbat avondeten. Het was iemand uit  Duitsland,
genaamd Joachim Bussman. Hij belde mij en vertelde dat, omdat hij blind was, zijn vrouw mijn hele
boek in het Duits aan hem had voorgelezen en beiden waren er zo door gezegend. Hij had op bijzondere
wijze mijn telefoonnummer opgespoord en daarom belde hij nu.

Dit was een van die grote momenten in het leven, waarop ongehoorzaamheid of ongevoeligheid
voor de Heer te wijten aan de druk van het-eten-moet-op-tafel of van wat dan ook, er voor zou hebben
gezorgd, dat ik iets zou missen, wat als een kostbaar deel van mijn leven vanaf dat moment bedoeld
was. Want terwijl ik met hem sprak, zei de Heer, "Bezoek ze volgende week op je reis naar Duitsland..."
Om dit te doen betekende twee dingen. Allereerst moest ik de klachten van mijn zoons en hun vrienden
negeren, die zaten te wachten op het zegenen van de wijn en het brood en op het ETEN, terwijl ik de
nodige informatie verkreeg. En ten tweede betekende het, dat ik de mensen, waarmee ik zou reizen,
ervan zou moeten  overtuigen om in Duitsland een lange afstand te rijden vanaf elke geplande route –
mensen die niet graag schijnbaar onpraktische dingen doen. Maar ik ploegde voort, nam Joachim en
Elizabeth's telefoonnummer op, ontving eenvoudige reis instructies en sprak af, dat ik hen de volgende
week zou zien. Deze kleine stap van gehoorzaamheid werd zo'n een integraal onderdeel van de Tea
Room verhaal zelfs tot nog toe! 
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Toen we eindelijk bij hun huis in een klein stadje in Noord-Duitsland aankwamen, deelden we een
heerlijke maaltijd met hen en terwijl we samen spraken ontvouwde zich een zeer verbazingwekkend
verhaal! Joachim ontving maandelijks een som geld van de Duitse regering als gevolg van zijn handicap
als een blinde. Hij en Elizabeth hadden sterk van de Heer gevoeld, dat het geld dat ze van dit fonds
ontvangen op een bepaalde manier gebruikt zou moeten worden voor Israël en om het Joodse volk te
zegenen, wat voortvloeide uit hun diepe verdriet over wat er tijdens de Holocaust had plaatsgevonden.
De Heer had hen echter een paar jaar geleden verteld om te beginnen dat pensioen te sparen en dat Hij
op  een  dag  zou  laten  weten  waarvoor  de  financiële  middelen  waren.  Dus  hadden  ze  gespaard  en
gespaard en enkele jaren waren verstreken. Net voordat ze mijn boek ontdekten zou Duitsland al snel
een aantal bancaire wetten veranderen. En zij wisten dat veel van het geld daarom verloren zou gaan aan
belastingen. Dus begonnen ze ernstig tot de Heer te bidden om hen snel te laten zien, waar de fondsen
voor waren bedoeld. Op hetzelfde moment waren we in Jeruzalem als een gek aan het bidden om hulp,
om de Tea Room te laten functioneren, zodat het getuigenis van Gods liefde kon blijven – en toen  op
die dag bracht de Heer ons allemaal samen! Om te beginnen, na een ernstig gebed, ervoeren Joachim en
Elizabeth een aantal openstaande schulden die de Tea Room had opgelopen, te betalen; plus – wonder
boven wonder – om een auto voor mij te kopen! Dit hielp om in zo'n ongelooflijke behoefte te voldoen,
want de mosjav waarop we woonden was nogal een afstand met de bus vanaf het centrum van de stad.
De bussen  reden onregelmatig  naar  zo'n  afgelegen plaats  met  vervoer  dat  's  avonds  om 09:30  uur
eindigde. Omdat ik veel dingen dagelijks moest  vervoeren tussen de Tea Room en thuis, was het echt
een  moeilijke  situatie.  Een auto  zou  mij  ook in  staat  stellen  een  groot  aantal  boeken op  te  slaan,
waardoor het makkelijker was om ze in grotere aantallen weg te geven. Een korte tijd na mijn terugkeer
naar Jeruzalem, was ik feitelijk in staat om een gloednieuwe 1994 Toyota Corolla te bestellen! Ik had ze
verteld dat ik al tevreden zou zijn met een veel kleinere auto, maar Joachim had tijdens een vorige
bezoek aan Israël, het heuvelachtige rijden ervaren en stond er dus op dat een sterkere auto zeker nodig
zou zijn.  De vergrootte kofferruimte en bergruimte maakte zo'n verschil. Daarbij bleken bij de auto
dealer mijn 2-meter-lange zonen zelfs niet te passen in de compacte auto's!

Elizabeth was in die tijd behoorlijk ziek door leukemie en had dus heel veel pijn en was snel moe.
Ze had echter zo'n lieve en zorgzame geest en een zeer sterk geloof! Ik vertelde haar, dat haar naam in
het Hebreeuws eigenlijk Elisheva was, en zo noemde ik haar vanaf dat moment. Naarmate de maanden
verstreken zijn ze beiden zulke speciale vrienden geworden.

Bijna een jaar later kreeg ik een telefoontje van hun zoon om mij te informeren dat Elisheva net
was overleden. Omdat er nog tijd was voor de begrafenis, zorgde ik voor de routebeschrijving naar het
uitvaartcentrum en vroeg hem, zijn  vader  niet  te  vertellen dat  ik  zou komen.  Ik wilde dat  het  een
bijzondere  bemoediging voor hem zou zijn  op een dag,  wanneer hij  zich zo verloren zou  moeten
voelen; dat hij zou weten dat ik echt om hen geef als mensen en als vrienden – volledig los van de giften
die ze hadden gegeven! Toen de mensen naar Joachim gingen om hem na de dienst te condoleren, was
hij inderdaad verbaasd om te ontdekken dat ik een van die mensen was!

In de jaren daarna, telkens als er een crisis of een behoefte in de Tea Room was, dan zou de
telefoon altijd gaan vanwege zijn prachtige gevoeligheid voor de Heer en zou hij vragen: "Wat is het
probleem?" Wat me zo zeer zegende door Joachim en Elisheva toen ze nog in leven was, was dat ze zo'n
vreugde hadden in het geven. Hun blijdschap om te helpen deed het Schriftgedeelte over het geven tot
leven komen en leerde me zo veel over wat het werkelijk betekende toen Jesjoea zei: "Het is zaliger te
geven dan te ontvangen..." Van al mijn vrienden, begreep Joachim met name de geestelijke strijd van
dit open getuigen in Jeruzalem en daarom begreep hij waarom de problemen en de gevechten nooit
eindigden. Hij werd niet moe van het horen van problemen en zijn keurmerk commentaar zou spoedig
worden: "Nou, je lacht tenminste nog!" 

Hij hielp op alle mogelijke manieren met zijn kleine fonds. 
Een  keer hadden we een nieuwe bakoven en fornuis nodig en hij stuurde gelukkig het geld. 
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Hij typte de volgende brief ter bemoediging als bijlage bij de cheque:

Lieve Esther,
Bijgevoegd stuur ik je het fornuis. Ik ben nieuwsgierig,  hoe het eruit zal zien. 

Laat je niet afschrikken door de moeilijkheden. Wij zijn transparant in de Waarheid van
Zijn Licht, want wij wandelen hier al in de hemel. Degenen die ons uitdagen spreken de
Heer  in  ons  tegen en zullen  zich  al  spoedig  moeten overgeven.  Dus  houd een stijve
bovenlip en geef niet toe aan hun druk. Het is Zijn wereld en niet de hunne. Jesjoea
houdt van je en Hij is getrouw...

Hij verwees naar een aantal goed bedoelende vrienden, die op een of andere manier niet konden
begrijpen, dat dit restaurant niet als een bedrijf in de wereld was opgezet en me dus op een of andere
manier de schuld gaven  van de voortdurende moeilijkheden. Het primaire doel van het Tea Room was
als een trefpunt om Gods liefde te delen – en niet om een fortuin te maken. Ik vertrouwde de Heer voor
dagelijks brood en vertrouwde Hem ook om het restaurant operationeel te houden en dat de rekeningen
betaald zouden worden, zolang het Zijn wil was om dat te doen. De nooit eindigende strijd trad op,
omdat de geestelijke oppositie hevig was. Maar als iemand het allemaal bekeek van een eenvoudig
praktisch oogpunt, zou het onmogelijk te begrijpen zijn. Voor hen zou het eruit zien als een complete
mislukking, want men keek er alleen naar in wereldse normen. Ik denk dat, toen Jesjoea stierf aan het
kruis, het ook op een mislukking leek. Maar omdat ik de ongelooflijke  geestelijke vrucht kende – en
Joachim kende die ook – was wat er in het natuurlijke domein gebeurde inconsequent. Ik ben er ook
zeker van, dat dit de enige manier was, waarop Paulus in staat was om zijn perspectief te houden in de
veel ongunstiger omstandigheden, waarmee hij werd geconfronteerd. Ik werd niet opgesloten, geslagen,
in een mand van een muur naar beneden gelaten, had geen schipbreuk geleden, enz. enz.  Maar wat er
ook met Paulus in de natuurlijke wereld gebeurde, zijn geloof en zijn vastberadenheid om door te gaan
waren onwankelbaar. Als mensen het oppervlakkig beoordelen, ben ik bang dat ik niet zo grootmoedig
zou zijn, zoals Paulus dat was. Het deed pijn. Zoals ik al zei, had ik vele uren per dag hard gewerkt in
een baan, die me qua temperament op zijn minst totaal niet paste. In feite had de Heer in één baan al de
dingen gecombineerd, die ik het meest in het leven haat. Maar ik deed het, omdat ik de schoonheid van
Gods  liefde  daar  had  gezien.  Toen ik  nogal  streng werd beoordeeld door  mensen waar  ik  om gaf,
probeerde ik  zo zeer  om ze  de  echte problemen te laten begrijpen.  Maar  ze  hebben de  geestelijke
dimensies van dit alles nooit helemaal kunnen vatten. Daarom probeerde Joachim in zijn brief me die
dag te troosten, toen hij een andere voorziening van Gods wonder hulp in de financiën voor een nieuw
fornuis stuurde. Jammer dat ik niet perfect ben, dan zou het me helemaal niet gestoord hebben. (Ik zou
echter niet echt volmaakt wilt zijn. Het klinkt te saai!) 

In het voorjaar gaf ik Joe de leiding over het restaurant en reisde naar Arizona om mijn moeder te
bezoeken. Gedurende die tijd belde Joe en vertelde me, dat het restaurant werd geconfronteerd met een
nieuwe financiële crisis als gevolg van een aantal dagen moeten sluiten voor 'Memorial' dag, Holocaust
herdenkingsdag en Onafhankelijkheidsdag en door andere factoren. Omdat ik op meer dan 10.000 mijl
afstand was, had ik geen idee, wat ik kon doen behalve te bidden! Ik had een heerlijk bezoek bij mijn
moeder, me steeds weer verheugend dat zij inderdaad de Heer had leren kennen en we samen in Zijn
liefde konden delen. Zelfs nu, enkele jaren na haar dood, kan ik nog steeds het wonder van dit alles
voelen.

Op  mijn  weg  terug  naar  Israël,  had  ik  een  twee  uur  durende  tussenstop  in  BWI  Airport  in
Baltimore en was het dus een geweldige kans voor een ontmoeting met Sid en Betsy Rigell. Ze waren
een echtpaar dat ik in 1977 te Kapernaüm had ontmoet aan de oevers van het Meer van Galilea. Iemand
die ik kende uit hun reisgezelschap stelde me aan hen voor. Op het moment dat ze me ontmoetten, sprak
de Heer tot hen, zeggende: "Zij is mijn dienaar. Help haar op elke manier dat je kan..." Zij namen Zijn
opdracht aan hen serieus! Toen ik later sprak in de Verenigde Staten, nodigden ze me uit in hun
kostbare kerkje en regelden voor mij om in een aantal andere plaatsen te spreken. 
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Als we dan samen reisden vestigde de Heer waarlijk "een drievoudig snoer, die niet gemakkelijk
kan worden verbroken..." en ze werden mijn geestelijke vader en moeder. We deelden een heleboel
avonturen samen door de jaren heen!  Maar pas later zouden we ontdekken hoe geweldig onze
ontmoeting bij het Meer van Galilea werkelijk was geweest, zoals het volgende verhaal uit  "Van
Mijn Geliefde ben Ik" illustreert:

Tijdens een bezoek aan mijn ouders in de zomer van 1984, zei ik toevallig tegen
mijn moeder: 'Mam, herinner je nog in het Monopoly spel de hotels op de hoek van de
Boardwalk  en  Park  Place,  het  beste  eigendom  op  het  speelbord?  Nou,  het  spel  is
gebaseerd op Atlantic City en het blijkt, dat in een bepaalde tijd Betsy's familie eigenaar
was van twee hotels op diezelfde hoek! ik kan me echter niet meer de naam van het hotel
herinneren'  zei  ik.  Verrassend vroeg mijn moeder:  "Zou het  de  Marlborough Blenheim
kunnen zijn geweest? '

"Ja, dat is het denk ik! Waarom?" vroeg ik haar.
"Nou, het was zo, dat elk jaar dat ik me kan herinneren, vanaf het moment dat ik

een klein kind was tot rond 1941, brachten mijn ouders,  mijn drie zussen en ik elke
februari vakantie door in de Marlborough-Blenheim in Atlantic City! Het was een prachtig
hotel" zei ze verder. "Ik herinner me nog dat het bad warm zout water had, als je het
wilde!" Mijn vader voegde eraan toe dat hij en mijn moeder ook in latere jaren na hun
huwelijk in het hotel hadden verbleven. Ik was zo verbaasd!

Een paar weken later, toen ik Sid en Betsy in de Verenigde Staten bezocht bij
Betsy's vader in hun prachtig huis in de buurt van de Chesapeake Baai, vroeg ik haar
vader: "Pappy, herinnert u zich een joods gezin uit Connecticut, die een behoorlijk aantal
jaren uw hotel elk jaar in februari bezocht? Rond 1941 stopten ze ermee als gezin te
komen,  denk  ik."  (Aangezien  de  hotels  enorm  groot  waren,  was  het  niet  al  te
waarschijnlijk dat hij zich dat zou herinneren). "Ja, het lijkt alsof ik me inderdaad een
gezin herinner... van een warenhuis." Mijn ogen gingen wijd open, omdat mijn grootvader
deel uitmaakte van het kaderpersoneel van 'G.Fox & Company', een uitstekende Hartford
warenhuis van weleer. Pappy vervolgde: "Ik herinner me hen, omdat ze vooral kleine Betsy
leuk vonden. Ze brachten altijd cadeaus voor haar mee – en ze bewaarde deze!" (Ze was
op dat moment vijf of zes jaar oud geweest).

Wat voelden we op dat moment allemaal de liefde van de Heer! We waren zo
verbaasd met dit nieuws! Te bedenken dat mijn eigen opa en oma zoveel jaar eerder een
deel van het Betsy's leven waren geweest! En Betsy herinnerde zich nog de cadeaus die ze
had  gekregen:  gigantische  poppen  en  bijpassende  meubels,  chiffon  jurken  en  zijden
pyjama, enz.
(Toen we later dit met mijn moeder deelden, herinnerde ze zich ook de kleine Betsy en
de cadeaus!). 

De Schrift vertelt ons zo prachtig:

"Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen..." 
Prediker 11: 1

Om te denken dat mijn eigen grootouders vele jaren geleden hadden
uitgereikt  naar Betsy en dan 45 jaar later  -  ontmoetten Sid en Betsy hun
kleindochter in Kapernaüm, Israel, met de onmiddellijke instructies om haar
op elke  mogelijke manier  te  helpen!  We wisten  toen op een nog  diepere
manier dat de band, die de Heer ons had gegeven echt een geschenk van Hem
was, waar dan ook geen enkel misverstand over bestaat. Het was ook nogal
een getuigenis  van  mijn  eigen ouders  geweest.  Om te bedenken dat  onze
levens samen waren gebreid, zelfs voordat ik geboren was!
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Toen we die dag samen in de luchthaven BWI zaten, vertelde ik hen over het bezoek aan mijn
moeder en veel van de gebeurtenissen met betrekking tot de Tea Room. Net voordat ik het vliegtuig
moest instappen, zei Sid of "Abba" (pappa) zoals ik hem noemde, tegen "Ima" (mama) Betsy: 'Ik voel
van de Heer dat er nog steeds een reële financiële nood is en ik denk dat we moeten helpen. Welk
bedrag denkt je?'' vroeg hij haar met een twinkeling in zijn ogen. Mijn ogen moeten zo groot als schotels
zijn geworden, want ik had zo hard gebeden om met hulp naar Israël te kunnen terugkeren, maar ik kon
me niet voorstellen, hoe het zou gebeuren! En hier was het, slechts een paar minuten voor de deadline!

"Een?" roeg ze.
           "Eigenlijk denk ik dat het 'vijf' moet zijn" antwoordde Sid. "De Heer gaf me dat cijfer nu al drie
dagen geleden..." En zo keerde ik naar Israël terug met $ 5.000 – precies het bedrag dat we nodig
hadden om die crisis te op te lossen! 

De Tea Room zelf  was met  planten gevuld en we hadden altijd  zachte  instrumentale muziek
spelen, zoals Zamfir, Mantovani, Clayderman, enz. We hadden ook een inwonende kanarie die met zijn
hele hart mee zong en mijn veld spaniël Marike was een dagelijks onderdeel van de restaurant scene. Ze
is een waardige hond en iedere ware Tea Room moet er een  hebben! (Mike en ik namen eens een
dakloze hond die we Motek noemden en die zichzelf voedsel eisend op klanten gegooid zou hebben –
dus onnodig te zeggen dat niet elke hond acceptabel zou zijn geweest!) In de tuin had ik een traliewerk
hek  geïnstalleerd  om  de  parkeerplaats  achter  het  restaurant  te  verstoppen.  Ik  had  jasmijn  en
kamperfoelie geplant, die in een korte tijd periode welig uitgroeiden en gaven de meest hemelse geuren,
vooral in de vroege ochtenden en avonden. Wij hadden ook veel bloemen en rozenstruiken geplant en er
was  ook een  waterbron in  het  midden van  de  binnenplaats  die  ik  met  viooltjes  had  gevuld.  Twee
avonden per week hadden we Balalaika muziek,  uitgevoerd door een echt getalenteerde familie van
musici uit Rusland en op vrijdagmiddag vóór Sjabbat speelde een Russisch trio, van klassiek tot jazz in
de tuin. Onze Russische kok (zijn vrouw was onze bakker en hun zoon een ober) bracht ons op een dag
een  zeer  getalenteerde  Russische  kunstenaar  met  de  naam  van  llya  Rubin.  Zijn  werk  was
adembenemend en we waren in staat om een tentoonstelling te houden ter ere van zijn talent en om hem
te helpen in Israël bekend te worden. We openden later een galerie naast het restaurant om zijn prachtige
olieverfschilderijen  te  exposeren  en  te  verkopen.  Zo  waren  we  in  staat  om  een  aantal  nieuwe
immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie te helpen! 

Vele speciale, door God verordende dingen gebeurden elke dag, die altijd Zijn liefde en tederheid
tegenover Zijn volk demonstreerden. Bijvoorbeeld op een dag wilde een voormalige "refusenik" zijn
vijftigste verjaardag vieren met een aantal van zijn vrienden. (Een "refusenik" was de term voor Joodse
mensen in de communistische tijd, die visa aanvroegen om naar Israël te emigreren en die daarom door
het communistische regime werden vervolgd). We planden het menu en stelden de datum vast. Hij hield
vooral van de zachte muziek, die we altijd lieten spelen! In ieder geval werd tijdens een winteravond
zijn feestje gehouden en alles ging prachtig, totdat de stroom uitging. Dat gebeurt van tijd tot tijd in
Jeruzalem vooral tijdens de elektrische overbelasting, die de winter meebrengt. Het was geen probleem
omdat we met gas kookten en veel kaarsen hadden. Hij was echter teleurgesteld dat de muziek stopte,
maar er was niets wat we daaraan konden doen! Er was een heel lieve oude rabbi die was gekomen om
een boodschap te geven en om hem te zegenen. Ik kon niets van het Russisch begrijpen, maar omdat hij
zo'n kostbare geest had, wist ik dat hij iets prachtigs gezegd moet hebben. Hij besloot met een nederig
gebed en op het zelfde ogenblik dat hij: "Amen" zei, gingen de lichten weer aan! De timing was super
en iedereen juichte! We konden echt de liefde van de Vader voelen.

Een andere dag kwam een vrouw uit Engeland, ging zitten en bestelde. Terwijl ze wachtte op haar
eten, liep ze terloops naar de grote afdruk van een zomer veld opgehangen boven de open haard om
deze te  bekijken.  Plotseling schreeuwde ze:  "De kunstenaar is  mijn zus!"   Haar  zus woonde in  de
Verenigde Staten en ze had nog nooit eerder werk van haar zus gezien. Ze was zo blij en verbaasd! En
een jaar later kwam de kunstenares zelf op bezoek!
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Op een avond, toen we allemaal Russen als bedienend personeel hadden, ging ik even voor een
paar minuten bij de Tea Room langs. Terwijl ik door de tuin liep naar de ingang van het gebouw, deed ik
een dubbele bestelling, terwijl ik voorbij liep. Toen ik binnen kwam, fluisterde ik tegen de obers, "Dat is
Benjamin Netanyahu en zijn vrouw, die buiten zitten.'' Omdat het bedienend personeel die avond allen
nieuwe immigranten waren, hadden ze hem op een of andere manier niet herkend! En dus als ik niet
"langs was gekomen",  zouden we zelfs  nooit  hebben geweten,  dat  hij  er  was  geweest;  het  was  zo
schattig daarna naar het personeel te kijken - met inbegrip van het keukenpersoneel – die een voor een
naar buiten wandelden in een poging om nonchalant te lijken, maar zeker om hem zelf te willen zien!

Ze kwamen uiteindelijk wel een paar keer, natuurlijk altijd vergezeld van bodyguards. Helaas,
de laatste keer dat ze kwamen, vlak voordat hij werd gekozen als minister-president, was het op een
zaterdagavond – de meest drukke tijd – en er was geen enkele tafel vrij  in het hele restaurant! We
hebben geprobeerd om een speciale tafel te regelen voor hen allen, maar omdat het restaurant zo vol
was, hebben de lijfwachten dat om veiligheidsredenen afgeraden. Het was echter leuk: het restaurant
was vol lawaai en leven tot zij allen binnenkwamen en vervolgens stopte al het lawaai en de activiteit
eventjes. ("Bibi" hield vooral van onze zomer gazpacho – naar mijn tante Henrietta's speciale recept).

Op een andere dag bracht een van onze klanten iemand in het restaurant, die Gods liefde zocht
en me vroeg voor haar te bidden. Toen ik in mijn gebed noemde: "Vergeef haar voor alles wat ze ooit
heeft gedaan en help haar om een nieuwe persoon in U te worden", begon ze zelf te huilen! Ze ging naar
huis met een exemplaar van mijn boek (uit de auto) en een paar dagen later keerde ze terug naar het
restaurant.

"Ik las dat boek dag en nacht en ik wil ook Zijn liefde leren kennen." Het was verrassend stil die
middag, dus we waren in staat om samen te bidden bij de hoek kraam waar ze ook haar leven in de
handen van de Heer plaatste.

Nog weer een andere dag was er een kleine crisis en toen een gelovige vriend langs kwam in het
restaurant, vroeg ik hem om een minuut met mij in de galerie te bidden. Onze Russische kok hoorde die
opmerking en hij zei, heel verrassend: "Mag ik erbij komen zitten?"

"Maar we gaan daar om te bidden, Sasha," zei ik tegen hem.
"Dat weet ik", antwoordde Sasha.
Toen wij drieën  daar gingen zitten, zei Sasha zachtjes, "Ik wil de Heer kennen. Ik heb een lange

tijd naar je gekeken en ik zie Zijn vrede en liefde. 
Ik weet dat Hij jou ook vele malen geholpen heeft en inmiddels weet ik dat het echt is. Dus help me
alsjeblieft om te weten wat ik moet doen opdat ik Hem ook leer kennen... "

Ik legde het allemaal aan hem uit door hem te vertellen dat de zaligheid niets was dat kan worden
'verdiend', maar dat het een geschenk was uit het hart van de Vader. 
En zo onverwachts die dag boog Sasha zijn hoofd en gaf zijn leven aan de Heer door de verzoening van
zijn Messias. Het was een geweldig, door God gegeven ogenblik, dat is zeker en ervaringen, zoals deze
maakten de geestelijke strijd de moeite waard.

Er is nog een ander verhaal, dat ik voel om te moeten delen. Dit gebeurde op een ochtend toen ik
naar  huis  was  teruggekeerd  naar  Israël,  van  een  buitenlandse  reis.  Onderweg  was  ik  gestopt  in
Duitsland, om Joachim zien en ik had een zeer grote financiële gift van hem ontvangen om het drukken
van mijn eerste boek in het Nederlands te betalen. Ik was op een donderdagavond teruggekeerd naar
Israël en op vrijdagochtend kwam ik de Tea Room vroeg binnen. Ik was van plan om het geld bij de
bank te storten, want ik had het in contant geld en dan doe ik alle gebruikelijke vrijdagochtend 'pre-
Sjabbat' boodschappen.

 Toen ik in het restaurant binnenkwam, zat er iemand op me te wachten, die ik al vele jaren kende.
Hij was een ober in een koffiebar in de stad, waar ik al sinds 1978 kom. Vaak was het een familietraditie
om daar op vrijdagochtend te ontbijten! Hij zag er die dag verschrikkelijk uit.
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"Esther, ik hoorde dat je vandaag terug zou komen en ik moet met je praten. Je bent mijn laatste
kans,"  zei  hij  met  zijn  stem  trillend.  Vervolgens  vertelde  hij   me,  dat  hij  zeer  dringend  een
onmiddellijke, spoedeisende hartoperatie nodig had. De operatie was gepland voor zondagochtend en
dat betekende dat hij  deze dag in het ziekenhuis moest worden opgenomen, vóór het begin van de
Sjabbat, teneinde voorbereid te zijn op de operatie zondagochtend.

"Ik  heb  een  'Kupat  Cholim",  vertelde  hij  me,  naar  het  verplichte  ziektekostenverzekering
programma verwijzend. "Daardoor echter zou ik de operatie pas over een aantal weken kunnen plannen
en de artsen zijn er duidelijk over, dat ik zo'n lange periode niet zou overleven, omdat dit een totale
crisissituatie  is.  Daarom moet  ik  vandaag voor de operatie  en de opname in contant  geld betalen",
vertelde hij me. En toen noemde hij het bedrag: $ 20.000!

Er is een bekend Joodse gezegde dat als je een enkele persoon redt, is het alsof je de hele wereld
redt. Het benadrukt de hoge Joodse premie op het menselijk leven. Het bedrag dat hij noemde was het
exacte bedrag dat ik op dat moment in mijn tas had, in contanten. Omdat ik de grootheid van de liefde
van de Vader voor elk van zijn kinderen ken, wist ik in een seconde dat het beschikbare geld, die dag
bedoeld was om het leven te redden van die lieve Jozef. Hij was een overlevende van de Holocaust;
Jozef en zijn zus waren de enige leden van zijn gezin die dat hebben overleefd. Er was geen moment te
verliezen en zo gaf ik hem het gehele bedrag met de zegen van de Heer. Niet alleen heeft het zijn leven
fysiek gered,  maar  ook  voor  alle  eeuwigheid,  want  later  gaf  hij  zijn  leven  aan  de  Heer.  En  een
geldbeheer fonds in Duitsland voorzag een jaar later in het geld voor het Nederlandse boek – met een
speciaal bericht van de Duitse donateurs aan de Nederlandse lezers, waarin ze vergeving vroegen voor
de pijn, die tijdens het nazi-regime werd veroorzaakt aan het volk van Holland. Zelfs nu, jaren later,
blijven Jozefs gezondheid  en zijn geloof sterk. 

Vanwege de rechtszaak zoveel jaren eerder,  was ik goed in Israël bekend als een gelovige in
Jesjoea en op een manier die me echt de vrijheid gaf om te zijn wie ik was! Iemand mij kon rapporteren
aan wie dan ook en ze zouden al over mij weten - van het ministerie van Binnenlandse Zaken tot aan de
orthodox-Joodse pers, die altijd over mij schreef met de zin: "..een reeds bekende naam …" 

Natuurlijk  hadden  we  ook  andere  ervaringen.  De  campagne  tegen  ons  begonnen  door  de
orthodoxe klant in de kleine Tearoom is nooit gestopt. 
Er zijn drie belangrijke 'anti-zending' organisaties in Israël en allen hadden ze campagnes tegen mij.
Bijvoorbeeld: in een publicatie genaamd "Bijbelse Polemieken werd er een artikel van drie pagina's
geschreven, getiteld "Tearoom zendeling in Jeruzalem" met mijn foto inbegrepen! Hoewel het negatief
was bedoeld, had de auteur prachtige citaten uit mijn boek opgenomen. 

Een andere organisatie beplakte de stad met mini-posters zoals hieronder wordt getoond. 

                      Tekst mini-poster:
KENNISGEVING

Esther Korson, eigenares van "Ye Olde Englsh Tea Room"
 (68 Jaffa Road, Jeruzalem) maakt in haar boek 

I Am My Beloved's 
 de volgende verklaring: 

"Ik ben een Joodse gelovige in Jezus ' 

"Zoals  ik  stond  staren  naar  dit  kleine  kruis...  het  heeft  me  geholpen  te
begrijpen dat wanneer we als de volgelingen van Christus... " 

"En wat mijn Joodse vrienden betreft...  ik kan in de diepten van mijn hart
voelen, het verlangen van Jezus om u tot Zichzelf te verzamelen..." 
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"Wat er in en door rabbijnse Jodendom is gebeurd, is dat 
de rabbijnen het gezag van God's Woord, de Tenach zich hebben toegeëigend

en de bron zelf hebben vervangen door talloze meningen, interpretaties, 
definities en conclusies die totaal in disharmonie en in onenigheid 

met het onderwijs van de Tenach zijn." 

Het mag een leuk restaurant zijn, 
maar wilt u iemand ondersteunen, 

die streeft om Joden te bekeren tot het christendom? 
Vraag uw Rabbi voor zijn mening. 

Shmuel Golding, directeur en Israël Silverberg, 
Coördinator, Anti-Missionary Task Force

De mini-poster:

Hoewel dit zeker ook was bedoeld om mensen ervan te weerhouden om te komen, had het in veel
opzichten een tegenovergestelde effect. Artikelen en posters gaven gewoon mijn geloof en mij, de Tea
Room en mijn boek ongelooflijke gratis reclame. Een aantal mensen stelde vragen en men ging naar
huis met boeken als resultaat en sommigen gaven aan dat ze de liefde van de Heer hadden leren kennen,
door de zalving van Zijn liefde op de boeken. Er was zelfs een orthodoxe groep, die op een bepaald
moment campagne tegen ons voerde, maar die later zo van de Tearoom hield, dat ze deze voor hun
dating service gebruikten!
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Een van de belangrijkste geruchten in het begin was dat alle winst van het restaurant naar de
ondersteuning van de 'Jews for Jesus' (Joden voor Jezus) organisatie ging. Dit had natuurlijk slechts
een impact voor het Engels sprekende deel van de Joodse gemeenschap, want Sabras (in Israël
geboren Israëliërs) zouden zelfs geen idee hebben van waar dit naar verwees. Maar geloof me, dat
gerucht verspreidde zich zelfs internationaal! Veel mensen vroegen me echter direct en dat is wat ik
waardeer in het Israëlische leven. Bijvoorbeeld, een vrouw (vaste klant) belde om te vertellen, dat
ze dat gerucht had gehoord.

"Allereerst," antwoordde ik, "wat voor winst?" We lachten allebei. 
Toen zei ik: " 'Jews for Jesus' is een kleine organisatie gevestigd in Californië en ik ken er eerlijk gezegd
geen enkele persoon van! Persoonlijk geloof echter ik wel,  dat Jesjoea, 'Jezus',  de Messias van het
Joodse volk is... "

"Godzijdank! Ik kom terug!" was haar onmiddellijke antwoord. En vreemd genoeg was dat de
reactie van de meesten. Ze vonden het niet erg wat ik  geloofde, zolang ik maar niet 'Jews for Jesus'
ondersteunde. 

We had toen klanten, die we echt als familie ervoeren. Er waren zelfs een paar echtparen die
elkaar hadden ontmoet in de Tea Room of  daar waren verloofd en die kwamen om al hun mijlpalen in
het leven te vieren. Maar vanwege de geestelijke dimensies van dit alles, eindigden de moeilijkheden
nooit. Aan de andere kant had de Heer voor elk probleem een oplossing, dus we hadden echt niets te
vrezen. Twee extra voorbeelden zullen volstaan om u te laten weten wat ik bedoel!

 Op een dag bezocht een reisgezelschap uit Duitsland Jeruzalem onder leiding van een predikant
en zijn vrouw, die zo bemoedigend en ondersteunend voor de Tea Room bediening waren geweest. Ik
werd uitgenodigd om vroeg in de ochtend voor de groep in hun hotel te spreken en het Tea Room
verhaal te vertellen. Op het einde vroeg iemand of er nog specifieke gebedsnoden waren. 

"Nou, het gebied van de financiën is het belangrijkste, waarop de vijand deze onderneming heeft
aangevallen. Ik vertel je dit niet als een verzoek om geld," vertelde ik hen, "want ik blijf op de Heer
vertrouwen. Ik zeg het, omdat de strijd echt aan de gang is en gebed  maakt zo'n verschil... "

Diezelfde  dag,  kwamen  de  vijfendertig  leden  van  het  reisgezelschap  met  hun  gastheren,  de
Lohmann's, in het restaurant voor de lunch. Het was een zegen om ze op bezoek te hebben! Een korte
tijd na hun aankomst, terwijl we bezig waren met het voorbereiden en serveren van hun bestellingen,
kwam een politieagent de restaurant binnen – met handboeien en al – begeleid door iemand van de
overheid. Slechts een paar uur nadat ik het gebed tegen financiële problemen had gevraagd waren ze
gekomen om me te arresteren!

Het  bleek  dat  mijn  accountant  was  vergeten  om  me  te  vertellen  dat  ik  National  Insurance
(genoemd in het Hebreeuws "B'tuach Leumi") had moeten betalen voor het personeel en dus was na
meer dan een jaar de rekening tot het totaal van 14.000 sjekel opgelopen! 
(Op dat moment evenaarde meer dan $ 4000 dollar). Dit was nogal een schok, omdat ik een accountant
had ingehuurd gewoon als een garantie dat juist zoiets nooit zou gebeuren! Omdat ik nooit in zaken was
geweest en zeker niet in Israël, wist ik niets van de regels en voorschriften die hier bestaan.  Dus had ik
de accountant vertrouwd om zeker te zijn dat alles correct werd verantwoord en betaald!

Toen ik me die ochtend het huis uit haastte, onderweg naar het hotel om daar te spreken, had zette
de Heer me aan om terug te lopen naar mijn kamer om een nieuw chequeboek in mijn beurs te steken,
omdat ik de dag ervoor al zonder was gekomen. Ik aarzelde een minuut, want ik was al laat, maar
uiteindelijk heb ik inderdaad Zijn zachtmoedige aandrang gehoorzaamd.

Toen ik aan de politieagent en de vertegenwoordiger van de regering  had uitgelegd, dat ik niets
over die wet tot op dat moment had geweten, belde de ambtenaar met zijn leidinggevende en meldde:
"Wel, als je me nu een cheque kan schrijven voor het volledige bedrag, zal het B'tuach Leumi kantoor je
de komende tien dagen geven om naar kantoor te komen en een betalingsschema uitwerken en dan
geven ze de cheque voor het volledige bedrag aan u terug."
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Kun je je voorstellen dat mijn eenvoudige gehoorzaamheid om een nieuw chequeboek te grijpen,
me  voor  de  gevangenis  bewaarde?  De  leden  van  het  reisgezelschap  zagen  zeker  voor  zichzelf  de
werkelijkheid van de strijd en een lid van de groep voelde van de Heer,  dat hij  de rekening moest
betalen. Is dat niet ongelooflijk? 

Op  een  andere  dag  vond  een  even  onverwachte  catastrofe  plaats,  dit  keer  vanuit  het  water
departement. Midden in een drukke werkdag kwam iemand haastig binnen om me te informeren, dat
ons water juist was afgesloten. Op geen enkele manier kan een restaurant functioneren zonder water, dus
dit  was inderdaad serieus  nieuws.  Er  waren  twee andere  kleine bedrijven  aan  het  uiteinde van het
gebouw en het schijnt dat een van hen de waterrekening voor alle drie de bedrijven gecombineerd kreeg,
maar nooit iets aan hen betaalde of ons op de hoogte bracht van de noodzaak om ze te betalen. De
rekeningen, die waren hadden opgelopen tot meer dan 12.000 NIS waren verschuldigd en het bedrijf
sloot gewoon de watertoevoer af. Zoals bleek was het grootste deel van de rekening van ons, omdat we
zeker het  grootste percentage van het  water gebruikten.  Het  nam een dag om  die betalingen uit  te
werken en in de tussentijd hebben we een hele bedrijfsdag verloren. De dag dat  het gebeurde belde
Joachim om te zeggen: "Wat is er? Ik had een gevoel van de Heer om contact met je op te nemen!" en
die beste man hielp ons weer eens. 

De geestelijke strijd was echt met de vijand die zonder mankeren probeerde ons te laten sluiten –
maar hij is er nooit in geslaagd, want de Heer was altijd trouw om ons te helpen. 
Alles ging goed tot 1996 …
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Hoofdstuk VijfHoofdstuk Vijf  

De Jeruzalem 'Tea Party'De Jeruzalem 'Tea Party'  

DDe eigenaar van het gebouw waarin het Theehuis was gehuisvest, die ik "Meneer B." noem was een 92-
jarige multimiljonair uit Egypte, die een groot deel van het vastgoed in de binnenstad van Jeruzalem 
tijdens de dagen van het Britse Mandaat had gekocht. Ook al was hij zo rijk, leefde hij als een bedelaar 
in een groezelige oude kantoor op Jaffa Road, en stond bekend als een hedendaagse "Scrooge", het 
personage in Charles Dickens' beroemde oude verhaal. Meneer B. deed zijn zaken met de huurders op 
de Arabische manier: hij weigerde huurcontracten te geven die langer dan een jaar duurden en 
vernieuwde elk huurcontract door een ceremonie met koffie.

We waren verplicht elk jaar om de sjekel equivalent van $ 7.500 vooruit te betalen en daarbij nog
een extra percentage van de totale omzet aan het einde van de huurovereenkomst. Voor zo'n mooi oud
gebouw was de huur altijd redelijk geweest. In februari 1996, was het weer tijd voor vernieuwing van de
huurovereenkomst. Door Gods genade had ik de vereiste $ 7.500 en ontmoette hem op een ochtend in
de Tea Room met de verwachting van opnieuw een vernieuwing.

Hij kwam, ging zitten en zei toen, zo onverwachts: "Ik heb besloten, dat ik de huurovereenkomst
niet zal vernieuwen, tenzij u ermee akkoord gaat om meer te betalen. Nu moet u in staat zijn om ten
minste het dubbele van het vorige bedrag te betalen en ik wil het volledige bedrag vandaag nog, een jaar
vooruit, betaald hebben." Hij zweeg even en ik ben blij dat ik geen spiegel had, om de uitdrukking op
mijn gezicht te zien. Nadat hij op adem was gekomen, ging hij verder, "Ik wil op dit moment $ 26.000."

"Maar alles wat ik heb is de $ 7.500, die we eerder op hadden afgesproken!" riep ik uit.
Net als de meeste vrekken, had hij een paranoia dat mensen enorme hoeveelheden geld voor hem

verborgen hadden en ik merkte, dat hij me duidelijk niet geloofde en verder interesseerde het hem niet.
"Wat zal ik doen?" vroeg ik hem.
"Nou, als u niet over de $ 26.000 beschikt, zult u gewoon het pand moeten verlaten, zodra morgen

uw huidige huurcontract afloopt." adviseerde hij, als was het de meest normale zaak ter wereld
Ik zag rond op de lieflijkheid van de Tea Room, dacht aan al de uren en uren van hard werken, die

erin  waren  gegaan,  alle  gebeden,  al  de  wonderen  en  verwerkte  de  hele  situatie  op  een  volledig
volwassen en waardige manier: ik barstte in tranen uit!

Hij stemde eindelijk in met de $ 7.500 als een aanbetaling te nemen en toen gaf hij me een maand
om met de rest van het geld te komen. Maar hij stond erop dat ik meteen de nieuwe huurovereenkomst
ondertekende. om het restaurant open te houden. Terwijl ik die dag daar zat, me zo moe en ontmoedigd
voelend, beoordeelde ik in mijn gedachten veel van de wonderen van God sinds de Tea Room was
ontstaan en het leek niet alsof het was bedoeld om deze volgende dag te sluiten! Het was zo'n een oase
voor zo velen in het centrum van Jeruzalem geworden en het was de zoetheid van Geest van de Heer die
het zo'n speciale plaats had gemaakt. En dus heb ik het huurcontract getekend, op een of andere manier
vertrouwend dat de Heer opnieuw een weg zou vinden om ons te helpen.

Als de dingen normaal waren doorgegaan, zouden we inderdaad in staat zijn geweest om het
restant van de huur binnen een relatief korte periode van tijd te betalen. 

Tegen die tijd waren we erg populair bij Israëli's, en veel feesten werden daar gehouden – bar
mitswa diners, 'brit'- (besnijdenis) en verjaardagsfeestjes en zelfs een huwelijk. Gelovigen kwamen ook
al, uit vele naties. Het restaurant van toen was ook internationaal bekend om de Joodse gemeenschap,
zoals veel klanten ons zouden vertellen, dat ze van ons gehoord hadden van vrienden in hun land van
herkomst,  die ons ook bezocht hadden bij  hun bezoeken aan Israël.  We werden ook opgenomen in
Fodor's Travel Guide en Links, een zakenblad van Israël, had ook een ongelooflijke artikel geschreven.
Artikelen in het bijzonder over de galerie werden opgenomen in de Israëlische Russische pers. 
Het hielp allemaal, dat is zeker!
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Het leven in Israël is echter nooit helemaal normaal en slechts twee weken na de ondertekening
van de nieuwe huurovereenkomst deed zich een grote tragedie voor in het centrum van de stad, op
slechts twee blokken van waar de Tea Room was gevestigd. Een #18 bus werd in een bomaanslag door
Arabische terroristen getroffen, waardoor een aantal mensen gedood werden en nog veel meer verwond.
Twee weken later was er een tweede bomaanslag in een #18 bus, ook op Jaffa Road, een paar blokken
van het restaurant in de tegenovergestelde richting. De #18 busroute liep vlak voor ons gebouw langs.
Joe hoorde de tweede bom afgaan, toen  hij op dat moment in het restaurant was. Hij rende naar de
scène, minuten nadat de explosie plaatsvond om te proberen te helpen. Hij zei dat het zo'n vreselijk
gezicht was, met lichaamsdelen op de gebouwen en vernietiging overal.

Jeruzalem is een heel emotionele stad en de mensen gingen deze verschrikkelijke aanslagen zeer
aan het hart. Het was beangstigend, dat de terroristen in staat waren, om door te dringen tot het hart van
de stad; niet één keer, maar twee keer. Na de tragedies waren mensen voor een tijdje te depressief en
bang om naar de stad te komen. Mensen durfden ook niet meer uit eten of naar andere plaatsen van
vermaak te gaan. Als gevolg daarvan leden alle bedrijven in het centrum van de stad  en sommigen
moesten sluiten. Het beïnvloedde ons natuurlijk ons ook negatief, omdat de zaken drastisch achteruit
gingen. We hadden nauwelijks geld om salarissen en leveranciers te betalen waarbij er helemaal niets
overbleef om de verhuurder naar zijn eisen te betalen. Toen ik er met hem over sprak, stemde hij met
tegenzin in om de periode voor de resterende betaling te verlengen.

Er gebeurden echter, zelfs in die moeilijke tijd,een aantal bijzondere dingen. Bijvoorbeeld, toen na
de bomaanslagen de zaken zo slecht waren, belde ik onze adverteerders bij de 'Jerusalem Post' om hem
te vertellen dat voor de eerste keer ik me niet langer kon veroorloven om de Tea Room in de krant te
adverteren, in ieder geval niet totdat de situatie was verbeterd. Hij belde me een paar dagen later terug
om me te vertellen dat een personeelslid, die lang in dienst was, met pensioen zou gaan en ze wilden
hem met een afscheidsfeest eren.

"Waarom maak je niet voor ons een vier-gangen diner voor twintig personen die wij dan ruilen
voor advertenties?" stelde hij voor. Dus maakten we voor hen een speciaal diner inclusief onze toen
beroemde  drie-lagen  cake  en  vertelde  hen  dat  in  contanten  gelijk  was  aan  twee  tweemaandelijkse
advertenties. Een paar dagen na de viering belde hij ons te vertellen dat het personeel een geweldige tijd
had en dat ze ons in plaats daarvan vijf advertenties gaven!

Een paar weken na de tweede bus bomaanslag hadden we nog steeds een financiële strijd, net de
meeste bedrijven in de binnenstad. Net op dat moment kwam een van Gods onverwachte tijden van
beproeving, waar Hij eens te meer bewees dat logica en het praktische helemaal niets te maken had met
Zijn oplossingen en wil! 

Op een namiddag kreeg ik in de Tearoom een telefoontje van een jonge vrouw, die jaren eerder
een vrij regelmatige gast was geweest aan ons Sjabbat tafel. Ze had een levenslange strijd gehad met
ernstige drugsverslaving en had onlangs deelgenomen aan een christelijk revalidatie programma met een
nogal harde en veroordelende aanpak. 

Tegen het eind van het jaar van revalidatie begon ze echter weer drugs te nemen. Dit resulteerde
in haar onmiddellijke verwijdering van het programma en in afwijzing door veel christenen in haar
gemeenschap. Het oordeel en veroordeling kreeg ze gewoon gevoed in haar eigen gevoelens van zelf-
afwijzing en ontoereikendheid door zich schuldig, waardeloos en ellendiger dan ooit te voelen. Op het
moment dat ze belde, wist ik natuurlijk niets van dit alles. Ze belde gewoon om te vragen of ik in het
restaurant misschien een baan voor haar had.

Door de jaren heen ben ik door de hand van de Heer getraind in gehoorzaamheid en ik ben tot de
erkenning gekomen, dat er niets per ongeluk gebeurt. Ik was me ook bewust van mijn eigen menselijke
ontoereikendheid in het omgaan met alle omstandigheden en dus heb ik ook geleerd dat besluiten niet
door mijzelf worden genomen zonder raadpleging van onze alwetende en diep-zorgzame Vader. 
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De logische, heel "menselijke" reactie zou zijn geweest om Marit (niet haar echte naam) vertellen, dat
als gevolg van ernstige financiële moeilijkheden en geen openstaande vacatures, het onmogelijk zou zijn
om haar op dit moment in te huren. Dat zou van goed zakelijke inzicht getuigen. Maar in plaats daarvan,
vroeg ik haar een minuut aan de lijn te blijven, terwijl ik daar stond te bidden, de Heer vragend, wat Hij
wilde dat ik doen zou. Zijn antwoord kwam onmiddellijk en was duidelijk. "Vertel haar dat je een baan
voor haar  hebt en vertel haar dat je haar onmiddellijk wilt  laten beginnen…" 

"Marit,  ik  wil  graag  dat  je  voor  ons  komt  werken.  Kun  je  meteen  komen?"  was  dus
mijn antwoord. Er was altijd werk voor iemand anders te doen en ik vertrouwde er ook op, dat de Heer
ons zou helpen om haar een salaris te betalen. Wat Hij natuurlijk wel wist, maar ik niet, was dat minuten
voordat  ze  me  opbelde,  ze  zich  zo  verlaten  voelde,  dat  ze  letterlijk  had geprobeerd  zichzelf  op  te
hangen. Op het laatste moment was het touw gebroken en toen had ze een zeer sterk aandringen van de
Heer om mij te bellen en om een baan te vragen. Als ik 'nee' had gezegd, was ze vastbesloten om de
strop te herstellen en het opnieuw te proberen. Ze kwam feitelijk met de merktekens van de strop om
haar nek in het restaurant.

Een dag of twee later  zaten we samen in de tuin van de Tearoom en ontvouwde zich haar
verhaal. Ik ervoer dat ik haar onmiddellijk moest verwelkomen om bij ons te wonen en probeerde op
alle mogelijke manieren in aanvaarding en liefde tot haar uit te reiken. Afhankelijkheid van alcohol of
drugs is altijd een schreeuw om hulp! Ze vertelde me dat ze op dat moment geen drugs meer gebruikte.
Ongeveer een maand later echter, liet de Heer me op een ochtend weten dat ze niet alleen nog steeds
drugs gebruikte, Hij vertelde me waar ze deze kocht! "Maar," adviseerde Hij me, "er niets over zeggen
tegen haar."

Ongeveer  twee  weken  later,  liet  de  Heer  mij  weer  met  haar  spreken.  "Marit,"  begon  ik
voorzichtig, "ongeveer twee weken geleden liet de Heer me weten dat je niet alleen nog steeds drugs
gebruikt,  maar  hij  vertelde  me  zelfs  waar  je  deze  koopt."  Ik  vertelde  haar  toen  de
plaats, wat haar volledig verbaasde. "Ik wist dit al twee weken, maar mag ik je iets vragen? Heb ik je
sinds die tijd anders behandeld?"

"Nee," antwoordde ze.
"Dat komt omdat ik nog steeds echt om je geef, en de Heer nog steeds zo heel, heel veel van je

houdt. Het feit dat je nog steeds drugs gebruikt doet je meer pijn dan wat dan ook en om die reden alleen
wil de Heer je helpen om vrij zijn van deze verschrikkelijke plaag op je leven. Hij kan je helpen, en Zijn
liefde en kracht zal je helpen om vrij te zijn." 

Kort daarna, voelde ze zich genoeg aangemoedigd en gesterkt om zichzelf te in te schrijven
in  een  Israëlische  drug  revalidatieprogramma.  Zij  bieden  zeer  sterke  zorg  en  begeleiding  met
intensieve  follow-up  en  toen  werd  ze  echt  vrij  –  de  eerste  keer  na  een  zeer  lange  en
zeer krachtige verslaving. Wat me zo diep raakte was, dat de Heer haar helemaal niet veroordeelde. Om
mee te beginnen kende Hij alle tragische details van haar leven, die haar in verslaving hadden geleid.
Hij hield gewoon van haar en accepteerde haar en vroeg me altijd haar te bemoedigen en te steunen. Zo
kwam dan uiteindelijk de verlossing – niet om iets te bewijzen aan degenen, die in het oordeel zitten,
maar om haar te vrij te maken en alles te worden, wat God wilde dat ze zou zijn als Zijn geliefd kind.

De financiële problemen bleven. Op een dag ging ik zitten praten met een Italiaans echtpaar uit
Canada,  regelmatige  klanten,  met  een  grote  liefde  voor  Israël  en  het  Joodse  volk.  Toen
ze  vroegen,  hoe  het  ging,  was  dat  met  zo'n  vriendelijkheid  en  echte  bezorgdheid,  dat  ik  begon
te huilen! Ik deelde met  hen de werkelijke situatie,  om hen te vragen om  voor mij  te  bidden! Ze
vertelden me toen een beetje van hun eigen ervaringen. Op een gegeven moment waren ze eigenaar van
een  aantal  Italiaanse  restaurants  in  Canada,  toen  zij  plotseling  als  gevolg  van  onverwachte
omstandigheden alles verloren, behalve een klein restaurant. Ze waren plotseling zelf zo arm geworden,
dat  zij  in  het  geheim  in  een  van  de  kelder  koelruimten  woonden  (met  de  koelsystemen  
losgekoppeld  natuurlijk),  omdat  zij  ook  noodgedwongen  uit  hun  huis  moesten  verhuizen.
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Ze moesten hun kinderen aankleden en helemaal klaar zijn tegen de tijd dat het restaurant geacht was te
openen, want het was voor hen niet legaal om daar te wonen.

"Maar  we  herstelden,'  vertelden  ze  me,  'en  jij  zult  dat  ook."  Dit  werd  gevolgd  door  een
uitnodiging voor een heerlijke Italiaanse feest in hun huis – en een gift van $ 5.000. Van klanten! Een
tijdje later  kwam nog een beste klant,  iemand die elke ochtend kwam voor Marmite toast  en thee,
verlengde een lening van $ 8.000, want zei hij, "ik zou zo heel, heel triest zijn als de Tea Room zou
moeten sluiten."

In juni, na Netanyahu's verkiezing tot premier, voelde men zich op een of andere manier weer
"veilig", en de zaken keerden voor iedereen in het centrum van de stad weer terug naar normaal. Het
was de beste maand, die we in de geschiedenis van het restaurant hadden en in een zeer korte tijd
zouden we in staat zijn geweest om de verhuurder het geld te betalen dat hij had gevraagd. Een groot
deel van de tijd waren we vol, met op zaterdagavond de mensen in de rij. Daarnaast hadden we veel
feesten en partijen. Zeventig Israëlische docenten kwam het einde van het schooljaar vieren met een
feestelijk diner. We hadden een Bar Mitswa viering en daarnaast had het ministerie van Onderwijs haar
jaarlijkse diner in de Tea Room. De "Toren van David Museum" bracht een grote reisgroep langs voor
een eind-van-de-tour snack. Dus in veel opzichten was het een geweldige maand.

In juli was ik uitgenodigd om een ochtend seminar te geven bij "Messiah '96 ', een jaarlijkse
conferentie van Messiaanse Joden, die op een kleine universiteitscampus in het landelijke Pennsylvania
werd gehouden. De Heer bevestigde definitief, dat ik deze moest bij wonen en dus bevond ik me begin
juli  op weg naar de conferentie voor een haastige 6-daagse reis naar de Verenigde Staten. Het was
bijzonder om tijd door te brengen met mijn zus Goldie en haar man Dave en om veel van hun vrienden
te ontmoeten.  Bijna niemand op de conferentie kende me,  omdat ik in de Verenigde Staten slechts
zelden  of nooit  voor  de  Messiaans-Joodse gemeenschap had  gesproken.  Na mijn  boodschap in  het
ochtend seminar, zei ik echter,  (want ik had een gevoel van de Heer om dat te doen),  dat ik in de
Verenigde Staten zou zijn en beschikbaar zijn om te spreken ergens in de toekomst. Als gevolg van de
bijeenkomst en door kopieën van de tape van de bijeenkomst kreeg ik veel uitnodigingen om te spreken
bij gemeenten in vele delen van het land en ook in Toronto.

Een paar dagen na mijn terugkeer naar Israël, reed ik naar de parkeerplaats achter het restaurant
en  liet  de  auto  achter  in  een  kleine  autowasserij  in  de  hoek  van  de  parkeerplaats   om te  worden
gewassen, zoals ik van tijd tot tijd placht te doen. Ik liet  dan altijd mijn sleutels bij de auto en de
autowas medewerker zou ze dan later aan mij afgeven. Zowel de parkeerplaats als de autowasserij zijn
eigendom van de heer B., de eigenaar van het gebouw waarin de Tea Room was gehuisvest. Het was zo
duidelijk, dat wat er vervolgens gebeurde, vooraf was afgesproken. 

Ik had ongeveer een uur in de Tea Room gewerkt toen een man het restaurant binnenliep met
mijn autosleutels in zijn hand, maar hij was niet de autowas medewerker!

 "Ik ben van het gerechtshof", vertelde hij me, "en ik heb een gerechtelijk bevel om uw auto, de
schilderijen  in  de  galerie  en  elk  voorwerp  in  het  restaurant  zelf,  in  beslag  te  nemen"  was  zijn
schokkende mededeling. Het bleek dat de heer B. een pandrecht had op alles wat ik in de wereld bezat,
omdat ik tot dan toe niet in staat was om zijn eisen voor de betaling van $ 26.000 (minus de al betaald $
7.500) te voldoen. Terwijl ik die paar dagen in de Verenigde Staten was geweest, had de heer B. een
volledige  inventaris  van  elk  voorwerp  in  het  restaurant  genomen,  met  inbegrip  van  fornuizen,
koelkasten, friteuse, espressomachine, tot aan de laatste lepel, theepotje en thee-korrel.

Die dag namen ze echter alleen mijn auto en een aantal van de kunstwerken uit de galerie, omdat
de huisbaas hen had verteld op dat moment niets mee te nemen, wat de werking van het restaurant
ernstig zou verstoren. Op dat ogenblik vertelden ze me om ze naar buiten te volgen en uit de auto te
nemen wat van mij was. Op de hoedenplank had ik een lieve teddybeer liggen, die altijd in de auto van
mijn moeder was geweest. Dus vijf minuten later bevond ik mezelf op de parkeerplaats met alleen de
teddybeer en mijn hond terwijl de auto uit het zicht reed.
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De volgende ochtend ging ik naar de rechter om de situatie te onderzoeken. Ze begonnen met
zich te verontschuldigen, door te zeggen dat ze wisten dat de heer B. geen aardig persoon was en dat ze
het jammer vonden, zijn orders te moeten uitvoeren. Maar ze lieten me ook weten dat binnen tien dagen,
hij toestemming had om al het overige te nemen. Het was zo'n schok!

Ik ging direct naar huis om te bidden, omdat ik het hard nodig had om van de Heer te weten wat
te doen. Zijn antwoord schokte me nog meer!

"Je moet het land binnen de vijf dagen te verlaten," vertelde Hij me. "Vertel niemand dat je gaat
en regel met B 'dran (een van onze obers en een vertrouwde vriend) om de Tea Room enkele uren, nadat
je het land verlaat, te sluiten..."

Het leven kan soms vreemd zijn. Op de ochtend seminar op "Messias '96", had ik gedeeld, zoals
ik bijna altijd doe over de betekenis van een totale toewijding aan de Heer. Ik had herhaald, hoe dit het
eerste gebod is in zowel het Oude als het Nieuwe Verbond, dat we moeten "houden van de Heer, onze
God met heel ons hart..." En zoals ik altijd had gezegd: "Als we Hem als de eerste in ons leven plaatsen,
dan we hebben niets te vrezen. Alles wat we hebben en alles wat we zijn behoort de Heer al toe en er is
niets van ons, dat Hij niet in een seconde van ons kan nemen. Dus moeten we het allemaal aan Hem
toevertrouwen, wetende dat Hij nog meer dan wij van alles houdt,  waar wij van houden... "  De Heer
testte die verbintenis voor mij persoonlijk heel vroeg in mijn wandel aan Zijn zijde, toen ik wist terwijl
ik zijn wil volgde, dat ik letterlijk mijn twee zoontjes in Zijn handen plaatste. Op een of andere manier
heb ik nooit een soortgelijke test meer verwacht, maar ik denk dat de Heer wilde zien of ik kon doen
wat ik predikte! In ieder geval werd ik gedurende deze vijf dagen geconfronteerd met  het afscheid
nemen van de  Tea Room en de  klanten,  medewerkers  en  leveranciers,  die  zulke  speciale  vrienden
geworden waren in de jaren van het bestaan van de Tea Room. Het  betekende dat we onze mooie
appartement moesten opgeven met uitzicht op de berg Zion en de oude stadsmuren in het deel van de
stad, waar ik het meest van houd. Het betekende dat Joe en onze lieve 12 jaar oude hond en de 10 jaar
oude kanarie zouden moeten verhuizen naar een klein appartement ergens anders en we door meer dan
10.000 mijl zouden worden gescheiden van mijn nieuwe bestemming in Arizona (dichtbij Mike). En het
betekende natuurlijk het afscheid van Jeruzalem.

Op de vijfde dag stond ik verdrietig op straat te wachten op de taxi naar het vliegveld. Ik had net
afscheid genomen van Joe en van onze lieve hond en van Hannah,  een dierbare vriendin, die gekomen
was om afscheid te nemen, toen de telefoon ging. Het was een oproep uit Amerika van Betsy, die me
vertelde dat Sid net was overleden. Lieve Abba, zoals ik hem noemde, kwam in hemelse Jeruzalem op
de dag dat de Tea Room gesloten werd en ik het aardse Jeruzalem op 23 juli 1996 verliet. 

Op die dag voelden de verliezen zeer groot. Ik huilde en voelde me zelfs een tijdje later in shock
toen ik het allemaal echt registreerde. Maar voordat je verder gaat, moet ik op dit punt invoegen, dat wat
ik altijd heb gedeeld, waar is. Want hoewel ik op dat moment zoveel verloor op deze aarde, waar  ik van
hield, voelde ik me nog steeds goed. Ik arriveerde in de Verenigde Staten met niet meer dan twee koffers
vol  kleren.  Ik  had  geen  huis,  geen zaken en geen  geld.  Mijn  geestelijke  vader  was  net  overleden;
familie, vrienden en twintig jaar van het leven in Jeruzalem werden ver achter me gelaten. Bovendien
stopten mensen, die me al vele jaren hadden geschreven, voor  mij hadden gebeden en mij hadden
ondersteund het contact volledig, zodra ze hoorden, wat er met mij gebeurd was. Zoals Sid, Betsy en ik
gewend waren om te zingen: "Als je in het dal bent, diep en laag - vrienden zo waar en trouw - waar
gaan ze naartoe?" En toch ondanks dit alles, omdat ik de liefde van de Heer in mijn hart had, was het
nog steeds goed. Voor mij sprak het zo veel van de echte genade en goedheid van de Heer!  Want zoals
Paulus zei, of ik alles wel of dat ik niets heb, het is voor mij allemaal hetzelfde zolang ik de Heer kan
dienen. En het is waar! Zijn liefde is alles! En die  troost betekende meer voor mij dan woorden ooit zou
kunnen vertellen.

Ik kwam net op tijd in Baltimore aan, voor Sid's begrafenis. 
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De dienst werd gehouden in de kleine kerk in de binnenstad van Baltimore, waar hij zoveel jaren pastor
was en later woonden de familie en een paar vrienden de begrafenis bij op een prachtige, landelijke
begraafplaats op enige afstand van de stad. Ik was in staat om een paar dagen  na de begrafenis bij Betsy
te verblijven nadat de familie haar  had verlaten.  Ik kon me nauwelijks de eenzaamheid voorstellen, die
ze na 50 jaar huwelijk zou moeten voelen.

De Heer had in Zijn goedheid een speciale "Jeruzalem reünie" gepland voor de begrafenis en
twee voorgangers uit Jeruzalem, een met zijn vrouw, bezochten ons voor enkele dagen daarna. Zij waren
uit de gemeenschap, die Sid en Betsy ook bezochten in de acht jaar dat ook zij in Jeruzalem hadden
gewoond. Het was een bitterzoete tijd, dat  is zeker.

Een van de voorgangers, die mij en mijn onmiddellijke situatie niet echt heel goed kende kwam
een  ochtend  uit  zijn  kelder  kamer  met  een  speciaal  woord  voor  mij  van  de  Heer.  Vaak  worden
"woorden" zo haastig gegeven door mensen en zo gemakkelijk, dat je weet dat ze echt niet allemaal van
de Heer zijn, maar dit was anders. Ik wist dat het inderdaad echt van de Heer Zelf tot hem was gekomen
en het bracht zo'n troost voor mijn hart.

''Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er
is loon voor uw werk, spreekt de HEERE.

Zij  zullen  uit  het  land  van  de  vijand  terugkomen  en  er  is  hoop  voor  uw
nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied."

     Jeremia 31: 16-17

"Esther, de HEERE zal je belonen, het Woord van de Here kwam tot mij vanmorgen
toen ik over jou aan het bidden was. Opeens zag ik jou in een glazen kas. De vloer was
van zand en je zat comfortabel met je Bijbel in je hand... "

Die opmerking deed me echt lachen en hielp me om te weten dat dit Woord inderdaad uit het
hart van de Heer was. Een kwart eeuw lang is dagelijks lezen van de Bijbel een deel van mijn leven en
ik heb nooit een dag gemist. 

Alleen  de  Heer  wist  echter,  dat  sinds  mijn  aankomst  in  Baltimore,  ik  mijn  Bijbel  niet  had
uitgepakt. Dus toen ik de profetie zelf later las, was het alsof de Heere plagend zei:  "met je BIJBEL in
je hand …"

"...  Opeens  overal  om  je  heen  en  de  glazen  kas  volledig  vullend,  begonnen
bloemen om je heen open te springen, twee en drie en zelfs vijf meter hoog groeiend,
met veel groen en veel bloemen je omringend. En het Woord kwam tot mij zeggende; 'ik
heb je  voor  deze  tijd  apart  gezet,  spreekt  de  Heer,  en  Ik  zal  je  met  veel  bloemen
omringen en je zal je rust nemen; Ik zal je rust en herstel geven voor je ziel  en voor je
lichaam. Ik zal  Mijn zon over je laten schijnen en het gezicht van Mijn Zoon en Zijn
aanschijn zal over je lichten en Mijn oog zal op je vallen en Mijn gunst over je komen. Jij
zal rust voor je ziel hebben. Ik zal je op mijn tijdstip in het land terug brengen en je zal
terug komen met een volle maat van alles wat je nodig hebt met veel kracht; je zal een
frisse  visie  hebben,  je  zal  in  je  geest  vernieuwd worden.  Machtige  krijger,  machtige
krijger, al is er een grote strijd geweest en was je met de machtige krachten van de hel in
de arena, de oorlog is nog niet voorbij en Ik zal u terug in de strijd zenden en je zal de
overwinning zien... '"

28 juli 1996
Baltimore, Maryland

Toen  ik  in  Arizona  aankwam,  na  een  maand van  een  bezoek  aan  vrienden  en  familieleden
onderweg, verbleef ik een tijd bij Mike en zijn vrienden en vond toen een appartement voor mij zelf.
Zodra ik in een supermarkt in mijn nieuwe buurt liep, wierp ik er een blik op en barstte gewoon in
tranen uit. Allereerst was het de grootste 'mammoet' winkel, die ik ooit had gezien. Ik wist dat ik er een
miljoen jaar kon winkelen en niemand ooit zou weten dat ik zelfs bestond. 
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Het deed me zo zeer die lieve Zvi missen, de slager uit de supermarkt in Israël! Maar meer nog dan dat,
sloeg bij mij eindelijk de realiteit in, dat ik in Arizona zou wonen en dat ik op dat moment echt niet naar
Israël zou terugkeren. Dat was, toen de schok van alle verliezen echt geregistreerd werd en ik alleen
maar kon huilen.

De  eerste  week  van  september,  twee  weken  voordat  ik  had  gepland  om  naar  het  nieuwe
appartement te  verhuizen,  bevond ik me op weg naar Zwitserland,  voor wat  ik  dacht  een reis  met
spreekbeurten, die reeds gepland was, voordat alle deuren in Israël waren gesloten. Zuster Ruth (de
goede vriendin die het chaletje voor me had geregeld in de Zwitserse Alpen, waar ik een groot deel van
dit boek schreef) zou de tijd met mij doorbrengen. We gingen goede vrienden van haar bezoeken, een
voorganger en zijn vrouw, genaamd Martin en Vreni. Grote goedheid, wat zouden zij ook al snel een
impact op mijn leven hebben!

Omdat ik toen mijn appartement in Arizona had gevonden, vertrouwde ik er op, dat de Heer ook
in de huur en andere kosten – telefoon, elektriciteit, enz. zou voorzien – tijdens deze Zwitserse reis.
Daarom was ik een beetje geschokt te ontdekken dat ik slechts in een kleine kerk in een klein stadje in
Zwitserland zou spreken en dat de rest van de tijd als een rustperiode voor mij was gepland. Ik had het
zeker nodig en ik kon alleen maar hopen dat de Heer mij op een of andere manier zou helpen met mijn
eigen kosten. Bovendien voelde ik me bezwaard, omdat er nog zoveel geld in Israël verschuldigd was.
Omdat ik tegen het einde van een drukke werkmaand was vertrokken, had ik nog steeds niet de juli
salarissen, leveranciers, National Insurance, belastingen, etc. betaald. Zoals later bleek, was het echter
helemaal de wijsheid van de Heer voor mij om Israël snel te verlaten en niemand te vertellen over mijn
aanstaande vertrek. Onbekend voor mij, maar niet onbekend bij de Heer, was meneer B. bezig geweest
van het verkrijgen van opdrachten om te voorkomen dat ik het land zou verlaten . De opdrachten zouden
slechts twee dagen na mijn vertrek effectief worden! En vanuit Israël zou ik geen mogelijkheid hebben
om de schulden terug te betalen. Om binnen vijf dagen te vertrekken en het niemand te vertellen, leek
destijds extreem - maar zoals altijd, ben ik ERG blij dat ik gehoorzaamde!

Het was in ieder geval een gezegende en rustige tijd, die we samen in Zwitserland doorbrachten
en het was bijzonder om in die kerk te kunnen delen. Martin en Vreni hadden een liefde voor Israël en ik
voelde toen al dat de Heer het voor ons bedoelde om vrienden te worden. En toen - een week of zo na
mijn terugkeer naar Arizona, kreeg ik van hen een brief, om  mij te informeren dat zij genoeg geld naar
Israël  gestuurd  hadden,  om bijna  alle  schulden te  betalen.  Is  dat  niet  ongelooflijk?  En  bovendien,
stuurden ze naar mij in de Verenigde Staten precies het bedrag dat ik nodig had om de huur en andere
rekeningen te betalen. Het was een wonder dat zo snel na mijn vertrek uit Israël, zo veel van de facturen
konden worden betaald.

Geestelijk moest ik van het geestelijke slagveld van Israël weggedragen zijn, want God had mijn
leven zo  ongelooflijk  vereenvoudigd en  gaf  me zo'n  een  stressvrije  tijd,  dat  het  nauwelijks  was  te
geloven. Ik woonde in een appartement met helemaal niets dan een matras op de vloer. Toen Mike
kwam voor het avondeten, zaten we op de vloer en gebruikte een omgedraaide wasmand als een tafel.
Niemand had mijn telefoonnummer en het was dan ook een tijd van totale absolute rust. Alles wat in en
door de Tea Room was gebeurd was zo traumatisch geweest, dat ik iedereen vertelde: "Van nu af aan,
neem de letter in het alfabet die volgt op de "s" en doe alsof het niet  bestaat." Ik liet ze thee ''die andere
drank" noemen, want echt, ik wilde het woord zelfs niet eens horen. De Heer gaf me letterlijk een tijd
van rust  en later  liet  Hij mij  van dat  appartement verhuizen naar een prachtig huis met  een eigen,
verborgen tuin - een tuin die echt werd omringd door bloemen 'zo hoog als de hemel' - een letterlijke
vervulling van de profetie over de bloemen, die in Baltimore was gegeven, "zelfs vijf meter hoog... ".
Maar zelfs tijdens die zalige maanden van rust en herstel,  liet de Heer me de Tea Room zelf nooit
helemaal vergeten.

Op een dag, toen ik op een "America West" vlucht van Phoenix zou vertrekken, zag ik twee
gezinnen, die me op een of andere manier bekend voorkwamen. 
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Ze merkten mij ook op en uiteindelijk riepen ze mij en vroegen of ik in Californië woonde.
"Nee," antwoordde ik, "maar ik heb de afgelopen twintig jaar in Jeruzalem gewoond..." Toen ze

me vertelden, dat ze ook in Jeruzalem woonden, vertelde ik hen, dat ik eigenaar was de Engelse Tea
Room. 

"Wow! Wat hielden we daar van!" riepen ze. "Daarom kennen we u! We gingen er heel vaak
heen!" En vervolgens zei een van de vrouwen: "Wacht eens even... zegt u 'was eigenaar'?" Ze waren zo
teleurgesteld om te horen dat de Tea Room gesloten was en ik was zo verbaasd  voormalige klanten te
hebben ontmoet in een vliegtuig in Phoenix!

Wel, een paar weken later kwamen mijn nicht Lois, haar man en dochter voor meerdere dagen
bij mij op bezoek in Arizona. Lois en ik waren samen opgegroeid en waren altijd goede vriendinnen
geweest. Ik vertelde hen op een dag over het restaurant toen we van Sedona naar huis reden en bij geval
vertelde ik over de voormalige klanten, die ik in het vliegtuig had ontmoet.

We hadden honger en gingen op zoek naar een restaurant. We kwamen eindelijk voorbij een
kleine stad in de rimboe, Dewey genaamd met een aanduiding voor Farmer Young's restaurant. Het zag
er niet al te geweldig uit, zodat we verder reden totdat we weer borden naar een restaurant zagen. We
volgden een tijdje een slingerende onverharde weg, om onszelf terug te vinden bij Farmer Young's via
de achterweg! Dus is het onnodig te zeggen, dat we naar binnen gingen om een hapje te eten. Na mijn
bestelling te  hebben geplaatst,  verliet  ik de tafel  naar het  toilet.  Toen ik er  weer  uit  kwam, in  het
restaurant van Farmer Young's, in het kleine stadje Dewey midden in de  rimboe, stond daar een klant
van de Tea Room. Mijn nicht had mijn naam een aantal keren horen noemen en was uiteindelijk naar de
tafel gelopen om te vragen: 'Ken jij Esther? "

Wat was ze verrast toen de vrouw antwoordde: "Ja, ik ging vroeger heel vaak naar haar Tea Room
in Jeruzalem!"

Toen die twee incidenten zich voor deden, blokkeerde ik mijn oren geestelijk – want de Tea Room
was wel het laatste, waar ik op dat punt in mijn leven iets mee te maken wilde hebben! 

Nadat ik naar mijn appartement in Arizona was verhuisd na mijn terugkeer uit Zwitserland, gaf de
Heer me een maand van totale rust. Aan het einde van die eerste maand, vertrok ik op een spreekbeurten
tournee naar Messiaanse gemeenten; de deur die werd geopend na mijn ochtend seminar op "Messiah
'96". Ik zou eerst spreken in de gemeente in Atlanta, Georgia, en dan door reizen naar Florida, waar ik
volgens planning in zeven gemeenten en twee kerken zou spreken.

Eerder in dit boek noemde ik een jonge man, David, die in Jeruzalem bij ons in ons restaurant
werkte. Tegen die tijd had hij een mooie gelovige uit Georgië getrouwd en ze waren beiden woonachtig
in het gebied van Atlanta. Ik logeerde bij hen terwijl ik in Georgië was  en zij kwamen beiden om mij in
de Messiaanse gemeente te horen spreken. Tot mijn verrassing zei David de volgende ochtend: "De
Heer heeft mij getoond dat ik met mijn werk moet stoppen en je tijdens je spreekbeurten in Amerika
moet  vergezellen." De Heer herinnerde hem eraan, dat hij veel had mee gemaakt en dat het niet voor
hem was bedoeld, om een comfortabel en rustig leven in Atlanta te hebben!

"Het is logisch, 'zei ik. "Maar wat zal je zeggen wanneer je spreekt?" Op dat punt  besefte David
dat hoewel hij vier jaar als een deel van onze familie was geweest – ik nog nooit zijn getuigenis had
gehoord! Hij vertelde me toen het volgende verhaal:

"Ik werd in Bethlehem geboren in een traditionele christelijke Grieks-orthodoxe
familie. Toen ik ongeveer 11 jaar oud was, kreeg mijn moeder, die vele jaren ziek was
geweest, een goddelijke genezing van de Heer. 
Ze leerde Hem op een echte manier kennen en ook mijn vader en ik gaven op dat moment
ons leven aan de Heer. Daardoor las ik voor de allereerste keer in mijn leven de Bijbel.

Terwijl  ik las, was ik verbaasd om te ontdekken dat alles Joods was!  Dit was
vooral schokkend omdat ik was opgegroeid in de tijd van de Palestijnse opstand tegen
lsraël, de 'intifada' en had geleerd dat het Joodse volk onze vijand was. 
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Deze ontdekking dat alles Joods was, verraste me echt en op een dag besloot ik om dat
nieuws met mijn godsdienstleraar te delen. Ik ging in die tijd naar een katholieke school,
omdat het een goede school was.

Proberend diplomatiek te zijn, vroeg ik hem, 'Wat was Maria voordat ze katholiek
geworden?'

'Wat bedoel je?' vroeg hij, duidelijk geïrriteerd. 'Maria was altijd katholiek!'
'Nee, meneer, er staat in de Bijbel dat ze Joods was... 'Op dat moment greep hij

me, schreeuwde naar me, nooit nog eens zoiets verachtelijks te zeggen en hij bracht mij
meteen  naar  het  kantoor  van  de  directeur.  Ik  werd  toen  ook  10  dagen  van  school
geschorst, omdat ik had gezegd dat Maria Joods was.

Een paar dagen later, dacht ik dat ik er met mijn oma over zou praten, omdat ik
dacht dat ze zo'n religieus persoon was. Zodra ik had gezegd dat Jezus Joods was, sloeg
ze me in het gezicht! Eindelijk kwamen mijn ouders naar me toe en zeiden: 'David, we
weten dat wat je zegt natuurlijk waar is. Maar voor je eigen bestwil, moet je gewoon
stoppen met erover te praten!'  Want er waren veel moslims en leden van de PLO in
Bethlehem; het kon zeer gevaarlijk voor mij zijn en mijn ouders wisten dat.

Een aantal jaren later, na mijn afstuderen aan de middelbare school, werd ik
uitgenodigd voor een jaar van studie aan een Bijbelschool in Zweden genaamd Levend
Woord '. Het was zeer pro-lsraël, maar ik besloot om dat volledig te negeren en gewoon
van mijn studie te genieten. Na ongeveer zes maanden op de school, merkte ik echter dat
de geest van de Heer niet meer bij mij was. Tenslotte werd het zo slecht, dat ik tijd
alleen met de Heer nam, om te ontdekken wat er mis was.

Tenslotte Hij vroeg m: 'David, als ik je vraag om iets te doen, zal je het doen?'
'Ja, Vader, U weet hoe zeer ik weer dicht bij U wil zijn. Ik zal doen wat U ook

maar wilt dat ik zal  doen!'
'Ik wil dat je het Joodse volk gaat zegenen, dat je hen gaat vergeven en van ze

gaat houden,' vertelde Hij me die dag, waarop ik meteen antwoordde: 'Nee, ik zal alles
doen, maar dat niet. Er zijn hier 5000 studenten, die van lsraël houden. Dat is genoeg; U
heeft niet ook mij nog nodig!' En ik wilde er helemaal niet mee omgaan. Ik stelde de Heer
veel vragen, maar Hij zou ze niet beantwoorden. Alles wat ik voelde was deze scheiding
tussen ons.

Op een of andere manier wist ik dat het niet een lichte zaak was, wat God mij
vroeg en dat het op een bepaalde manier mijn leven zou veranderen, als ik het zou doen.
Maar ik haatte deze afstand tussen mezelf en Hem en dus zei ik tenslotte op een dag:
'Oké, ik doe... '

'Je doet wat?' vroeg Hij me.
Proberend om een echte bekentenis van de woorden te voorkomen, zei ik, 'ik doe

wat U vroeg mij te doen...'
De Heer zei tegen mij: 'Nee zoon, het werkt niet op die manier. Je moet het

zeggen vanuit je hart... '
Dus zei ik uiteindelijk tegen de Heer: "Vader, ik vergeef het Joodse volk en ik

zegen hen en ik hoop dat we op een dag samen in vrede kunnen leven... '
Op het moment dat ik de woorden had gezegd, voelde ik Zijn liefde zo sterk dat

ik engelen in de hemel kon horen klappen! Als gevolg hiervan, bleef ik dat de hele nacht
lang steeds weer herhalen! Het was ongelooflijk! De Heer vertelde me die avond heel veel
dingen, maar een van de dingen die Hij tegen mij zei leek helemaal onzinnig, omdat ik in
een totaal Arabische omgeving in Israël woonde. Maar Hij zei tegen mij: 'David, Mijn volk
zal  voor  je  zorgen  en  je  beschermen  en  je  zult  nooit  het  gevoel  hebben  als  een
vreemdeling onder haar te zijn.'

Een korte tijd later stelde de leider van de school me kort voor aan een Joodse
gelovige  uit  Israël  en  we  wisselden  telefoonnummers  uit.  Toen  ik  naar  Bethlehem
terugkeerde na mijn studiejaar in Zweden, vond ik dat het leven in een Arabische, fel
anti-Joodse omgeving onverenigbaar was met de nieuwe liefde, die de Heer mij voor het
Joodse volk had gegeven. Niet helemaal wetende hoe er mee om te gaan, herinnerde ik
me ineens het telefoonnummer dat ik in Zweden had gekregen en belde de Israëlische
gelovige.
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'Weet  je toevallig of er banen beschikbaar zijn in Jeruzalem?' vroeg ik hem. Het
was altijd mijn droom geweest om aan Jaffa Road in het centrum van de stad te werken. 

Diezelfde  dag  verhuisde  de  Tearoom van  het  kleine  restaurant  naar  het  veel
grotere gebouw en dus antwoordde hij: 'Ja, ik denk het wel. Er is een mogelijkheid om in
een restaurant te werken op Jaffa Road. Hoe snel kun je me ontmoeten in Jeruzalem?'
vroeg hij.

Ik was er 12 minuten later! Ik begon diezelfde dag met Esther in de Tea Room te
werken. Alles ging goed totdat er een terroristische aanslag was en Israël de gebieden
afsloot.  Ik vertelde Esther,  dat  het  voor mij  niet  langer mogelijk zou zijn om in het
restaurant te blijven werken omdat het onmogelijk zou zijn om toestemming te krijgen
van de militaire overheid in Bethlehem in Jeruzalem te werken. Nadat ze erover gebeden,
zei ze, 'Laten we elkaar voor de lunch ontmoeten bij McDonald's. Ik heb iets waar ik met
je over wil praten! '

Nadat we bestelden, zei ze, 'Toen ik de Heer vroeg wat ik  moest doen, vertelde
Hij me dat het heel bijzonder voor Hem was, dat wij deze bediening van liefde aan het
Joodse volk samen deelden, als een Joodse gelovige in Jesjoea en als een Palestijns-
Arabische gelovige.' En toen zei ze: 'Waarom kom je niet bij ons in Jeruzalem wonen?'

Mijn eerste reactie was een shock. Ik dacht bij mezelf: 'Deze dame is gek! 
Weet ze niet dat ik word verondersteld om de vijand te zijn?' Maar toen herinnerde ik
Gods belofte  aan  mij  al  die  weken geleden in  Zweden en in  een ogenblik  werd het
allemaal logisch. Hij had me verteld dat het Joodse volk mij zou beschermen... en dat ik
me nooit als een vreemdeling onder hen zou voelen. En toen ik me dat herinnerde, wist ik
dat dit inderdaad Gods wil was.... "

We spraken samen in totaal achttien messiaanse gemeenten en tijdens een seminar op “Messiah
97”. David verzocht ook om gebed voor de Arabische christelijke gemeenschap in Bethlehem, die nu
onder vreselijke onderdrukking en repressie was, sinds de PLO de stad overnam. De meeste mensen
wisten zelfs niet dat er Arabische christenen bestonden en dus waren hun gebedsnoden zeer groot. Het
was ook bijzonder dat de Heer er voor zorgde, dat deze gebeden van voornamelijk Joodse en pro-Israël
groepen zouden komen!

In een gemeente in Baltimore, werd een jonge man opgeroepen om bij  de biema de Schrift
lezen. We konden door zijn accent merken dat hij een Israëlische gelovige was! "Ik vraag me af wat hij
van mijn boodschap zal denken?' fluisterde David tegen mij en ik kon me voorstellen dat het een angstig
moment voor hem zou zijn.

Aan het einde van de samenkomst, kwam de Israëli naar David toe en vertelde hem dat hij in  de
IDF (Israeli Defense Forces) in Zuid-Libanon had gediend, en dat veel van zijn vrienden waren gedood
en dat hij tijdens de oorlog ook Arabieren had moeten vermoorden. Ze eindigden met omhelzen, elkaar
vergevend, zegenend en samen huilend en het was een mooi moment op Gods aarde.

Langs een zeer grote omweg, hoorden we een jaar later een mooi vervolg op dat verhaal! Betsy,
die nu in Israël woont, had gasten voor het avondeten. Een gast noemde, dat ze vrienden in de VS had.

"Ze zijn gelovigen; de vrouw is Amerikaanse en de man is Israëlisch. Hij had vaak last van
vreselijke  nachtmerries  na  zijn  ervaringen  in  Libanon.  Maar  op  een  dag  kwam  er  een  Palestijns-
Arabische te spreken bij de gemeente, die ze bezoeken..."

Nou, je raadt het al - het was David, waar ze naar  verwees – en zij zei dat vanaf die dag de
Israëli nu al een aantal jaren helemaal vrij was van de nachtmerries die hij had ervaren! 
Het is een grote wereld daar buiten en dus is het gewoon geweldig om te zien hoe de Heer werkt,
wanneer  we vertrouwen in  Zijn  koninkrijk.  Van alle  mensen op aarde,  kwam iemand naar  Betsy's
maaltijd, die deze Israëlische jongeman  kende – en die dag was Betsy bij de samenkomst, waar het
allemaal  was gebeurd!  Het  gaf David zelfs  een  speciale bemoediging toen ik  het  nieuws aan  hem
vertelde.

Omdat  ik  zo  vele  jaren  uit  geloof  heb  geleefd,  heb  ik  nooit  een  creditcard  gehad  (of  een
spaarrekening, verzekering of een van de andere dingen, waarvan mensen afhankelijk zijn. 
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Zoals  ik altijd  aan mensen heb verteld,  die er  door geschokt  leken te  zijn:  "Wel,  waar  heb ik  een
verzekering en alle die andere dingen voor nodig? Ik heb zekerheid, gebaseerd op Gods Woord, dat Hij
voor mij zou zorgen. Afgezien daarvan,  wat anders in de hele wereld heb ik nodig?')

Tijdens mijn verblijf in de Verenigde Staten, was het echter niet mogelijk om een auto te huren
zonder een creditcard. Aangezien het openbaar vervoer in de Verenigde Staten, vooral van stad tot stad,
bijna niet bestaat, zou er geen manier zijn, dat ik kon reizen zonder toegang tot een auto. Dus bij mijn
aankomst in de VS, heeft mijn oude vriendin Marcia mede voor mij ondertekend voor een creditcard.
Een aanvraag voor mezelf was niet mogelijk, omdat ik geen kredietbeoordeling had na een afwezigheid
van meer dan 20 jaar in de VS. We hadden in augustus aangevraagd, maar zelfs in oktober was er nog
geen creditcard aangekomen. Ik sprak op de Atlanta Messiaanse Gemeente op vrijdagavond en weer op
zaterdagochtend en ik werd ook gevraagd voor een aandeel  in een klein huisgroep Bijbelstudie op
dinsdag avond. 
Mijn vliegtuig zou donderdagmiddag van Georgië vertrekken, vanwaar ik op weg naar Florida zou zijn.
In Florida was ik uitgenodigd om in zeven verschillende gemeenten verspreid over de staat te spreken
en daarnaast had ik gepland om lieve vrienden en familie te bezoeken. Indien de creditcard niet op
donderdagochtend om 10:30 zou zijn aangekomen, dan zou de reis van Florida geannuleerd moeten
worden. Ik heb die dinsdagavond de Bijbelstudiegroep gevraagd, om een wonder te bidden! "Als ik
vanavond terugkeer in David en Lisa's huis moet er een boodschap van Marcia op hun antwoordapparaat
staan, dat de creditcard tenslotte is aangekomen. Anders gaat de reis niet  door!"

We stormden na de vergadering naar huis en snelden naar het antwoordapparaat – om Marcia's
stem te horen met de boodschap, dat de kaart diezelfde dag was aangekomen! Ze woonde echter in
Pennsylvania en wij waren in Georgië en zij zou tot woensdagochtend niet eens in staat zijn om de kaart
per  nachtpost  te  sturen.  De postdienst  kan  dus  helemaal  niet  garanderen,  dat  de  kaart  op  tijd  zou
aankomen op de luchthaven voor mijn vertrek op donderdag om 10:30 uur.

Toen ik donderdagochtend wakker werd, vroeg ik de Heer wat ik moest doen m.b.t. de reis naar
Florida. "Pak", was zijn enige antwoord. En dus pakte ik!

Om 10:15 uur kwam een vriend om me naar het vliegveld te brengen en tegen die tijd was de
creditcard nog steeds niet verschenen. Om 10:22 uur, reed echter een Federal Express truck tot aan het
appartementencomplex met de nachtpost brief voor mij! Toen ik het pakje opende, kreeg ik tranen in
mijn ogen, want erin was de mooiste creditcard die ik ooit had gezien. Er stond een foto op van twee
baby hertjes in een bos en ik voelde me nogmaals gezegend door Zijn liefde.

Iets soortgelijks was gebeurd, weer bij mijn aankomst in de Verenigde Staten. Toen ik op het
punt stond om in Arizona een appartement te huren was er geen manier, dat ik in de Verenigde Staten
zonder  auto  kon wonen,  omdat  het  openbaar  vervoer  bijna  niet  bestaat.  Nogmaals,  omdat  ik  geen
kredietbeoordeling had, was er geen manier dat ik een auto op afbetaling kon kopen en ik had geen
contant geld waarmee ik er een kon kopen. Na gebed, voelde ik dat ik naar een kleine stad moest reizen
om een lease aanvraag bij de Ford vestiging doen, waar mijn moeder altijd haar auto had geleased. De
vertegenwoordiger, die haar had gekend, werkte daar niet meer, maar toch voelde ik, dat ik daar een
aanvraag voor een lease moest doen. Ik legde de verkoper uit, dat ik al meer dan twintig jaar uit het land
afwezig was en zou dan dus ook geen krediet geschiedenis hebben. Toen de Ford Motor Company later
een controle  deden,  bevestigden zij  dat  krediet  gegevens  slechts  werden bijgehouden tot  maximaal
zeven jaar en ik werd dan ook als een "ghost" beschouwd. Ik had gevraagd om een compacte auto te
leasen, maar die maand hadden ze een aanbieding op een veel grotere, mooiere auto voor dezelfde prijs!
Dus deed ik mijn aanvraag voor een tweejarige huurovereenkomst.

Dit was midden augustus en ik legde uit, dat ik het geld zou hebben voor de benodigde eerste
betaling  en  borg  (totaal  $  1.200),  nadat  ik  midden  september  terug  kwam  uit  Zwitserland.
"Nou, hoeveel kunt u nu betalen om de auto voor u vast te houden?"

Het  was  echt  gênant  toen  ik  moest  antwoorden:  'Niet  al  te  veel.  Honderd  dollar!"
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Kun je  je  voorstellen,  dat  ze  de  aanvraag  goedkeurden?  Zonder  kredietbeoordeling  en  met
slechts $ 100 als borg? Toen ik vertrok, vertelden ze me om over een maand met de $ 1.200 voor
verzekering en huur betaling te komen en dan zou ik de auto ophalen. 

De volgende ochtend kreeg  ik  een telefoontje  van  dezelfde  vertegenwoordiger.  "Luister,  we
dachten erover na en we weten, dat u nu echt een auto nodig hebt. Kom morgen terug en wij zullen u
hem laten meenemen.…"

Dus ging ik de volgende dag terug en toen ik meer dan een uur met de vertegenwoordiger zat
voor het uitwerken van de verzekering en papieren, was ik echt in staat om met hem over de liefde van
de Heer te delen.  Hij was zo open en ik wist dat het een door God geregelde ervaring was. En toen  een
uur later reed ik weg met een gloednieuwe 1996 Mercury Sable waarvoor ik slechts $ 100 had betaald!
Ik plaagde hen toen ik klaar was om te vertrekken, door te zeggen: "Wow, bedankt! Heb een goed leven!
Dit is de goedkoopste auto, die ik ooit heb gekocht!" Het was leuk, maar gewoon een ander voorbeeld,
om mensen te helpen om hun horizon te verbreden en om te weten, dat de Heer inderdaad om elk detail
van ons leven geeft. En dat, als we het allemaal aan Hem toevertrouwen, Hij zal helpen! Toen onze
Israëlische hond als een puppy bij ons kwam, vertelde de Heer me de eerste dag: "Ze houdt trouwens
van kwark vermengd met haar hondevoer." Hij gaf er zelfs om, wat een kleine pup graag zou eten!
Dienen we niet een werkelijk wonderbare Vader?

Mijn tijd in de Verenigde Staten was een geweldige tijd voor wat betreft familie en lieve oude
vrienden.  We hadden een diepere verbinding dan mogelijk  was,  wanneer ze door duizenden mijlen
gescheiden werden. Ik heb zelfs de viering van de 90e verjaardag van mijn favoriete oom Harry kunnen
bijwonen! Het huis dat ik in Arizona huurde, was in de buurt van een mooi appartementencomplex en
Mike en zijn vrienden zijn uiteindelijk naar de wijk verhuisd. Het was zo speciaal om hen in de buurt te
hebben, over te wippen voor het ontbijt, om Sjabbat maaltijden en weekenden samen te delen en familie
uitstapjes te maken. Na mijn eerste jaar in de Verenigde Staten, kwam er geweldige nieuws uit Israël.
Joe had eindelijk zijn leven aan de Heer gegeven en de Heer had hem van de tirannie van drugs bevrijd.
Hij kwam ons in Arizona bezoeken en was uiteindelijk wegens gebrek aan financiën niet in staat om te
vertrekken! Terwijl hij hier was "gestrand", werd hem uitstekend werk aangeboden en verhuisde hij ook
naar een klein appartement in de buurt. We hadden allen zo'n mooie tijd samen!

Na twee jaar in de Verenigde Staten – de langste periode, dat ik uit Israël was weg geweest in
meer dan twintig jaar – stuurde de Heer mijn zoon Mike en mezelf in april 1998 onverwachts naar Israël
voor haar jubileum om haar vijftigste jaar als natie te vieren. Toen het vliegtuig landde op de Ben
Gurion  luchthaven,  kuste  ik  letterlijk  de  grond!  Na  twee  jaar  in  de  Verenigde  Staten,  miste  en
waardeerde ik  Israël  meer dan ooit.  Ik  was zo blij  om weer thuis te zijn,  dat  ik de hele weg naar
Jeruzalem huilde! De diepte van mijn gevoel verbaasde me zelfs! Het feest zelf was geweldig en we
hebben zo'n bijzondere tijd gehad. Israël heeft een kwaliteit van leven die naar mijn ervaring ontbrak in
de Verenigde Staten en ik had dit zo zeer gemist. Mensen zorgen voor elkaar en we werden door mensen
terug verwelkomd in elke plaats, waar we kwamen.

Tijdens deze reis bevestigde de Heer, dat ik inderdaad zou kunnen terugkeren om in augustus in
Israël opnieuw te wonen en op mijn eerste dag terug vond Hij een appartement voor mij om in te wonen.
Toen Mike en ik afgelopen april in Jeruzalem aankwamen om het jubileum te vieren, brachten we de
eerste nacht door in het King Solomon Hotel, omdat het kleine appartement, dat we voor ons verblijf
hadden gehuurd, niet beschikbaar zou zijn tot Pesach de volgende dag eindigde. Die eerste avond terug
in de stad, namen we een wandeling door de wijk aan de overkant van het hotel, genaamd "Yemin
Moshe".  Een Engelsman,  Montifiore,  had  de  wijk  in  de  vorige  eeuw gebouwd.  Het  was  de  eerste
nederzetting, die buiten de oude stadsmuren gebouwd werd. De gebouwen zijn dan ook vrij oud met
hoge plafonds en dikke stenen muren, hoewel velen in de afgelopen jaren zijn gerenoveerd. Tot 1967
was het een gevaarlijke plek om te wonen, omdat sluipschutters vanuit de Oude Stad onder Jordaanse
controle aan de overkant van Sultan's Pool op de gebouwen konden schieten. 
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In  elk  geval  was  het  een  klein  appartement  in  Yemin  Moshe,  waarvan  ik  twee  jaar  geleden  zo
onverwachts  moest  verhuizen,  toen  de  Heer  alle  deuren  in  Jeruzalem  sloot.  Dus  namen  we  een
wandeling  door  onze  oude  wijk,  ons  de  vele  gelukkige  tijden  herinnerend,  die  we  in  onze  kleine
appartement in het verleden hadden meegemaakt. Mike wilde langer lopen, maar omdat ik moe was van
de jetlag, was ik van plan om in plaats daarvan naar het hotel terug te gaan.

Op de terugweg zag ik een bord reclame van een lokale bank bij de bushalte vlak naast het hotel
en direct aan de overkant van de Yemin Moshe wijk. Het zei, en de Heer onderstreepte het terwijl ik het
las: 'Uw nieuwe thuis in Israël is dichterbij dan u denkt... " Ergens wist ik gewoon dat dit het antwoord
van de Heer voor mij was en de volgende ochtend liet ik Mike een foto van mij naast het bord nemen. Ik
kocht meteen een krant om te zien of er appartementen te huur stonden in Yemin Moshe, maar er was
niet een. Ik voelde me echter nog steeds aangespoord door de Heer om het lokale vastgoed kantoor toch
te bellen.

"Zijn er appartementen te huur in Yemin Moshe?'' vroeg ik.
"Waarom belt u, terwijl we niets hebben geadverteerd?" vroeg ze me. "We hebben trouwens wel

een  –  het  kwam  juist  drie  dagen  geleden  beschikbaar.  Iemand  had  gepland  om  het  te  huren  en
veranderde op het laatste moment van gedachten..." Dus maakten we die dag een afspraak om een
appartement te zien in de wijk, waaruit ik twee jaar eerder uit was vertrokken. Het was een zelfs nog
mooier appartement dan degene die ik had achtergelaten, met ook nog ruimte voor een kantoor aan huis.
Het had een prachtig uitzicht op de berg Zion en de oude stadsmuren met een lief klein balkon en een
verborgen trap naar een minuscuul dakterras met een nog mooier uitzicht.

Toen ik erover had gebeden, voelde ik van de Heer, dat ik aan de makelaar moest vertellen, dat
het  $  500 per maand te duur voor mij  was en dat  ik  het  appartement  niet  eerder  zou willen dan
augustus. Ik wist dat als de eigenaren besloten om de huur met $ 500 per maand – veel! – te laten dalen
en  ook  zouden  goedkeuren  om  het  van  april  tot  augustus  leeg  te  houden,  dat  het  inderdaad  het
appartement was, dat de Heer had gekozen. De makelaar vertelde me die avond, dat de eigenaar me later
in de week wilde ontmoeten. Ik dacht dat het zou zijn voor een interview, maar het was zo dat ik de
keuken kon ontwerpen, want er was op dat moment slechts een gootsteen!

Zelfs tot dan bleef ik de Tea Room zaak vermijden, nog steeds niet in staat om te gaan met de
mogelijkheid, dat het misschien nog eens opnieuw zou openen. Als je leeft door ervaringen op een dag-
tot-dag basis zijn ze draaglijk, vooral door Gods genade. Maar als we zien, dat onze situatie verandert,
kunnen  de  herinneringen,  van  waar  we  doorheen  gingen,  op  een  of  andere  manier  achteraf
overweldigend voelen. Maar zelfs een week voor de reis naar Israël liet de Heer me weten, dat ik me
nog niet zo gemakkelijk kon ontdoen van de Tea Room!

Op een ochtend kreeg ik een telefoontje in Arizona – van een voormalige Tea Room klant, Clyde
genaamd. "Onlangs ging ik naar het 'Kinko's' kantoor in de buurt van mijn huis om wat te kopiëren, toen
ik plotseling iemand hoorde zeggen: 'Hallo Clyde, herinner je je mij?' Stel je mijn verbazing voor, toen
ik ontdekte,  dat het David was uit de Tea Room in Jeruzalem!" En ze hadden elkaar ontmoet in een
winkel in Marietta,  Georgia! Er was gewoon geen ontsnappen aan. (Ik hou niet altijd van het gevoel
voor humor van de Heer!)

Omdat hij in Israel was, had Michael toestemming van de IDF nodig om het land te verlaten, dus
op zijn verzoek vergezelde ik hem op een ochtend naar de kantoren van het leger. Zelfs  daar, op de
vijfde verdieping van het leger inductie gebouw, ontmoetten we een voormalige Tea Room klant! Hij zei
dat hij  nog steeds droomt van de Welsh rarebit,  triple-decker broodjes tonijn,  chutney en Marmite.
Diezelfde dag, ontmoette ik overal voormalige klanten. Enkele van de opmerkingen waren:

"Het was een oase en er is geen plaats zoals deze, waar we kunnen gaan."
"Als je het restaurant weer opent, beloven we dat we het nooit meer voor lief

nemen en we zullen elke week komen."
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Op een ochtend kreeg ik een telefoontje in Arizona – van een voormalige Tea Room klant, Clyde
genaamd. "Onlangs ging ik naar het 'Kinko's' kantoor in de buurt van mijn huis om wat te kopiëren, toen
ik plotseling iemand hoorde zeggen: 'Hallo Clyde, herinner je je mij?' Stel je mijn verbazing voor, toen
ik ontdekte,  dat het David was uit de Tea Room in Jeruzalem!" En ze hadden elkaar ontmoet in een
winkel in Marietta,  Georgia! Er was gewoon geen ontsnappen aan. (Ik hou niet altijd van het gevoel
voor humor van de Heer!) Omdat hij in Israel was, had Michael toestemming van de IDF nodig om
het land te verlaten, dus op zijn verzoek vergezelde ik hem op een ochtend naar de kantoren van het
leger. Zelfs daar, op de vijfde verdieping van het leger inductie gebouw, ontmoetten we een voormalige
Tea Room klant! Hij zei dat hij nog steeds droomt van de Welsh rarebit, triple-decker broodjes tonijn,
chutney  en  Marmite.  Diezelfde  dag,  ontmoette  ik  overal voormalige  klanten.  Enkele  van  de
opmerkingen waren:

"Het was een oase en er is geen plaats zoals deze, waar we kunnen gaan."
"Als je het restaurant weer opent, beloven we dat we het nooit meer voor lief

nemen en we zullen elke week komen."
"Mensen in deze stad klagen nog steeds over de sluiting van de Tea Room."
"Als je het weer opent, zal heel Israël bij je komen..."

De ernst van hun opmerkingen raakte me echt. 
Natuurlijk is het de aanwezigheid van de Heer, wat zij missen, zelfs als ze het niet weten, want het was
zijn liefde en aanwezigheid, dat het tot zo'n speciale plaats maakte. Het was echter geweldig om de
impact  te  zien,  die  het  had  op  de  stad.  Wanneer  mensen  vertelden  over  hun  verlangen  om het  te
heropenen, bleef ik mijn geestelijke oren blokkeren. Onmiddellijk na mijn terugkeer naar de Verenigde
Staten na de jubileumviering deelde ik echter het volgende met de lezers van mijn nieuwsbrieven:

"Natuurlijk wil ik de wil van de Heer doen, wat het ook is. En dus als dat ook een
onderdeel is van mijn terugkeer naar Jeruzalem, dan zal Hij voor de financiën zorgen, de
genade en het zal weer gebeuren. Het was een bediening door de Heer opgericht, een
open getuigenis in Jeruzalem en het heeft echt een impact gehad. De liefde van de Heer
maakte het tot zo'n speciale plaats. Het was echter ook onder zware geestelijke aanval,
want de vijand haat elk open getuigenis in het bijzonder in Jeruzalem. Dus het was een
zeer gezegende en zeer zwaar aantal jaren! "

Er was geen manier om te weten wat op het pad voor mij lag.
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Hoofdstuk Hoofdstuk ZesZes
'Jouw kopje thee in Jeruzalem''Jouw kopje thee in Jeruzalem'

Lang geleden de Heer heeft me geholpen om te begrijpen dat alles wat ik zelf  bezit en alles wat
ik heb, licht moet worden gehouden. Inderdaad heb ik nooit iets daadwerkelijk het mijne geacht, want ik
weet  dat  alles  werkelijk  afkomstig  is  uit  de  hand  van  de  Vader.  Daarom  wist  ik,  dat  het  meest
belangrijke niet de uiterlijke omstandigheden van mijn leven waren, maar de liefde van God. De Heer
heeft die toezegging in mijn leven op een aantal gelegenheden sterk getest. Elke keer als dingen van
deze wereld van mij werden genomen, was het altijd een beetje een schok. Maar omdat ik nog steeds
zijn liefde had en nog steeds Hem zou kunnen dienen met mijn leven, voelde ik eigenlijk prima. Het was
de Heer en mijn relatie en mijn vriendschap met Hem, dat ik het meest koesterde en toen kwam een van
de grootste test van allen.

Onlangs gebeurde er iets  in  Jeruzalem, wat voor mij  veel,  veel erger was dan enige andere
schade (afgezien van de scheiding van mijn zoons, jaren geleden). Het voelde niet meer alsof de Heer
was bij me. In mijn boek, 'Van mijn Geliefde ben ik',  beschrijf ik een ervaring in mijn prille begin
wandel met Hem, toen ik plotseling de fysieke zin van Zijn aanwezigheid verloor. Het duurde een lange
tijd voor mij om te leren, dat Hij inderdaad nog steeds bij me was, hoewel Zijn liefde zelfs niet kon
worden gevoeld zoals in het begin. Dat is waar het geloof in mijn relatie met Hem echt begon, zoals
eerder Zijn liefde een tastbare realiteit was geweest. Maar deze Jeruzalem ervaring was op een veel
dieper,  nog pijnlijker niveau. Wees er zeker van, dat ik niet mijn wandel met  Hem door gevoelens
beoordeel,  want  zij  kunnen  vaak  bedriegen.  Ik  heb  altijd  het  geloof  gehad,  om te  weten  dat  Hij
inderdaad aan mijn zijde was, ongeacht hoe de omstandigheden van mijn leven ook waren geweest.
Maar dit was iets anders, een totale stilte op elke mogelijke manier. Er was gewoon geen enkel teken,
dat ik Hem nog toebehoorde. Ik bad, vastte, had berouw (want daar hebben we altijd behoefte aan),
maar alles  was tevergeefs.  Er  was gewoon geen bevestigend antwoord uit  de hemel.  Er was niets,
behalve  deze  verschrikkelijke  leegte  in  mijn  hart.  Het  voelde  alsof  ik  op  een  of  andere  manier
onherroepelijk dwaalde, dat mijn leven niet meer gebruikt zou kunnen worden voor de dienst van de
Koning. Ik overwoog weer terug te keren naar een carrière als sociaal werker. Maar het leek zo leeg,
vergeleken met de wonderen van Zijn liefde die ik kende; in het diepst van mijn wezen wist ik, dat  er
geen plaats was, waar ik kon gaan.  Leven zonder Hem was leeg en zinloos voor mij. Het was een
wanhopige 'alleen'-tijd. De "wereld" los van God trekt mij niet aan.

Een ervaring zo diep en persoonlijk kan nooit worden beschreven, maar het was verschrikkelijk.
De leegte was voelbaar en diep in mijn hart wist ik, dat er geen andere plaats in de hele wereld was,
waarheen ik me kon keren. En toen op een ochtend was het op onverklaarbare wijze over - en ik wist dat
Hij inderdaad bij mij was en inderdaad bij mij was geweest door die vreselijke tijd. Een paar dagen later
ontmoette ik mijn lieve Nederlandse vriendin Constance. Ze  verbleef 10 dagen in het gasthuis van
Christ Church bij de Jaffa poort. (Ik ontmoette Constance op een Katholieke charismatische conferentie
van 20.000 aanwezigen in Dublin al weer jaren geleden in 1978. Ze had over mijn rechtszaak in een
Nederlandse krant gelezen, had het uitgeknipt en had zes maanden dagelijks voor mij gebeden. En toen
liet de Heer ons elkaar in Dublin ontmoeten! We zijn sinds die tijd al vriendinnen). Constance heeft zo'n
prachtige gevoeligheid voor de Heer; ik was blij met deze tijd van enkele uren om samen te kunnen
delen. We zaten een heerlijke middag in de kleine verborgen tuin achter de kerk toen ik haar mijn
ervaring beschreef.

Ze antwoordde meteen: " Nu weet je wat Jesjoea heeft ervaren in Gethsemané  en opnieuw aan
het kruis... "

Ik wist in een tel, dat ze gelijk had, want op een manier die ik van tevoren nooit zou hebben
doorgrond, herkende ik de diepten van Zijn lijdensweg.  Toen Hij op zo'n kwetsbaar moment in zijn
leven  voelde,  dat  de  Vader  Hem had  verlaten.  Ik  wist  dat  de  leegte,  de  verschrikkelijke  ziel-  en
hartverscheurende lijdensweg, die deze ervaring voor Hem moet zijn geweest. Afgezien daarvan zou
niets in de hele wereld iets uitgemaakt hebben. Wat Hij voor ons aan het kruis verdroeg was fysiek
ondraaglijk, maar niets in vergelijking met het verlies, wat Jesjoea moet hebben gevoeld op het moment,
toen hij dacht dat de Vader had Hem verlaten. 
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Geloof me. Niets wat ons overkomt in dit aardse leven kan men vergelijken met het verliezen van de
Heer in ons leven. En zo gaf de Heer me in die vreselijke dagen in mijn leven, een schat die nooit kan
worden gewaardeerd om de volslagen grootheid van zijn waarde – want Hij vertrouwde mij een glimp
van Zijn lijden toe.

Constance ging verder door uit te leggen, dat ze precies hetzelfde had meegemaakt en dat het
haar ook aan Petrus herinnerde. "De Heer stond Petrus toe Hem te verloochenen", herinnerde zij me, "en
Petrus zou die lijdensweg later ervaren, toen hij bitter weende. Maar zo'n ervaring maakte alleen maar
zijn hernieuwde gemeenschap met de Heer zoeter en kostbaarder dan ooit..."

Als we werkelijk met  de Heer zijn verenigd,  zodat  we ook de woorden van Paulus kunnen
nazeggen: "..of ik nu leef in armoede of in overvloed, het is voor mij hetzelfde" – dan begrijpen we
dat  wat  het  leven  ook  te  bieden  heeft,  het  tot  ons  komt,  direct  van  de  hand  van  de  Vader.  Zelfs
moeilijkheden en problemen, dood van geliefden, alles kan worden omgezet in het licht van Zijn liefde.
In dezelfde eerder genoemde boek van George MacDonald, las ik het volgende citaat, een brief aan een
vriend die net had geleden door de dood van zijn vrouw:

"We zijn allemaal net kinderen in de kleuterklas van onze Vader. Sommigen van
ons  worden  eruit  genomen,  voordat  anderen  weg  worden  genomen  en  we  worden
achtergelaten zonder onze speelkameraadjes. Maar we weten, dat de Vader hen heeft en
hoewel we ze voortdurend moeten missen, moeten we bedenken, dat we voortdurend
worden gezonden en we moeten door geduldig te wachten gereed zijn om te gaan. Je
weet dit allemaal net zo goed als ik, maar laat ons het samen bedenken...

We moeten dan niet ongelukkig zijn, als een van ons gaat om de anderen die
eerder gingen, gelukkiger te maken; ze wachtten op hen en wachten nu op ons om hen te
vergezellen! Het hele idee van de hemel is om allen, die we liefhebben bij ons te hebben
en God is gewoon bezig met het uitvoeren van dat begrip voor ons, door zachtmoedige
terugkerende verhuizingen, als we klaar zijn om te gaan. Het lijkt zo gewoon als het
wordt gezegd tegen een pijnlijke hart – het missend hart - maar wat jij en elk als jij in
zo'n  verdriet  zeker  nodig  heeft,  is  'om  je  zuivere  geest  door  herinnering  te  laten
aanwakkeren.'

Maar God heeft een geweldige en toch een zeer huiselijke gelukzaligheid, die op
ons wacht. Zorg ervoor, dat het in de oude groeven zal draaien, maar de groeven zullen
van goud en edelstenen zijn, niet van ijzer en leem. Ik denk dat we over de oude tijden
zullen spreken met harten van goddelijk blijde kleinen - en soms zullen we ons verbazen,
dat we ons zo druk maakten over bepaalde dingen. We zullen alles hebben, want de Vader
die van ons houdt en Zelf "de blijde Schepper" is, zoals Dante Hem noemt,  zal erop
toezien dat Zijn lieve kleintjes inderdaad blij zijn en alles hebben, wat ze willen. Het zal
dan veilig voor ons allemaal zijn om ons te geven wat wij willen, want wij zullen Hem
niet vergeten of vergeten dat Hij ons ALLES geeft.

En hoe zal het dan zijn om ons lichaam zo vrij te voelen, zo weinig naar beneden
gehouden en onderdrukt, als ons betere deel! Natuurlijk zal de grote vreugde van de
hemel hetzelfde zijn als die van deze wereld - om God te kennen en te zijn wat Hij is,
maar dan wij zullen Hem zo veel beter kennen en weten hoe dwaas het voor ons was om
over iets in te zitten, toen HIJ voor alles zorgde! Er zal geen vraag zijn of het leven de
moeite waard is voor hen die weten wat het leven betekent.

Dingen zijn net zo goed als ze zouden kunnen zijn, wat God betreft, want Hij
maakt ons in staat om Zijn eigen vreugde in het leven te ervaren. Het enige wat mis is,
dat we onze hoop op andere dingen richten dan op God en dingen willen, die niet de
moeite waard zijn om ons er aan te geven en daarom geeft Hij die niet aan ons. En dus
werken we niet samen met Hem voor wat Hij wil dat we zijn en daarmee vertragen we
het succes van Zijn Werk met ons. Want er is niets goed, behalve één te zijn met Hem in
elke wens, hoop en vreugde."

Ik hou van MacDonald's beschrijving van Beatrice, de persoon die net overleden was:
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"Dus je moet meer dan ooit van Beatrice houden en nog meer en wachten met
een sterk verwachtend geduld: ze zal nog lieflijker zijn tegen de tijd dat we haar weer
zien - al kan dat niet zeer lang meer duren. De dagen komen zo snel na elkaar en onze
'redding' is dichterbij, dan toen wij tot geloof kwamen..."

Er zijn schatten te ontvangen  vooral door beproevingen, verdrukkingen en lijden, want elke
ervaring komt met een blik in het hart van de Vader. Ons doel op deze aarde - en dit geldt voor de hele
mensheid - is gewoon om onze plaats voor de eeuwigheid te kiezen. En dus wat maakt het uit wat er met
ons gebeurt op onze pelgrimstocht door deze wereld? Het belangrijkste is, dat we onze ogen gericht
houden op de hemel en het gestelde doel voor ons, om bij onze Schepper voor alle eeuwigheid te wonen.
Constance vertelde me over Frans Horsthuis, een priester in Nederland. Hij leeft ook totaal door het
geloof, maar zo diep dat hij niet eens geld gebruikt! Toen hij geld moest gebruiken - zoals op zijn reizen
naar de voormalige Sovjet-Unie, waar je zonder wat geld niet kon komen - zou vaak zelfs  dat geld
gestolen worden! In zijn eigen boek was Frans ook bereid om de vraag te beantwoorden: "Hoe hoor je
van God?" Terwijl hij aan het schrijven was, zei de Heer tegen hem: "Want Ik BEN het Woord van God.
Zou Ik niet tegen mijn volk willen spreken? "

Gij Zijt Niet Van Uzelf 
" Weet gij niet dat... gij niet van uzelf zijt? "

1 Korintiërs 6:19

"Er is niet zoiets als een eigen leven 'een wereld binnen de wereld' - voor een man
of vrouw, die in gemeenschap wordt gebracht met Jezus Christus' lijden. God verbreekt
het privé-leven van Zijn heiligen en maakt het aan de ene kant tot een doorgaande weg
voor de wereld en voor Zichzelf aan de andere kant. Geen mens kan dat doorstaan, tenzij
hij met Jezus Christus wordt geïdentificeerd. Wij zijn niet voor onszelf geheiligd; wij zijn
geroepen tot de gemeenschap van het evangelie en dingen gebeuren die niets met ons te
maken hebben, maar God is bezig om ons in gemeenschap met Zichzelf te brengen. Laat
Hem Zijn gang gaan; als je dat niet doet, zul je in plaats van het geringste gebruik door
God in Zijn verlossingswerk in de wereld, een belemmering en een obstakel zijn.

Het eerste wat God doet met ons is, om ons te krijgen op basis van robuuste
echtheid totdat het ons niets kan schelen, wat er met ons individueel gebeurt, zolang het
op Zijn  manier  gaat  voor het  doel  van Zijn verlossing.  Waarom zouden we niet  door
gebroken harten gaan? Door deze deur openingen opent God manieren van gemeenschap
met Zijn Zoon. De meesten van ons vallen en storten in bij de eerste pijnscheut; we
zitten op de drempel van Gods doel en sterven van zelfmedelijden en alle zogenaamde
christelijke sympathie zal ons naar onze sterfbed helpen. Maar zo niet God. Hij komt met
de grip van de doorboorde de hand van Zijn Zoon en zegt: 'Kom in gemeenschap met Mij;
sta op en schijn.'  Als God door een gebroken hart Zijn doelen in de wereld kan laten
gebeuren, dank Hem dan voor het breken van je hart. "

'My Utmost for His Highest'
Oswald Chambers

De profetie die ik in Baltimore in 1996 had ontvangen had duidelijk gezegd dat de strijd nog niet
voorbij  was, dat de Heer me inderdaad terug in de strijd zou sturen. Maar dat de overwinning zou
worden gezien. De strijd begon in werkelijkheid op dezelfde dag dat ik terug in Jeruzalem aankwam,
naar het appartement van Gods voorziening in Yemin Moshe in augustus 1998. Ik had een auto, vanaf de
luchthaven gehuurd en was van plan deze mijn eerste week terug in Jeruzalem te gebruiken, om mij in
staat  te  stellen  wat  voorraden  thuis  te  brengen.  Nadat  ik  door  de  douane  kwam  en  mijn  bagage
verzamelde en de auto ophaalde, arriveerde ik niet voor 2:30 uur 's nachts thuis. Ik arriveerde precies het
midden in de grootste hittegolf in Israëls recente geschiedenis. Op sommige dagen zou de weerdienst de
temperaturen zelfs niet vermelden, zo verschrikkelijk hoog waren ze! En voor de eerste keer ooit, had
Jeruzalem een hoge luchtvochtigheid! 

Het appartement was afgesloten geweest, wat de dikke stenen muren genoeg tijd gaf om grondig
te verhitten. En zo kwam ik midden in de nacht in een met muskieten gevulde oven. 

De Stem van Mijn Geliefde                                                          - De Stem van Mijn Geliefde                                                          -   99  - -



Het was onmogelijk om te slapen en de volgende ochtend liep ik naar beneden naar de parkeerplaats om
te ontdekken dat in de auto was ingebroken en de achterruit was ingeslagen. Later die ochtend, toen ik
naar huis reed van de stad, begon een motorfiets me aan de rechterkant te passeren. Op dat moment
begon  een  autoportier  naast  de  stoeprand  te  openen.  Om  de  autoportier  te  vermijden  zwenkte  de
motorfiets en sloeg tegen de  andere kant van mijn auto, waardoor nogal wat schade ontstond. Door
Gods  genade  was  de  bestuurder  niet  zwaar  gewond,  maar  het  moment  dat  we  klaar  waren  met
uitwisselen  van  de  chauffeur-  en  verzekering-informatie,  stormde  ik  met  de  auto  terug  naar  het
verhuurkantoor en leverde deze in.

Ik keerde terug naar huis naar mijn helemaal lege appartement me helemaal versuft voelend
door het gebrek aan slaap en door alles wat er was gebeurd. Terwijl ik daar stond, was er plotseling een
luid geklop op de deur. Het bleek iemand van de overheid, die theoretisch kwam om mijn televisie en
video op te halen als gedeeltelijke betaling voor een rekening voor de Nationale Verzekering (B'tuach
Leumi), waarvan ik niet eens wist dat ik die verschuldigd zou zijn! Het was bijna lachwekkend, want ik
had niet alleen geen televisie of video, ik had helemaal niets. Het enige wat ik in het appartement op dat
moment had, was ik zelf! Ik legde de ambtenaar uit, dat ik net naar het land was teruggekeerd en niets
wist over de rekening. Hij zei: "Maak je geen zorgen, maak je geen zorgen..." maar stelde voor dat ik het
zo snel mogelijk met de B'tuach Leumi kantoren in de stad uit zou gaan werken.

De  volgende  ochtend  bevond  ik  me  wachtend  in  de  kantoren  van  B'tuach  Leumi  en  werd
geconfronteerd met een onverwachte rekening van 156.000 sjekel (bijna $ 40.000!) Zij verklaarden me
niet onvriendelijk dat, hoewel ik inderdaad B'tuach Leumi voor al mijn medewerkers betaalde, ik dit
ook voor  mezelf  had  moeten  betalen  sinds  de  Tea  Room oorspronkelijk  was  geopend.  Ik  had  een
professionele accountant ingehuurd, die naar ik geloofde, al de nodige overheidsfacturen en betalingen
had afgehandeld. Maar op een of andere manier had hij deze ene nog nooit betaald, noch me zelfs
verteld van de noodzaak, om deze te betalen! Deze is derhalve voor een aantal jaren opgebouwd. Het
was een schok op mijn eerste dag thuis. De strijd was inderdaad begonnen!

Op mijn weg terug naar huis van de kantoren van B'tuach Leumi, liep ik op een nabijgelegen
zijstraat en zag een "te huur" teken op een gebouw. Ik noteerde het telefoonnummer en vervolgde mijn
weg.

Tijdens mijn twee jaar in de Verenigde Staten, was ik in staat geweest om een aantal meubels in
de landhuisstijl waar ik van hou aan te schaffen en deze waren naar Israël verscheept. Als terugkerende
ingezetene, die meer dan twee jaar buiten het land was geweest had ik recht om alles het land in te
brengen zonder douanekosten te betalen. (Israel heeft dit beleid om te stimuleren dat Israëliërs vanuit
het buitenland weer thuis zullen komen!) De zending werd verwacht aan te komen in de maand augustus
en in de tussentijd had ik een kleine matras op de vloer als een "bank" en sliep in de slaapkamer boven
op een Coleman luchtbed.

Nadat ik 10 dagen in het appartement was geweest, kwam Pascale aan om haar huwelijk met Joe
voor te bereiden, die gepland was voor l0 september 1998. Joe en Pascale hadden elkaar jaren eerder in
de  woestijn  bij  Qumran  ontmoet.  Joe  was  daar  een  beveiligingsmedewerker  voor  de  Christelijke
Ambassade viering. De Heer had haar meteen verteld dat Joe Zijn keuze voor haar was, maar ze moest
vele jaren wachten, totdat Joe eindelijk zijn hart voor de Heer opende en werd getransformeerd door
Zijn liefde. Hun huwelijk was helemaal door de hand van de Heer geregeld en het was geweldig om te
zien. Het werd helemaal in geloof gedaan! Via een hele reeks omstandigheden, ontdekten ze dat het
mogelijk was om huwelijksvieringen hebben in de prachtige tuinen in David's Citadel binnen de oude
stadsmuren en de Here bevestigde het als Zijn keuze. Van de muzikanten tot de cateraar in de kleinste
details, kon de liefde van de Vader door alles heen gevoeld worden. Mijn zus Goldie woonde de bruiloft
bij,  evenals  Mike,  mijn  ex-man  (die  zo'n  ontroerende  toespraak  op  de  bruiloft  hield,  dat  hij  bijna
iedereen in tranen bracht), evenals Pascale 's familie en velen uit de kerk in Engeland waar haar vader
voorganger was. En natuurlijk waren ook veel van onze Israëlische vrienden aanwezig. De muzikanten
leidden de bruidspartij uit en toen was het tijd voor de bruid om binnen te komen - in zo'n mooie plek
door het licht op de oude stadsmuren gemarkeerd, het was op de melodie van "Sunrise, Sunset" van
"Fiddler on the Roof". Joodse bruiloften zijn altijd zo vreugdevol. Het was inderdaad een prachtige,
gezegende en gedenkwaardige gelegenheid!
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Volgend op de mooie en gezalfde bruiloft van Joe en Pascale, stuurde ik een gebeds-update aan
al die lieve mensen die toegewijd waren om mij in gebed te ondersteunen. Gebed helpt meer dan je je
kunt voorstellen en dus is elk van hen zo kostbaar voor mij! Dezelfde dag, dat de laatste nieuwsbrief
werd verzonden, voelde ik die dag dat de Tea Room inderdaad weer open zou gaan en dat ik contact zou
moeten  opnemen  met  de  eigenaar  van  het  gebouw,  dat  ik  begin  augustus  in  eerste  instantie  had
gevonden  en  moest  zien  of  de  ruimte  nog  beschikbaar  was.  Er  was  echter  geen  geld  voor  de
noodzakelijke renovaties, zelfs niet voor de huur. Ik vroeg de Heer om bevestiging, zodat ik zou weten
of het echt Zijn wil was, om het restaurant te heropenen. Heel veel mensen vroegen mij hiernaar bij mijn
terugkeer naar Israël. Een paar dagen later ontmoette ik een voormalig Tea Room klant en introduceerde
mezelf als de vorige eigenaar van het Engels Tea Room.

"Wat heerlijk om je te ontmoeten!" antwoordde ze, hartelijk mijn hand schuddend. "Mijn man en
ik hielden van je restaurant." Ik vertelde haar dat het weer zou kunnen openen.

"Zal het wel koosjer zijn?" vroeg ze.
"Ja" antwoordde ik.
"Nou,  zorg  ervoor  om  ons  te  waarschuwen  wanneer  het  opent,  want  we  zullen  zeker

terugkomen."
Dus je zou kunnen vragen: "Wat is er zo speciaal aan een ontmoeting met een voormalig Tea

Room klant in Jeruzalem?" Nou, het was Sara Netanyahu, de vrouw van premier "Bibi"! Zelfs als het
niet opnieuw open zou gaan, was het nog steeds een geweldige bemoediging!

Het was eind oktober toen ik de eigenaar van het gebouw opnieuw belde en mij werd verteld dat
het gebouw nog leeg was. Ik informeerde hem over mijn verlangen om het voor een restaurant te huren
en liet het toen gewoon allemaal in de handen van de Heer. De locatie verbaasde me een beetje, want het
voor verhuur beschikbare deel was op de tweede en derde verdieping van een oud gebouw en zou zeker
veel vernieuwing nodig hebben. Het had echter een mooie tuin op het dak en ik wist dat alles mogelijk
was.

Een tijdje later stuurde ik weer een "gebeds-update" en het volgende is een citaat uit deze brief:

"Een paar dagen later had ik een afspraak met de eigenaar van de daktuin. Hij
nodigde  me uit  voor  de  lunch in  een klein  Koreaans restaurant  dat  hij  ook  bezit.  Ik
vertelde hem van de verbazingwekkende fenomeen dat er geen dag voorbij gaat zonder
een voormalige klant die steevast vraagt: "Zal het restaurant weer open gaan? We hebben
het zo gemist!" Toen we klaar waren met de lunch en opstonden om te vertrekken, zaten
daar in de hoek voormalige klanten van de Tea Room en ze zeiden: "Zal het weer open
gaan? We hebben het zo gemist!" We hebben er allemaal goed om kunnen lachen, maar
het is verbazingwekkend dat de Heer dat verlangen levend heeft gehouden in de harten
van zoveel mensen. Die kleine plaats op Gods aardbodem had een echte impact op deze
stad. De reden voor die impact was uiteraard Gods liefde, die daar gevoeld kon worden.
Zoals iemand onlangs zei: "Het was echt met Zijn liefde gezalfd..." Dus als ik plannen
maak om het restaurant nogmaals te openen, dan is het met een gevoel van verwondering
en ontzag, bijna zoals het bouwen van de tempel moet hebben gevoeld, want het zal
inderdaad een plaats zijn waar de liefde van de Messias gevoeld kan worden en daarom is
het iets heiligs. Het is ook iets bijzonders en een beetje eng ook, want ik weet dat de
oppositie hevig zal zijn. Maar wat een voorrecht om Zijn volk op deze manier te kunnen
dienen!

De nieuwe Tea Room zal mijn leven op vele manieren veranderen, maar op een of
andere manier de Heer heeft mijn hart veranderd en me bereid gemaakt om het te doen.
Ik ben nu bereid om de Heer daar te dienen, een toezegging waar vele uren elke dag mee
gemoeid zijn. Het zal mijn leven drastisch veranderen en zal me daarom een hoop kosten,
vooral met betrekking tot privacy waar ik van hou. Maar, meer dan wat dan ook op aarde,
wil  ik  zo  dicht  bij  het  centrum  van  Zijn  wil  zijn,  als  menselijkerwijs  mogelijk  is.
Bovendien  is  zo'n  voorrecht  om de  schoonheid  van  Zijn  liefde  het  leven  een andere
persoon te zien raken en te transformeren, dus ik weet dat het op talloze manieren de
moeite waard zal zijn. 
Om Oswald Chambers nog maar eens te laten spreken: 'God dwingt ons nooit. 
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In een bepaalde stemming zouden we willen, dat Hij het ons zou laten doen en in een
andere stemming zouden we willen, dat Hij ons met rust zou laten. Wanneer Gods wil in
de opgang is, is alle dwangmatigheid verdwenen. Als we er bewust voor kiezen om Hem te
gehoorzamen, dan  zal Hij de verste ster en de laatste zandkorrel belasten om ons te
helpen met al Zijn almachtige kracht.'

Grote dingen zijn komende..."

Na de ontmoeting met de eigenaar van het dakterras, nog enigszins verbaasd door mijn eigen
verandering van het hart en de bereidheid om verder te gaan, begon ik de Tea Room hoofdstukken te
schrijven om in dit  boek te verwerken. Om met schrijven te beginnen was een bevestiging van het
geloof in de opstanding van het restaurant en ik werkte vele dagen aan de hoofdstukken.

Op een ochtend ging ik naar de stad om wat boodschappen te doen en stopte bij een kleine
kapperswinkel, eigendom van nieuwe immigranten uit Rusland, om een manicure en pedicure te laten
doen. Tijdens de pedicure veroorzaakte de pedicuur een diepe snee aan de onderkant van mijn hiel. Het
bleef maar bloeden en was echt pijnlijk. Terwijl ik in dat winkeltje zat te wachten tot het bloeden zou
stoppen en me door de strijd overweldigd voelde en bijna in tranen, zei ik ten slotte tot de Heer: ''ik ben
gewoon niet langer bereid om een boksbal voor de vijand te zijn" en het voelde alsof er was een speciale
transactie tussen de Heer en ikzelf  was gemaakt.  Het betekent natuurlijk niet, dat er nooit problemen
zullen ontstaan. Maar ik voelde dat ook speciale overwinningen onderweg waren.

Het was pijnlijk en moeilijk om te lopen, maar ik strompelde naar de bushalte. Op dat moment
bracht de Heer mij ertoe om de bus te nemen naar een ander deel van de stad, nog wat geld van de bank
op te nemen en gaan lunchen in een klein restaurant in de buurt van mijn huis. Het was moeilijk om die
dag vanwege de pijn te gehoorzamen, maar ik deed wat Hij me vertelde te doen. Ik ging zitten aan een
tafeltje in de hoek (omdat ik echt een totale 'achter in een hoekje zittend'-type ben) en omhoog kijkend,
zag ik twee beste vriendinnen in de tuin zitten. Een van hen, Dola Wittman is de laatste nog levende
dochter  van Eliezer  Ben Yehuda,  de vader  van de Hebreeuwse taal,  zoals  ik  al  eerder  in  dit  boek
vertelde. Ik was zo blij om die morgen, Dola en Irene, de andere vriendin te zien!

Toen ik eindelijk terug naar huis ging, vond ik de volgende brief in mijn brievenbus:

" Vroeg in mijn wandel met de Heer, las ik een boek getiteld The Adventures of
Living  (De  avonturen  van  de  Levenden).  Die  titel  zegt  het  echt  helemaal.  En  het
weerspiegelt hetgeen ik altijd heb gevoeld dat onze wandel met de Heer moest zijn. Het
richt  zich  echt  op  de  basislijn  van  onze  relatie  met  Hem en  of  we  nu  wel  of  niet
geforceerd proberen de dingen (van het leven) in onze eigen vorm te passen, of dat we
echt het recht uitreiken aan onze dierbare Heer om de Heer van ons leven te zijn, om ons
te  leiden,  om ons  richting  te  geven.  Ik  bedoel  dat  het  echt  neerkomt  op  de  mate
waarmee we bereid zijn te vertrouwen. Ik weet het Esther - ik ben weer aan het preken
voor de eigen parochie. Met dat alles wil ik zeggen, dat het een zegen is, om iemand te
kennen, die daar op de rand leeft - met een echt begrip van wat dat 'avontuur van het
leven' nu allemaal inhoudt.

We  genoten  er  van  je  te  leren  kennen ook  door  je  manuscript.  Je  hebt  een
absoluut geweldige schrijfstijl.  Het is echt. Het is duidelijk verstaanbaar. En als je je
leven en de verhalen van wat de Heer heeft gedaan in je leven deelt, is dat absoluut
aangrijpend.

Esther, ik had dit duidelijk gevoel, dat je theehuis/restaurant (het voormalig en
toekomstige) het draaipunt moet zijn waar omheen je uitgebreider verhaal in dit boek
wordt verteld. Ik zou zeker niet in de weg willen springen van wat de Heilige Geest
mogelijk tot je spreekt met betrekking tot dit boek, maar het leek gewoon, dat zoveel
mensen je via  je theehuis/restaurant kennen. Dat is  gemeenschappelijke grond. Deze
gemeenschappelijke grond zal een breed leesgezelschap aantrekken.

En de verhalen rondom je theehuis/restaurant zijn en naar ik geloof zullen een
absoluut verbazingwekkend verhaal blijven. 
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Een verbazingwekkend verhaal met vele prachtige anekdotes en persoonlijke verhalen van
prachtige manieren hoe de Heer deze wereld maakt, die ons voortdurend in haar vorm
perst, in iets wat niet alleen erg zinvol is, maar in wat een zeer spannend doorlopend
avontuur kan worden. Een avontuur als we bereid zijn om de kloof van onze comfort-
zones over te steken en echt onze toekomst aan Hem toe te vertrouwen. Als ik bid over
dit boek, blijf ik het theehuis verhaal en anekdotes zien, naar terugblikken voor meer
diepgang met betrekking tot hoe je tot de plaats kwam, waar je nu bent - je achtergrond
tijdens het opgroeien, etc. etc.

Maar Esther, er is een andere dimensie in je verhaal. En als ik het op dit punt
verkeerd heb, laat het me weten (ik weet zeker, dat je dat zal doen!). Maar het treft me,
dat je verhaal er een is van een zoektocht naar liefde en aanvaarding, in het kader van
een leven en  wereld  gevuld  met  geheel  in  beslag  nemende relaties  en  afwijzing.  Je
verhaal illustreert, dat alleen de Heer ons echt onvoorwaardelijke liefde kan geven. Maar
er is nog meer, want als we in deze zeer egocentrische wereld Zijn onvoorwaardelijke
liefde en aanvaarding aanboren, dan alleen kunnen we echt tot een plaats komen van
ware zelf-aanvaarding en daarmee uitvinden wie Hij ons schiep om echt te zijn. Dat besef
is eigenlijk het enige dat ooit heelheid, vrede en echte betekenis zal brengen in ons
leven.

Concluderend wil dit alles zeggen, dat ik als een nieuwe vriend van jou erg
enthousiast ben over de manier waarop de Heer je gebruikt, vooral als het gaat om je
nieuwe boek en  vooral  als  het  gaat  om heropening van  je theehuis.  Ik  kan  het  niet
helpen, maar voel opnieuw, wat ik voelde toen ik voor het eerst voor je bad, dat je in de
overgang zit (misschien om gelanceerd te worden) van niet alleen een nieuwe fase van
bediening, maar van een nieuwheid en frisheid in je wandel en relatie met Jesjoea. Een
originele weerspiegeling van wat een waar avontuur van het leven door Hem ontworpen,
moet zijn. "

Het was geschreven door Morris Ruddick, een gelovige uit  Colorado en het voelde als zo'n
sterke bevestiging van de Heer -vooral op die dag- dat het inderdaad Zijn wil was om de Tea Room
opnieuw te openen. Toen Morris en zijn vrouw Carol me in Jeruzalem hadden bezocht,  liepen ze door
de restaurant bedrijfsruimten en claimden deze voor de Heer en voor Zijn doelen in deze stad. Het was
echt met  de zalving van de Vader gedaan en we waren allemaal verbaasd over de gevoel van Zijn
aanwezigheid die we die dag ervoeren.

Zonder  onderbreking  bleven  de  dingen  gebeuren.  Allereerst  hadden  Joe  en  Pascale  na  hun
huwelijk Israël verlaten, om in Arizona te wonen. Joe had daar een baan met een tweejarig contract. Bij
terugkeer naar de Verenigde Staten werd hem echter door een nieuwe manager verteld, dat hij uit die
toewijding was vrij gezet! Het maakte hen beiden gelukkig en toen zij de Heer vroegen wat Hij wilde
dat ze zouden doen, was Zijn antwoord duidelijk.  "Ga  nu  naar Jeruzalem..." De Heer bevestigde al
spoedig, dat Hij Joe in deze tijd terug zou sturen om te helpen de Tea Room op te zetten - wat hij de
eerste keer zo goed deed! En dus hebben we na hun aankomst in het land gebeden en gewacht tot de
deur zou openen.

Er gebeurden ook andere dingen. 
Op een dag zei de Heer dat ik naar het zwembad van King David Hotel moest gaan. Het is in mijn buurt
en het is rustig en mooi en van tijd tot tijd ging ik er heen op warme zomerdagen. Het was echter eind
november, maar ik gehoorzaamde toch!

De manager van het zwembad, die ik al een lange tijd kende, vertelde me dat het zwembad die
dag was gesloten voor de winter! En toen noemde hij: "Als je trouwens enig werk gedaan moet hebben;
ik  heb  drie  maanden vrij,  voordat  het  zwembad weer  open  is  en  we  kunnen  elk  soort   bouw-  of
reparatiewerkzaamheden uitvoeren."

Ik vertelde hem dat ik mogelijk al snel een restaurant zou openen en een groot deel van het werk
zou inderdaad gedaan moeten worden. Hij gaf me zijn telefoonnummer en verbaasd verliet ik die dag
het zwembad. Totdat we de financiën en het gebouw kregen, was er niets dat ik kon doen, maar de Heer
wilde er zeker van zijn dat we geen contact zouden verliezen. 
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Ongeveer twee weken later was de wastafel in mijn badkamer totaal verstopt en er was geen elektriciteit
in de kamers, die Pascale en Joe zouden gebruiken na hun spoedige terugkeer uit de Verenigde Staten
naar Israël. Ik gebruikte in de tussentijd een andere kleine badkamer en merkte, dat er water van het
plafond  droop!  Dus  ik  moest  hem  bellen!  Het  werk  dat  ze  deden  was  zo  grondig,  zorgzaam  en
goedkoop, dat ik wist, waarom de Heer hen van tevoren voor de renovatie werk had gekozen!

Kort na de terugkeer van Joe en Pascale – met het prachtige Chanoeka nieuws dat ze ouders
zouden worden – met de vervaldatum van 22 augustus 1999 – kwam mijn zus Cathy en haar zoon
Daniël voor een bezoekje. Op een dag maakten Cathy en ik een wandeling door het dal naar de Oude
Stad. We aten Chanoeka latkes in een klein restaurant in de Joodse wijk met uitzicht op de Westelijke
Muur en liepen toen langs de binnenkant van de muur langs de Sion poort. Daar zagen we een klein
Armeens aardewerk winkel. Het werk dat de eigenaar deed was buitengewoon mooi en ik wist meteen
dat hij het antwoord van de Heer voor al de borden, die in het nieuwe restaurant  gebruikt zouden
worden.

"Trouwens" vertelde hij  me, "het nieuwe Hilton bestelde net borden met Engelse 'Churchill'
zware kwaliteit aardewerk; borden die echt bedoeld zijn voor intensief gebruik. We kunnen ze zelfs met
uw logo ontwerpen als u wilt!" Dus stap voor stap leek het allemaal op hun plaats te vallen.

Terwijl ik de Tea Room hoofdstukken typte en werkte aan de voltooiing van het boek, maakte de
herziening van alle getuigenissen me weer een beetje overdonderd, vooral met het vooruitzicht dat dit
alles opnieuw zou beginnen – of worden voortgezet, is volgens mij een betere uitdrukking. Vooral omdat
er nog zo veel financiën nodig waren! Maar de Heer herinnerde er mij allereerst aan, dat een van de
fundamentele principes van een leven van geloof, vasthoudendheid was en NIET het kijken naar de
natuurlijke omstandigheden. Hij gaf mij het Schriftgedeelte in Nehemia, toen hij bezig was de muren
van Jeruzalem te bouwen. Vrienden kwamen naar hem toe en vroegen hem te stoppen met werken,
zodat ze met hem over de bouw van de muren konden praten. Waarop hij zo heerlijk antwoordde: "Ik
ben te druk met het bouwen van de muren." En dat is precies wat de Heer mij liet doen, om ongeacht
wat dan ook, verder te gaan met dit werk voor Zijn Koninkrijk. Maar de Heere heeft een aantal speciale
aanmoedigingen, als we vastbesloten zijn om ten koste van alles Zijn wil te volgen. Want vorige week
kwam  per post een schat uit het hart van de Vader.

Het was een vertaling uit het Nederlands van Frans Horsthuis' boek, getiteld 'De Koninklijke
Weg', voor mij door Constance gevonden. Er is geen mogelijkheid om de vreugde en de bemoediging te
beschrijven, die dit boek voor mij heeft meegenomen uit het hart van de Heer. Ik zal proberen het zo
goed als ik kan uit te leggen, hoewel slechts de Geest van de Heer echt in staat zou kunnen zijn om te
helpen begrijpen, wat ik in al zijn diepte probeer te delen. 

Mijn primaire ervaring als gelovige was in Israël. Hier zijn er anderen, die volgens het Evangelie
leven, de Heer voor alles vertrouwend en Hem dagelijks dienend. Hier leek het nooit vreemd, maar
eerder een natuurlijke uiting van ons vertrouwen in de zorg van onze hemelse Vader voor ons als Zijn
kinderen.  Ik  merkte  in  mijn  reizen  over  de  hele  wereld,  dat  er  niet  heel  veel  mensen zijn,  die  op
soortgelijke wijze leefden en voor het grootste deel heeft de Heer mij uitgezonden om over Zijn trouw te
onderwijzen. Maar mijn laatste twee jaar in de Verenigde Staten brachten mij bijna in een crisissituatie,
want in de manier waarop ik leef verleende die maatschappij aan bijna niets goedkeuring. Ik herinner
me bijvoorbeeld het commentaar van een New Yorkse taxichauffeur over het simpele feit dat ik ervoor
had gekozen om geen televisie te hebben. Hij draaide zich naar rechts om en zei ongelovig tegen mij:
"Wat?  Je  hebt  geen  televisie?"  alsof  hij  net  had  ontdekt  dat  hij  een  passagier  met  de  builenpest
vervoerde. Het was slechts een wonder, dat de auto op de 'helemaal-niet-meer-bekeken' weg bleef. Ik
wilde bijna toevoegen: "Nee, en ik heb ook geen magnetron, spaarrekening, internet of verzekering... En
trouwens op dit moment is alles wat ik in heel de wereld op mijn naam heb, $ 40 en het maakt me totaal
niets uit." Maar natuurlijk heb ik er niets van gezegd en zijn commentaar liet me anders en vreemd
voelen.

In  mijn  manier  van  denken,  is  het  volgen  van  de  Heer  het  meest  ongelooflijke  en
wonderbaarlijke,  dat  we  met  ons  leven  kunnen  doen.  Ik  heb  Hem letterlijk  bijna  een  kwart  eeuw
gediend. Hoe meer we Hem en Zijn onvoorspelbaar prachtige manieren leren kennen, hoe minder de
wereld  dan  ook  aanspreekt.  Daarom  heb  ik  mijn  leven  in  gehoorzaamheid  aan  Hem  sterk
vereenvoudigd. 
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Ik koester  Zijn koninkrijk ver boven dit aardse en daarom interesseert veel van de  "wereld" me niet: tv,
films, de meeste seculiere boeken etc. Het lijkt allemaal een afleiding van Zijn wegen en helemaal niet
interessant in vergelijking met een wandel aan Zijn zijde. Dus het was  heel boeiend om te lezen hoe
Frans door hetzelfde proces werd geleid.

Via verschillende openbaringen gaf de Heer hem de betekenis van een echte en een totale relatie
met Hem en op een gegeven moment, toen hij priester van een parochie was, bereidde hij een  preek
voor over de zaligsprekingen, in het bijzonder over het thema: "Zalig zijn de armen..." Hij wilde het idee
ontwikkelen, dat "in de huidige materialistische tijd we meer ons vertrouwen op God moeten stellen dan
op de schijnbare wereldse en materialistische zekerheden van geld en bezittingen." Nadat hij met de
preek tevreden was, kwam een uitdaging van de Heer: "Het zijn mooie woorden.  Je bent niet getrouwd
en je leven is een bed van rozen... Ga en leef het zelf eerst uit of praat er niet over..." De Heer daagde
toen hem uit om aan het einde van de preek aan te kondigen, dat hij zijn salaris opgaf. Hij worstelde er
vele dagen mee, maar besloot uiteindelijk om zijn vertrouwen in de zorg van de Vader te stellen. 

"Het Evangelie is praktisch, het is waar en actueel ... als je het maar gaat doen.
Daarin zit de clou. Gepraat en gepreekt wordt er genoeg, ook over de Kerk der armen,
maar daarmee alleen verandert er niets. 

Die preek heb ik overigens toen gehouden, en aan het slot heb ik toegevoegd:
"Daarom hoeft u mij voortaan geen salaris meer te geven". Toen ik het had uitgesproken,
viel het van me af en herademde ik als in een nieuwe vrijheid.

We zaten in die tijd eens na een bestuursvergadering met een man of vijf nog wat
na te praten. Toen zei iemand: "Pastoor, nu wil ik u eens wat vragen. Er staat in het
Evangelie: 'Als je volmaakt wilt zijn, verkoop dan je bezit en geef het aan de armen, en
kom dan en volg Mij '. Veronderstel nu eens dat ik dat vandaag ging doen. Morgen mijn
buurman, dan de volgende en zo de hele straat, enzovoort. Wat zou er gebeuren als
iedereen  dat  deed?  Dat  zou  toch  niet  kunnen?  Dan  zou  toch  de  hele  maatschappij
instorten?" Een beetje triomfantelijk keek de goede man mij aan."

Deze  dialoog  liet  me  echt  glimlachen,  want  ik  kan  je  niet  vertellen  hoe  vaak  ik  dezelfde
argumenten heb gehoord tijdens mijn reizen over de hele wereld. Men gaf ze altijd zo zelfvoldaan,
zichzelf bevestigend, dat het Evangelie niet voor iedereen is, dat zeker niet voor iedereen bedoeld is, om
gehoorzaam te zijn, enz. enz. Ik vond het voor hen altijd zo jammer, want zij zullen nooit weten wat  ze
missen. Nee, ze zullen het nooit, nee nooit weten …

"Hoe vaak geeft de Heer je wijsheid waar je als mens geen antwoord hebt. Ik zei
tegen hem: "Kijk, jij doet nu precies wat bijna alle christenen doen. Je vraagt: 'Wat zou
er gebeuren als...'. Dan komen de argumenten: 'Ik kan toch mijn zaak niet in de steek
laten?'. 'Ik kan toch mijn gezin niet opgeven?'
'Die  woorden stammen trouwens uit een heel andere tijd.  Toen kon dat nog, nu niet
meer'.  'Bovendien moet je het Evangelie niet zo naar de letter nemen, maar naar de
geest', en nog een serie andere argumenten, totdat men weer een stuk Evangelie onder
de tafel gepraat heeft in een theoretisch steekspel.  Zo doen christenen dat al jaren.
Geen wonder dat er zo weinig kracht van uitgaat. Maar - zei ik – nu wat anders: Waarom
vraag je me dat eigenlijk? Was je van plan om zoiets te gaan beginnen?

Hij grinnikte wat: "Hm hm ..."
Ik zei: "Niet hm hm, maar serieus: was je met zoiets bezig?"
"Nee, natuurlijk niet", was zijn reactie.
"Precies, dát is het probleem - zei ik - 'natuurlijk niet'. Daar ligt de moeilijkheid

van ons, christenen. Wij willen er wel discussies over houden, vrijblijvend en daar blijft
het bij. Maar als jij eerlijk wilt weten wat er zou gebeuren als ..., dan moet je het gaan
uitproberen. Dan zul je het zelf gaan zien wat er gebeurt. Maar één ding kan ik je wel
garanderen:  dan  zal  morgen  jouw  buurman  er  echt  niet  mee  gaan  beginnen,  en
overmorgen je andere buurman ook niet.  Maar iedereen zal  met zijn vinger naar het

hoofd wijzen en zeggen: 'Die vent is gek geworden'. Zo is dat met het Evangelie"."

Het opgeven van zijn salaris, zo blijkt, was slechts het begin. 
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De Heer daagde hem uit om het grootste deel van zijn meubels en persoonlijke bezittingen op te geven.
Alles was makkelijk voor hem om los te laten, totdat het om een speciale oude antieke klok ging. Dat
liet me even goed glimlachen, want het deed me denken aan een ervaring die ik had in mijn eerste jaar
als een nieuwe gelovige. Ik woonde met mijn twee zoontjes in een appartement in Connecticut, slechts
een paar maanden voor ons vertrek naar Israël in 1976. Ik ging een buurvrouw bezoeken en vond een
vriendin  van  haar,  Claudia  uit  Colombia,  daar  ook  aan  de  keukentafel  zitten.  Ze  speurde  in  de
advertenties zoekend naar een appartement, omdat haar echtgenoot haar met haar twee kinderen uit het
huis had gegooid en ze hadden nergens onderdak. Ze was vastbesloten een echtscheiding aan te vragen
en een beter leven te vinden. Haar twee kinderen waren van de leeftijd van Joe en Mike.

"Waarom blijf je niet bij ons totdat je een eigen appartement vindt?",  bood ik gelijk aan. Dus
later die dag trokken de drie bij ons in. Ik merkte dat ze heel weinig kleren had en plotseling liet de Heer
me haar wat van mijn kleren geven, waaronder mijn favoriete spijkerbroek. Deze had een geborduurde
zonsondergang  op  de  achterkant  en  ik  wilde  deze  helemaal  niet  weggeven.  Het  lijkt  me  nu
verbazingwekkend,  dat  zo'n  onbeduidend  ding  zo'n  strijd  voor  mij  was,  maar  helaas,  het  was  zo.
Uiteindelijk gaf ik het haar wel, nooit dromend dat binnen een jaar ik ook mijn eigen twee zoontjes aan
de Heer zou moeten geven. Alles is een proces! 

En zo bleef het ook voor Frans. Hier is zijn beschrijving van het proces, nadat hij was gevraagd
door de Heer zijn spaarrekening weg te geven:

"Dat  was een begin.  Van dit  begin  en  ook  van  het  vervolg  heb ik  nooit  spijt
gekregen. Nu de Heer het  voetstuk onder mijn leven had weggeslagen, ging Hij  veel
andere dingen opruimen...  Hij gaat altijd verder met je, als Hij maar eenmaal vat op je
gekregen heeft.

Wat wil de Heer toch van ons? Gunt Hij ons dan niet ons bezit, onze relaties? - O,
allerlei tegenwerpingen en bezwaren die ik van mensen hoor, heb ik zelf ook gemaakt. Al
dat tegensputteren ken ik uit mijn eigen hart.

Als Hij het ons niet gunde, had Hij het immers niet aan ons gegeven? Maar Hij
gunt ons veel méér. Niemand is er zo arm als onze Vader: al wat Hij heeft, geeft Hij
terstond weer weg via Jezus, en niets behoudt Hij voor zichzelf Zelfs zijn Zoon geeft Hij.

Jezus  is  al  net  zo:  "Al  wat  Ik  van  de  Vader  heb  ontvangen,  heb  Ik  jullie
meegedeeld". Ook zichzelf geeft Hij. Dat is juist zijn vreugde. Hij is eenvoudig 'geven,
doorgeven'.  Verkwistend,  zoals  de  zon  licht  en  warmte  geeft  zonder  iets  terug  te
verwachten.

En de heilige Geest? Die is de Gave zelf, die laat zich geven. Alleen wij mensen
willen hebben, beheersen: "Dit is van mij. Afblijven! Eigendomsrécht". Dat is ons ongeluk,
onze armoede. Zou God dit gedoe niet verdrietig aanzien: "Wat zijn jullie toch arm!"
Oppotten en geen doorstroming. Daarom ook geen vreugde.

Jezus wil ons een koninklijke opleiding geven, door te leren erboven te komen
staan. Maar dan moet je er eerst afstand van doen, om vrij te worden als Hij en ... rijk
als Hij. Niet erover praten, maar uitproberen: een nieuwe wereld gaat dan voor je open..

Dit was dan de vrucht van die periode: de Heer wilde me een nieuw en hecht
fundament voor mijn leven geven: zijn woord, de Bijbel, en niet als een vroom boek om
slechts in te neuzen en mijn religieuze behoeften te stillen, maar als een levensboek om
te gaan doen.

En toch ... ook hiermee was Jezus nog niet tevreden. Niet de bijbel, maar Hijzelf
wilde het fundament voor mijn leven worden.".

De volgende stap voor hem was om zijn parochie aanstelling op te geven door af te treden, en
toen zijn appartement, waardoor hij in zijn auto moest wonen. Toen liet de Heer hem zijn auto opgeven
en alleen een fiets gebruiken! En zo verdiepten de lessen van gehoorzaamheid en Gods trouw hem ook.
Hij  beschreef  een  woestijn  ervaring,  vergelijkbaar  met  die ik  net  had  meegemaakt,  zoals  ik  eerder
beschreef, toen de Heer zo heel ver weg leek. En eindelijk kwam de strijd, toen alle verlangens naar
materieel comfort en monetaire zaken werden verbroken en God ook met zijn gedachten begon te af te
rekenen.
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Dit is een les, die de Heer mij vele jaren geleden gaf, dat met zijn hulp was het mogelijk om zelfs
vrij van de tirannie van gedachten te zijn, die zo vaak onze geest bezetten en voorkomen, dat we  de
stem van de Heer horen en gehoorzamen. Oswald Chambers heeft het als volgt uitgelegd:

Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en...
bid tot uw Vader in het verborgene. "

Jezus  zei  niet  -  Droom over  uw Vader  in  het  verborgene.  Het  gebed  is  een
inspanning van de wil. Nadat we onze geheime plaats zijn binnen getreden en hebben de
deur gesloten, het moeilijkste om te doen is om te bidden, we kunnen onze gedachten
niet geordend krijgen en het eerste wat strijd veroorzaakt zijn dwalende gedachten. De
grote  strijd  in  persoonlijk  gebed  is  het  overwinnen  van  mentale  verstrooidheid.  We
moeten onze gedachten disciplineren en ons concentreren op bewust gebed.

We moeten een geselecteerde plaats voor gebed hebben en als we daar dan zijn,
begint de vliegenplaag: dit moet worden gedaan, en dat. 'Sluit uw deur.'  Een geheime
stilte betekent de deur bewust sluiten voor emoties en aan God denken.
God is in het geheim en Hij ziet ons van de geheime plaats. Hij ziet ons niet als andere
mensen ons zien of als we onszelf zien. Als we in de geheime plaats leven wordt het
onmogelijk voor ons om aan God te twijfelen, worden we meer zeker van Hem dan van
iets  anders.  Ga  de  geheime  plaats  binnen  en  precies  in  het  centrum  van  de
gemeenschappelijke ronde vind je God daar de hele tijd. Maak er een gewoonte van om
met God te praten over van alles. Tenzij je leert om in het eerste wakkere ogenblik van
de dag de deur wijd open te smijten en God binnen laat, werk je de hele dag op een
verkeerde niveau; maar zwaai de deur wijd open en bid tot je Vader in het verborgene,
en elke openbare zaak zal met de aanwezigheid van God gestempeld worden."

Na verloop van tijd in mijn eerdere wandeling aan Zijn zijde, ging de Heer nog een stap verder.
Hij instrueerde mij dat ik mijn hele leven moet leven in een houding van gebed en luisteren, niet alleen
een paar rustige ochtend momenten en dat betekent een bijna totale overwinning op gedachten. Als we
de  stilte  in  onze  gedachten  hebben,  dan  zijn  we  vrij  om te  luisteren  naar  de  zachtheid  van  Zijn
instructies als ze komen. Het kanaal is open en het is duidelijk.

Vaak mensen hebben mij gevraagd hoe het komt, dat ik zo duidelijk van de Heer hoor en soms
heb ik  met  hen  deze  speciale  discipline  gedeeld,  die  de  Heer  me had  geleerd.  Ze zouden steevast
antwoorden, zoals zelfs ik dat deed, toen ik voor het eerst met dit principe werd geconfronteerd: "Wat?
Wil je me vertellen, dat God wil dat we stoppen met denken? "

Wanneer  we  echter  de  grootheid  van  Zijn  gedachten  vergelijken  met  het  egocentrisme  en
kleinheid van onze eigen, is het helemaal niet veel om op te geven! Het was iets, wat ik veel jaren had
kunnen doen, maar op een of andere manier had ik die genade de afgelopen maanden verloren. Ten
slotte  heb  ik  op  een  Sjabbat  gewoon  zelf  in  mijn  kamer  opgesloten  en  van  vrijdagmiddag  tot
zaterdagavond riep ik tot de Heer, om zijn hulp bij het weer verwerven van deze bijzondere genade. En
ook al is het nog steeds een strijd, de overwinning over gedachten gebeurt elke dag meer en meer. Want
zie je, als we in onze levens niet druk zijn met oppervlakkige, kunstmatige dingen en toen we onze geest
vrij maken van gedachten, twijfels, kritiek en vragen - dan kunnen we echt onze levens leven, wachtend
op Zijn leiding en Zijn richting. Het is zo prachtig eenvoudig, als wij het laten gebeuren!

Wat me zo zeer zegende was, om te lezen van een ander leven door God geleid, op dezelfde
wijze als de mijne. Frans heeft zo'n prachtige vriendschap met de Heer, want ook hij waardeert het
boven alles. Net voor de Tearoom zou openen was het een herbevestiging van de geloofsbeginselen, die
ik altijd had gekend, maar op een of andere manier had ik het vertrouwen daarin verloren tijdens mijn
verblijf in de Verenigde Staten. En dat is de reden waarom dat boekje me zo zeer bemoedigde.

Frans vertelde over de tijd, toen hij nog cursussen gaf op de universiteit en hij een lezing over
het leven van St. Franciscus van Assisi had gegeven. Hij vertelde, hoe Franciscus door Christus was
gegrepen en hoe hij het woord van de Heer letterlijk had genomen: hij gaf al zijn bezittingen weg, ging
wonen in diepe armoede en bracht een vernieuwing in de kerk van zijn tijd. Na de lessen, vroegen twee
studenten of het mogelijk zou zijn, om in onze tijd te leven zoals Francis deed.
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"Ik merkte dat het een serieuze vraag was, niet gesteld om me alleen maar uit de
tent te lokken. 'Jazeker', antwoordde ik, 'het Evangelie is voor alle tijden en voor alle
mensen. Dus is het ook voor onze tijd mogelijk'. 'Maar hoe dan?' vroegen ze. 'Daar kan ik
niet in een of twee minuten een antwoord op geven. Maar komen jullie eens bij me thuis,
dan kunnen we daar rustig over praten.'

Daar begon het mee. Na het eerste gesprek kwam er een vervolg. De tweede keer
kwamen  er  ook  een  paar  jongens  mee  en  het  groepje  groeide.  Op  een  keer  heb  ik
ongeveer het  volgende tegen hen gezegd:  'Wij  willen,  net  als  Franciscus,  Jezus  gaan
navolgen, zo als Hij dat in het Evangelie zegt. Maar hoe gaan we dit doen? De Bijbel
bestuderen? Maar Bijbel onderricht krijgen jullie op school al genoeg van me. Erover gaan
praten? Daar voel ik niets voor; praat- en discussiegroepen zijn er veel te veel. Alles
wordt stuk gepraat en geredeneerd, vrijblijvend. Laten we het zo doen als Franciscus het
deed. Toen die een paar volgelingen had gekregen, zei hij: 'Wat voor leefwijze zullen we
kiezen? Wij zijn maar eenvoudige, ongeletterde mensen. Laten we het dus de Heer zelf
gaan vragen.'  Toen gingen ze een kerk binnen, zagen op het altaar het evangelieboek
liggen en sloegen dat biddend driemaal open. De eerste tekst die ze zagen, was: 'Als je
volmaakt wilt zijn, verkoop dan je bezit, geef het weg aan de armen en kom dan hier en
volg Mij.' Dat zei Jezus tegen de rijke jongeman. De tweede tekst was - toen de Heer zijn
leerlingen uitzond: 'Neem niets mee voor onderweg, geen geld, geen reiszak of dubbele
kleding.' Toen ze de derde keer het Evangelie opensloegen, vonden ze: 'Als iemand mijn
volgeling wil zijn, laat hij dan zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en achter
Mij  komen.'  Ik  vervolgde:  'In  onze  tijd  zou  men  misschien  met  een  gespreksgroep
begonnen zijn, om erover te praten wat Christus toch wel zou kunnen hebben bedoeld, en
hoe wij dat in onze tijd zouden kunnen inpassen. Franciscus niet. Hij deed de bijbel dicht
en zei: 'Jongens, de Heer heeft gesproken. Daar gaan we dus vandaag mee beginnen'."

Op 5 januari 1999 heeft de Heer bevestigd, dat de Tea Room inderdaad zijn deuren weer zou
openen in het voorjaar van 1999. Hij vertelde me dat op het moment, dat ik het manuscript voor het
boek had afgerond, tenminste met hetgeen tegen die tijd was gebeurd. Hij gaf me het idee om met een
"Welcome Home Party" voor al onze dierbare klanten te beginnen, met de officiële opening enige tijd
later. Maar aangezien dit een lopend avontuur is, zou er spoedig meer volgen!

Op zondag 10 januari, kreeg ik een telefoontje van de de eigenaar van de bovenste verdieping
mij  te  informeren,  dat  ze  op  die  dinsdagmiddag  zouden  samenkomen  voor  het  contract  van  de
huurovereenkomst. De eigenaar van het gebouw verzocht om verlenging voor de aanvang van de huur
periode tot 15 februari en dus werd uiteindelijk gepland, dat ik hen zondag 31 januari in het kantoor van
mijn advocaat zou ontmoeten. Op die dag moest ik de eerste maand huur van $ 1.850 als aanbetaling
hebben en vervolgens zouden de contracten worden ondertekend. Zoals ik in eerdere hoofdstukken hebt
gedeeld,  is  de  belangrijkste  veldslag  inderdaad  in  de  financiële  arena.  Het  leek  iets  kleins,  op  die
zondagmorgen in het kantoor van mijn advocaat Matiyahu "Mati" Atzmon met $ 1.850 te komen, maar
nogmaals de geestelijke strijd begon in alle ernst!

Allereerst  had  ik  een  bankrekening  in  Arizona die  ik  tijdens  mijn  tijd  in  de  Verenigde Staten  had
gebruikt.  Er  was  onlangs  geld  naar  de  rekening  overgemaakt  om  mij  in  staat  stellen  een  aantal
rekeningen te betalen, plus zou er net genoeg zijn geweest om ook de $ 1.850 huur te betalen. Maar die
hele  week  gebeurden  er  de  vreemdste  dingen!  Er  werd  mij  verteld  dat  de  Wells  Fargo bank mijn
rekening had "verloren". De cheques, die ik had geschreven om de rekeningen te betalen waren allen
teruggekeerd, "niet in staat om rekening te lokaliseren..." en het geld, dat werd overgemaakt om de
rekeningen te betalen werd ook aan de afzender teruggestort met de zelfde melding. Gelukkig kende ik
mensen op de vestiging in Arizona, dus ik belde ze om uit te zoeken wat er gebeurd was. Dottie, de
persoon bij de bank, die mij het beste kende, zei: "Geen probleem. Geef me uw sofi-nummer en ik weet
zeker dat we in staat zijn om uw rekening daarmee te lokaliseren." Ze was zeer verrast om te ontdekken
dat - zelfs met het sofi nummer - de computer geen gegevens had, dat mijn rekening ooit had bestaan!
De rekening was helemaal verdwenen! Ze kon zich niet voorstellen hoe het was gebeurd!
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Ze verzekerde me, dat ze direct een nieuwe rekening voor me zou openen en zou zorgen voor
nieuwe cheques en een nieuwe PIN - maar zelfs als het geld er was – zou ik niet in staat zijn om op
enigerlei  wijze  toegang  te  krijgen  tot  de  nieuwe  cheques  of  de  pas  voor  de  geldautomaat  was
aangekomen! Dat zou minimaal drie weken duren. Dus het was duidelijk dat er geen geld van mijn
Amerikaanse rekening beschikbaar zou zijn voor de verhuur van de nieuwe Tea Room. De strijd ging
door.

De volgende dag, terwijl mijn zoon Joe in het centrum van de stad was, vroeg ik hem om een
cheque voor mij verzilveren bij mijn Israëlische bank. "Ze wilden de cheque niet uitbetalen, mam",
informeerde hij me later die dag.

Als  je  je  zoiets  kunt  voorstellen:  ik  werd  gewaarschuwd,  dat  iemand  mijn  Israëlische
bankrekening had overgenomen –  dus kon ik niets van deze rekening opnemen! Ik moest voor mijn
advocaat het dossiernummer van de bank afsluiting hebben, voor het onderzoek naar de oorzaak van het
pandrecht. De vrouw in de bank begon door een enorme stapel papieren te bladeren!

"Zie, dit is niet alleen u overkomen," vertelde ze me geruststellend. "maar half Israël!" (Toen
mijn advocaat het later onderzocht, ontdekte hij dat ik een onduidelijke rekening van april 1996 aan de
Stad Jeruzalem had moeten betalen - en dat zij daarom een pandrecht op mijn rekening hadden gezet!
Natuurlijk  losten  we  het  op,  maar  dat  nam  ook  enkele  weken).  Dus  beide  accounts  waren
ontoegankelijk!

Toen er vrijdagmiddag geen geld per post of op andere wijze was aangekomen en de Sjabbat
naderde,  leek het zeker volstrekt onmogelijk dat  voor de zondag deadline contant  geld op tijd  kon
verschijnen!   

We verwachtten twee gasten voor Sjabbat diner die avond. Een van de gasten, Dermot,  een
Engelsman die in Duitsland woont, had de Tea Room op een aantal gelegenheden bezocht en was er ook
de avond voordat het in 1996 werd gesloten. Na het avondeten hadden we een tijd van gebed, en hij
vroeg  hoe  het  ging  in  de  situatie  met  de  Tea  Room  –  en  vertelde  ons  toen,  dat  de  Heer  hem
donderdagavond had gevraagd om mij een gift van $ 2.000 te geven - dus het onmogelijke was gebeurd!
Ik had het geld in contanten om zondag naar Mati's kantoor te brengen.

Toen ik die ochtend op Mati's kantoor kwam, “bleek” daar ook een andere advocaat, een vriend
van Mati, te zitten. Mati belde onmiddellijk de eigenaar van het gebouw om hem te informeren, dat we
het  geld  en  de  contracten  hadden  en  klaar  waren  om  te  ondertekenen.  Het  had  een  routine
aangelegenheid geweest moeten zijn, maar ik kon door de blik op Mati's gezicht vertellen, dat er iets
onverwachts gebeurd was.

Toen Mati de telefoon ophing, vertelde hij mij en zijn vriend advocaat: "Zodra ik de eigenaar
van het gebouw informeerde, dat we klaar zijn om de contracten te tekenen, vertelde hij me dat hij het
jammer vond, dat ik niet eerder was ingelicht – maar dat hij vrijdag het gebouw had verkocht! Dus het is
niet meer beschikbaar voor verhuur! "

We waren allemaal een beetje met stomheid geslagen en het leek er zeker op, alsof de vijand
eindelijk had gewonnen. Beide bankrekeningen waren gebonden en het gebouw, dat we van plan waren
te huren was verkocht. Maar natuurlijk, de Heer is  altijd de overwinnaar en dus zat ik daar in Zijn
volmaakte vrede te wachten om te zien wat er zou gebeuren.

Mati's vriend zei uiteindelijk, terwijl hij een pen en wat papier haalde: "Luister, ga met mijn
aanbeveling", en hij schreef zijn naam, "en met de aanbeveling van Mati naar Ben Hillel Street 6. Het is
hetzelfde gebouw, waar ik mijn kantoor heb. Daar vindt u een kleine makelaardij kantoor. Misschien
hebben ze een restaurant te huur, die zelfs nog beter is!" En op dat moment wist ik, dat het door de hand
van de Heer was, dat in het bijzonder deze advocaat in het kantoor van Mati had gezeten om het hele
dilemma af te luisteren – en aan mij de locatie van de plek te overhandigen, waar de Heer Zelf wilde,
dat ik moest gaan. Het was iets dat ik wist, dus ik bedankte hen beiden, vertelde Mati, dat ik hem zou
laten weten wat er zou gebeuren en vertrok met het papiertje in mijn hand. Ik kon vertellen dat er een
nieuw avontuur net was begonnen. 

Ik volgde de aanwijzingen van de advocaat en kwam vijf minuten later aan op Ben Hillel  Street
6. Ik ging het minuscule kantoor binnen en vroeg aan de daar zittende makelaar, of hij een restaurant te
huur had.

"Wat voor een restaurant?" vroeg hij me.
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"Een grote met een tuin", vertelde ik hem direct. Hij opende daarna zijn bureaula en begon door
veel sleutelbossen graaien tot hij uiteindelijk de bos had gevonden, waarnaar hij op zoek was. "Volg
mij", zei hij. Zijn kantoor was in het binnenstad voetgangersgebied, dus we staken gewoon de weg over
en gingen langs een korte reeks trappen.  En daar  aan een klein voetganger steegje,  die Ben Hillel
verbindt met Jaffa Road zat een onlangs ontruimd restaurant, die 100 keer beter was, dan degene die net
was verkocht!

Het was een charmant oud gebouw, 150 jaar geleden gebouwd, met hoge plafonds, dikke stenen
muren en mooie hoge ramen. Het had wat cosmetisch werk nodig, maar geen van de grote renovaties
die het eerste gebouw zou hebben geëist. Bovendien was het eerste gebouw op de tweede en derde
verdieping, wat het voor veel mensen moeilijk zou hebben gemaakt, waaronder onze medewerkers! Dit
nieuw gevonden gebouw was veel groter dan het oorspronkelijke gebouw, allemaal op de begane grond
met een mooie - omheinde tuin. Binnen had het alles dat we nodig hadden - een receptie en een ruimte
voor de koffiebar, een mooie, ruime kamer voor algemene zitplaatsen, een aparte rookruimte-en-private-
party-ruimte, ruimte voor een individuele bakcentrum, een berging, een ruime keuken, ruimte voor een
kantoor,  enz.  Het  was  gelegen  aan  een  klein  voetganger  steegje  in  het  hart  van  het  centrum  van
Jeruzalem en ook al was het in het centrum van de stad, het was ongelooflijk rustig – zonder lawaai van
verkeer! Het was echt een oase en ik wist in een tel dat het de juiste plaats was, die de Heer al die tijd in
gedachten  had.  Vergeleken  met  de  eerste  locatie,  konden  we  dit  echt waarderen!  En  het  was  net
beschikbaar geworden nadat het 14 jaar door dezelfde huurder was gehuurd.

Ik vertelde de makelaar, dat ik zeker wilde huren, en we maakten afspraken voor een
ontmoeting met  de verhuurder de volgende dag.  Tien minuten na het  nieuws,  dat  het  gebouw was
verkocht – toonde de Heer mij het prachtige gebouw, dat Hij al lang voor ons allen gepland had! Ik
rende naar huis om Joe en Pascale het te vertellen. Het was nogal een bewogen uur geleden dat ik ze
voor het laatst had gezien en ze waren blij met het nieuws en met het gebouw zelf! We konden het niet
helpen, maar voelden de liefde van de Heer.

De volgende dag ontmoetten we de eigenaar van het gebouw. Hij vroeg $ 3.000 per maand huur,
wat echt niet erg hoog was voor zo'n groot gebouw in het centrum van de stad. Maar ik vertelde hem,
dat het een beetje hoog voor mij was en dus stemde hij toe in een vijfjarige huurovereenkomst met een
huur van $ 2.500 per maand. Ik gaf hem een storting (van de $ 2.000, die de Heer had verstrekt) en hij
kwam overeen om het gebouw voor me vast te houden totdat ik na drie weken terug zou zijn Israël. Ik
zou de volgende dag naar New York City vertrekken voor een bezoek aan Mike. Ik zou dan een week de
stad bezoeken, waar hij woont in de staat New York voordat hij voor nog een week naar Zwitserland zou
vertrekken. In de tussentijd zouden Chaim en Nadav (van het King David Hotel)  alle arbeiders  en
technici brengen om het werk in te schatten en alles voorbereid te hebben om 23 februari het werk te
beginnen bij mijn terugkeer naar Israël. Alles wat ik nodig zou hebben tegen de tijd dat ik terug zou zijn,
was het geld voor de huur en voor het werk! Maar we konden de liefde van de Heer zo sterk voelen, dat
we ergens wisten dat de nodige financiën er op een of andere manier op tijd zouden zijn.

Ik vertrok de volgende ochtend op weg naar New York. Via mijn reisagent in Jeruzalem had ik
vooraf de hotelkamer in New York betaald, maar tijdens onze vier dagen in de stad had ik heel weinig
geld voor voedsel. Ik arriveerde de dag vòòr Mike, had dus in het hotel ingecheckt en nam de volgende
ochtend een wandeling naar een klein restaurant voor een ontbijt. Nadat ik de eerste bocht omging, was
ik  zeer  geschokt  toen  ik  direct  voor  mij  het  volgende  citaat  uit  Nehemia  zag,  geschreven  in  het
Hebreeuws en in het Engels op een synagoge die enige reconstructie onderging:

"Laten wij opstaan en weer opbouwen..." 
 Nehemia 2: 18

        (Ik hou van het Hebreeuws voor deze tekst  Hier is de transliteratie: "Nakoem oevanienoe"). 

Zoals jij je misschien nog herinnert, was het dit woord van Nehemia, dat de Heer mij eerder met
betrekking  tot  het  nieuwe  restaurant  had  gegeven  –  om te  beginnen  te  bouwen,  ongeacht  wat  de
omstandigheden  ook  leken.  (Eigenlijk  was  het  een  oud/nieuw  woord,  want  de  Heer  had  mij  het
oorspronkelijk in december 1995 gegeven, een tijd beladen met problemen en moeilijkheden bij  de
vorige Tea Room).
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"Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons
doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen..."  

  Nehemia 2: 20

Natuurlijk kon ik op geen enkele manier weten, dat de Tea Room snel zou sluiten en dat het
meer dan drie jaar zou duren voordat dat woord inderdaad zou worden vervuld – bij de  nieuwe Tea
Room! Toen Nehemia zich bewust werd van het complot van hun vijanden voor een hinderlaag en om
de werknemers op de muur aan te vallen, in een poging om de herbouw van de muren te stoppen, zei hij
tot de edelen, de leiders en het volk:

"Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het
volk: Wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en ontzagwekkende Heere, en
strijd voor uw broeders, uw zonen en uw dochters, uw vrouwen en uw huizen.

Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend was
geworden en God hun plan verijdeld had, dat wij allen terugkeerden naar de muur, ieder
naar zijn werk.

Vanaf die dag was het  zo  dat  de ene helft  van  mijn  knechten met het  werk
meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen..." 

Nehemia 4:14-16

Dit is natuurlijk de plaats waar het werk van mijn lieve partners in het gebed dus van vitaal
belang is - om ons te dekken, zodat de herbouw kon doorgaan, eerst in fysieke zin en later ook in de
geestelijke wederopbouw.

Vlak voordat ik vertrok naar New York, kreeg ik 'Wachters op de Muur' door Hannah Hurnard in
de post, van een gelovige in Florida die in gehoorzaamheid aan de Heer het boek vrijgevig had gestuurd.
Terwijl ik in New York was, las ik elke dag een deel van dat boek, wat het verhaal vertelde van het
fysieke herstel van Israël in het jaar van werkelijke wedergeboorte, 1948. 
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Hannah woonde in  die tijd  in  Jeruzalem. Het was natuurlijk  de letterlijke vervulling van Ezechiëls
visioen van de dorre beenderen, (het overblijfsel van Israël na de Holocaust symboliserend) – want ze
waren inderdaad bij elkaar gekomen en hen werd het leven gegeven. Maar ze zag ook uit naar de rest
van de vervulling van Ezechiëls visioen, als de Heer Zijn Geest in hen zou plaatsen.

In "Van Mijn Geliefde Ben Ik" vertelde ik het verhaal van hoe, terug in 1979, we met zijn drieën
weg gingen voor een week van gebed en vasten om een antwoord van de Heer te zoeken over wat ik
moest  doen.  (Dit  volgde mijn zaak voor het  Hoge Gerechtshof over  mijn verblijf in  Israël  als  een
gelovige in Jesjoea – een bijzonder verhaal op zich!). De Heer heeft ons echter niet direct geantwoord,
maar in plaats daarvan gaf Hij ons een ongelooflijke woord van hoop:

"Op een dag zal er een uitstorting van de Geest van Mijn Heiligheid over Israël 
zijn  en u zult elk een rol hebben te spelen – nadat met 'zelf ' door Mij is afgerekend..."

Twintig jaar zijn sinds die tijd verstreken (ik denk dat ik een heleboel  'zelf ' had om te behandelen) -
maar nu voel ik meer dan ooit dat het geestelijk herstel van Israël zeer, zeer dichtbij is en ik weet ook,
dat de Tea Room in het geheel een kleine rol zal spelen.

Dus nu – terug naar het verhaal! Toen ik aankwam in Zwitserland, moest ik naar de stad reizen,
waar Martin en Vreni wonen. Ik zou Zuster Ruth daar ontmoeten om haar mijn nieuwe boek voor te
lezen  (omdat  haar  gezichtsvermogen inmiddels  beperkt  was)  en  nam het  boek  gelijkertijd  op  voor
Joachim in Duitsland. Die ochtend had ik bijna geen geld meer, maar toen ik bij het centraal station in
Zürich aankwam, was er een boerenmarkt gaande. 
Ik was in staat om een klein doosje pralines en een klein boeket van lentebloemen als een cadeau voor
Martin en Vreni te kopen en ik had net genoeg geld over voor een verrukkelijke kleine picknick in het
trein – twee Zwitserse broodjes en een zakje Griekse olijven van de markt. Ik verheugde me zoals altijd
in de dagelijkse voorziening van de Heer. Hem van dag tot dag voor alles te vertrouwen, zoals de kleine
mus, voelde altijd als een genade in mijn leven, want het stelde me echt in staat om dankbaar voor de
kleine dingen in het leven te zijn, die zo speciaal kunnen zijn en die maar al te vaak over het hoofd
worden gezien of als vanzelfsprekend worden beschouwd. Ik kwam bij Martin en Vreni's huis met een
frank over! En het was slechts een week voor de deadline, wanneer al het geld voor de Tea Room nodig
zou zijn.

Het voorlezen van mijn nieuwe boek ging goed. Het was echt genadig van de Heer om mij in
staat te stellen, het met zuster Ruth te delen, omdat ze zo'n speciale onderdeel van het begin van het
boek in het Alpendorp was geweest. We vulden vijf 90-minuten cassettes voor Joachim! Wow, wat was
ik blij dat ik niet "Van Mijn Geliefde Ben Ik" aan iemand hoefde voor te lezen, want het is vijf keer
groter dan mijn nieuwe boek!

De planning was om op zaterdagmiddag Martin en Vreni te verlaten en dan onderweg Hermann
en Heidi te bezoeken voordat ik terug zou gaan naar Zürich voor de vlucht naar huis. 
We waren net klaar met de lunch en zouden spoedig vertrekken naar het station toen Martin vroeg hoe
het ging met de Tea Room op financieel gebied. Hij zei dat ze zouden bidden of God wel of niet wilde
dat ze zouden helpen en zo ja, welk bedrag zou ik nodig hebben? Wiskunde is nooit mijn sterkste punt
geweest,  maar ik kwam met een schatting, waarvan ik dacht dat het meer dan voldoende zou zijn!
Onderweg naar de trein zei ik tegen Martin: "Als je er inderdaad over bidt en als je in staat bent om te
helpen, wees dan niet verbaasd als de Heer 'ja' zegt! Dit is geen geld voor mij persoonlijk – het is voor
het Evangelie aan het Joodse volk in Jeruzalem en het is dicht bij het hart van de Vader... "

Omdat ik daar met een enkele frank was aangekomen, had ik geen geld voor de treinreis. Echter,
lieve zuster Ruth, die me goed kent, begreep zodra ze het  kleine boeket bloemen en de  kleine doos
bonbons zag, dat het betekende dat mijn financiën minimaal waren. Die dag kwam er 100 Zwitserse
Frank binnen per post en ze wist dat de Heer voor haar wenste om het aan mij door te geven. Het is zo'n
vreemd fenomeen onder degenen die echt volgens Vaders zorg leven – want op een of andere manier, als
we weinig hebben en weten dat alles wat we hebben toch al van Hem is – is het zo makkelijk om het
weinige dat we hebben, te geven. 
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Jesjoea heeft duidelijk gezegd dat wij ons geen zorgen moeten maken over de volgende dag, en daarom
kunnen we geven, wetende dat van dag tot dag onze behoeften zullen worden verzorgd door onze Vader
in de hemel. Haar kostbare gift bracht tranen in mijn ogen.

Ik had ook een heerlijk bezoek bij die lieve Hermann en Heidi; we baden vurig tot de Heer om
voorziening – ongeacht vanwaar op deze aarde het bedoeld was om te komen. Ieder mens, die God kiest
heeft een rol te spelen, groot of klein! Het is immers gehoorzaamheid, wat telt.

Op de ochtend van mijn vertrek naar Israël, belde ik Martin en Vreni om hen op hun verzoek een
aantal telefoonnummers te geven. Aan het eind van het gesprek, zei Martin: 'Trouwens, het geld is al
onderweg... "

Hij zei het zo terloops dat ik niet zeker was dat ik hem goed hoorde, dus stamelde ik: "Wil je dat
herhalen?"

Het lag niet aan mijn gehoor – de nodige financiën waren inderdaad al onderweg! Ik voelde op
dat moment zozeer Gods liefde voor hen, zoals ik dat heb voor elke persoon, die God heeft gekozen om
bij dit project te helpen, naar mate ze in staat waren. En dus keerde ik die dag naar Israël terug – in de
overwinning! Ik had het geld voor de huur en om het renovatie werk te beginnen. Halleluja!

Het weer in New York, de staat New York en Zwitserland was op zijn zachtst gezegd interessant
geweest!  Net  voordat  ik  wegging  uit  New  York,  had  zich  een  van  die  magische  sneeuwstormen
voorgedaan,  die  kleeft  aan  de  bomen  en  alles  verandert  in  een  witte  wonderland.  Het  was
adembenemend  mooi!  In  Zwitserland  waren  er  lawines  en  overstromingen  als  gevolg  van  een
ongebruikelijke hoeveelheid neerslag en sneeuwval,  vooral in de tijd dat ik er was. Het regende of
sneeuwde bijna constant en ik kon niet geloven, dat er dag en nacht zoveel vocht uit de hemel kan
vallen! Omdat ik bijna 24 jaar in de woestijn woonde, verbaasde het me echt. Ik kon bijna drie weken
geen zonneschijn zien! Het leven in Israël is primair gericht op een heldere zonnige hemel en dus voelde
het op het eind zo benauwend voor mij. Wat was ik blij eindelijk naar huis terug te keren naar de geur
van oranje  bloesem in de lucht,  om de amandelbomen in bloei  te  zien en om het  gezang van alle
terugkerende lente vogels te horen, want Israël is nu een toevluchtsoord voor trekvogels.

Pascale en Joe ontmoetten me op het vliegveld en onderweg naar Jeruzalem vertelde ik hen het
hele verhaal. Ze waren zo blij en gezegend! Ik heb ook gezegd dat ik de sterke gevoel van de Heer had,
dat de "Welcome Home Party" voor onze klanten moest worden gefilmd met een videocamera, maar
omdat we die niet hadden, kon ik me niet voorstellen, hoe het zou gebeuren! De volgende dag, toen ik
de post ging controleren, wachtte mij een brief van vrienden in Colorado, David en Candice Talbot,
waaruit ik het volgende citeer:

Liefste Esther,

Wij zijn zo enthousiast over je grand opening en zien dat de Heer er in is en we
staan te popelen om je te zegenen. Is er enig idee wanneer dit kan gebeuren? Ik begrijp,
dat er echt dingen in de weg staan, die proberen de plannen van je hart te verknoeien.
Maar de reden dat ik dat vraag is, dat we over willen komen en video opnames van de
plaats willen maken en de mensen op het feest interviewen en foto's maken. 
Dit is historisch en belangrijk en zouden mensen zegenen, die niet kunnen komen. Wij
zijn professionele fotografen/filmers en willen dit voor de Heer en voor jou doen.

Ons schema is in handen van de Heer, maar zoals we het nu zien, kunnen we op
zijn spoedigst komen op 2 mei... "

Dat  was  zo  opwindend!  We planden de  datum voor  de  "Welcome Home Party"  voor  onze
vroegere klanten en vrienden op 6 mei, met de opening van de Tea Room zelf voorlopig een paar dagen
later gepland.

We kregen de sleutels van het gebouw op 1 maart, net voor de viering van "Purim" in Israël. Die
week ging de animatiefilm, "Prins van Egypte", in Israël in première. Deze vertelde het verhaal van
Mozes en van Israëls bevrijding uit de slavernij van Egypte. Het was geweldig om het hier in Israël te
zien, waar wederom Gods machtige kracht van bevrijding in onze generatie is geweest. En daar waren
we, zittend als een onderdeel van de  moderne staat Israël, een volk wederom zeer gezegend door de
hand van God. Zijn liefde kon tastbaar in dat theater gevoeld worden en de film is voorbestemd om een
impact op deze kleine natie te hebben.
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Er is een zeer aangrijpende scène in de film waar de baby Moshe (Mozes) in de mand,  de  hand
van zijn moeder vasthoudt.  Als ze dan het mandje in de rivier plaatst, moet ze zijn hand losmaken en
hem laten gaan, om hem tot God toe te vertrouwen. Aangezien ik letterlijk zoiets vergelijkbaars heb
meegemaakt, toen de Heer zo vele jaren geleden ook mij vroeg mijn zoontjes in Zijn handen te plaatsen,
kon ik onmogelijk naar die scène kijken zonder te huilen. Ik wist in mijn moederhart wat voor soort
geloof nodig was - en wat voor soort pijn ze op dat moment zou hebben gevoeld. Het was een soort van
herinnering voor mij van de "kosten", iets wat de Heer op een bepaalde manier altijd heeft gebruikt als
een "geaard evenwicht", wanneer Hij op het punt staat een aantal behoorlijk verbazingwekkende dingen
te doen. Dus op een bitterzoete manier, gaf het me de verwachting te weten, dat een aantal speciale
dingen aanstaande zijn in deze nieuwe/oude herrezen Tea Room-onderneming!

Op mijn tweede dag terug in Israël na mijn reis naar het buitenland, ontmoette ik de verhuurder
en ondertekende de contracten, me in alles verheugend over de goedheid van de Heer. Ik was echter een
beetje geschokt om te ontdekken dat de huur alleen – de eerste drie maanden en een borg van drie
maanden huur, plus een maand huur voor de makelaar – bijna de helft van het geld nam, dat Martin en
Vreni zo genadig hadden gegeven. Ik wist dat het restant bedrag voldoende zou zijn om met het werk te
beginnen – maar dat we binnenkort weer gebrek aan financiën zouden hebben. Na enkele dagen van
gebed bevestigde de Heer, dat ik hen moest schrijven en hen de situatie vertellen zoals het gebeurde. En
gewoon om te vragen, op de dag toen ze naar het benodigde bedrag hadden gevraagd en als ik het goed
had ingeschat – ze in staat geweest zouden zijn om dat bedrag te sturen? En zo ja, zouden ze het alsnog
kunnen opsturen? Ik heb echt  moeite gehad om die brief te  verzenden,  wat  te  wijten was aan een
combinatie van trots en het niet willen beschadigen van de kostbare vriendschap, die de Heer ons heeft
gegeven. Maar de Heer vertelde me uiteindelijk, dat mijn terughoudendheid op trots en angst gebaseerd
was en dat ik aan Hem gehoorzaam moest zijn en aan de resultaten ook aan Hem moest toevertrouwen.
En dus werd de brief naar behoren verzonden.

Vrijdag 12 maart, raakten we inderdaad zonder geld. Tot dan hadden we precies het bedrag, dat
we nodig hadden om alles stap voor stap te betalen, maar een groot deel was nog steeds nodig. Dus ik
zei: "Wel Heer, ik denk dat U weet, dat we geen geld meer hebben!"

Waarop de Heer antwoordde: "Ja, maar het is bijna Sjabbat - en je hebt geen geld nodig voor
Sjabbat!" Dat liet me lachen en ontspannen, want echt - Hij had gelijk! En toen kwam op zondagmorgen
de rest van het geld uit Zwitserland aan. Het is nogal verbazingwekkend, dat de Heer zoveel van deze
nieuwe Tea Room aan Martin en Vreni heeft toevertrouwd. Zij zullen dan ook zeker deel uitmaken van
alle komende geestelijke vrucht – net als een ieder die ook heeft bijgedragen. En daardoor spreek ik niet
alleen over de financiële bijdragen – want gebeden zijn ook belangrijk. Elke persoon die op wat voor
manier ook geholpen heeft zal zeker ook deel zijn van de komende zegeningen – en evengoed delen in
Zijn belofte:

"Ik zal zegenen wie u zegenen ... "    
Genesis 12: 3

De Heer had het woord van Nehemia gegeven, om gewoon blijven bouwen – en dat deden we
dus. Gebeden konden zeker worden gevoeld en elk ding werd contant betaald. En toen in de eerste week
van april – zaten we opnieuw zonder financiën. Maar eerst was er een zes-daags moslim feest en werd
dus het werk in de Tea Room opgeschort tot het einde van hun feesten. Toen kwam het feest van Pascha,
dus wederom kon niemand werken. Hoewel we geen geld hadden, hadden we er niet echt behoefte aan
tot donderdag 29 april. Op die datum moesten we de rekening betalen voor de hele elektrische installatie
– of de elektricien dreigde alle  bedrading uit  te  trekken (dit  is  tenslotte  het  Midden-Oosten!)  –  en
andere, minder dramatische rekeningen moesten ook betaald worden. Alles bij elkaar bleek er nog veel
geld nodig te zijn.

Na het bidden had ik nog steeds geen idee hoe er hulp zou komen om het Tea Room werk te
voltooien - nooit kon ik dromen van het drama dat zich al spoedig zou ontvouwen! Op zondag 25 april
liet de Heer mij de volgende fax naar Martin en Vreni in Zwitserland sturen. 

De brief zelf vertelt een goed deel van het verhaal dat hier volgt:
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" Lieve Martin & Vreni,

Dit is de laatste week van het grote werk aan het restaurant en in de twee weken
te  gaan  tot  aan  de  viering,  moet  het  cosmetische  werk  (lichtarmaturen,  meubelen,
tuinieren, etc.) en het inrichten van de keuken, koffiebar en bediening ruimten, opleiding
van het personeel, enz., worden uitgevoerd. De Heer heeft ons op ongelooflijke manieren
geholpen  om de kosten  zo  laag  mogelijk  te  houden!  Zo  hebben  we  de  belangrijkste
keuken apparatuur in de oude stad Jaffa gekocht, in een plaats die door de eigenaren van
restaurant  Mama Mia's  ons  was  aangeraden.  We  waren  in  staat  om gebruikte  keuken
apparatuur  in  uitstekende  staat  te  krijgen,  sommige  zelfs  nog  onder  garantie  (van
restaurants die gesloten waren) slechts voor totaal 48.000 sjekel of $ 12.000. Die prijs
was inclusief een verwarming oven, grill en bakplaat, gekoelde saladebar, diepe friteuse
(nieuw),  driedubbele  milkshake  maker,  industriële  blender,  bakoven  en  deegmaker,
koelkast voor de koffiebar, vriezer voor de koffiebar en een koelkast voor de bakkerij plus
RVS  planken  voor  de  keuken.  Als  deze  apparatuur  nieuw was  gekocht,  zou  het  vele
duizenden dollars gekost hebben!

We reisden naar een klein dorpje in de buurt van Bethlehem om bij neven van
David tegels te kopen voor de keuken en de badkamer en voor het uitlaatsysteem voor de
keuken tegen een veel lager kostprijs dan in Jeruzalem mogelijk zou zijn. De vrienden die
belast zijn met alle  bouw- en elektrische werkzaamheden zijn er ook in geslaagd om de
prijzen ongelooflijk laag te houden. Maar zelfs met dat alles, kwamen we in deze laatste
week nog $ 50.000 tekort. Er waren gewoon zoveel kleine details, extra kosten, die men
zich nooit van tevoren kan voorstellen en dus begon ik afgelopen week in alle ernst te
bidden. Al het geld moet hier tegen het einde van deze week zijn, of we zullen niet in
staat zijn om op tijd te openen en al de afwerkingsdetails zullen niet gebeuren: borden,
keukengerei, enz.

Op woensdag sprak ik met de eigenaar van het gebouw (en tevens van een groot
deel  van  de  panden  in  het  centrum  van  Jeruzalem,  gebouwen  met  restaurants
inbegrepen). Tegen hem merkte ik op, dat het allemaal zo veel meer kostte dan ik had
gedacht. Hij  antwoordde: "Dat is altijd zo. Ik ken geen enkel restaurant dat niet 50%
boven hun budget is  gegaan!"  Dus het is  een veel voorkomend verschijnsel,  zoals het
verhaal van de cafetaria eigenaar in mijn nieuwe boek, wiens restaurant $ 500.000 meer
kostte dan hij had gepland.

Op donderdag, belde ik Joachim in Duitsland voor gebed, want hij begrijpt het
best de diepte van de geestelijke oorlog, die betrokken bij elk open getuigenis voor het
Joodse volk in deze laatste dagen. Hij zei: "Esther, wees er zeker van dat de Heere jou
niet in de steek laat. Jeruzalem is wachtende op de Tea Room!" Het was zo'n woord van
hoop en zo'n bemoediging!

Tien minuten later ging de telefoon. Het was mijn bank in Jeruzalem die me
informeerde dat iemand me net 4.500 Euro dollar had gezonden! Dus de eerste $ 5.000
was gearriveerd! Ik ging naar de bank om het geld te halen, omdat die dag een factuur
voor dat bedrag betaald moest worden. Ik voelde een echte urgentie van de Heer om zo
snel mogelijk naar de bank te gaan. Het zou een eenvoudige zaak moeten zijn, maar het
strijd is echt! Ik bracht de dollars van mijn buitenlandse valuta naar mijn sjekel-rekening
en ging toen in de rij wachten om het geld in sjekel op te nemen. Toen het eindelijk mijn
beurt was, de zei kassier: 'Maar uw rekening is afgesloten en we kunnen het geld niet
vrijgeven.'

Dit was de 'afsluiting' die ik al door mijn advocaat aan de Stad van Jeruzalem had
betaald voor een factuur van april 1996 - maar ergens was de bank niet ingelicht door de
stad, dat het was afgewikkeld! Dus wat er toen gebeurde zal ik snel vertellen – maar het
hele proces duurde 4½ uur!

Ik ging naar een andere persoon in de bank, die me vertelde dat ik het papier van
mijn advocaat moest krijgen, die bevestigde dat de schuld was betaald. Hij moest een
papier ontvangen van de juridische afdeling van de stad als bevestiging van de betaling.
Dus belden we mijn advocaat en een uur later was Joe onderweg naar het kantoor van de
advocaat om het juiste document te kunnen ontvangen. 
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Hij keerde terug naar de bank met het papier van de advocaat van de Stad Jeruzalem.
'Maar dit heeft niet de juiste stempel!' vertelde de kassier ons. 'Je moet naar de

rechtbank in de buurt van de Russische Compound en laat het ook door hen stempelen
voordat we het geld kunnen vrijgeven!' En dus we vertrokken, slenterden door het hof,
wachtten daar in de rij, keerden terug naar de kassier bij de bank en vervolgens nogmaals
wachtend in rij om het geld - dat wij inderdaad ontvingen, vijf minuten voordat de bank
die middag was gesloten!

De volgende ochtend, kreeg ik bericht in de post dat dezelfde rekening net was
overgenomen  door  de  Nationale  Verzekering  voor  de  rekening  die  ze  hadden
'uitgevonden', terwijl ik het land uit was. 
Dus kreeg ik het geld net op tijd en nu zijn er geen rekeningen geopend tot de situatie
met de Nationale Verzekering en inkomstenbelasting autoriteiten is afgewikkeld. Er wordt
allemaal aan gewerkt, maar het zal enige tijd duren.

Op Sjabbat ochtend -  gisteren -  liet  de Heer me weten dat  ik maandag naar
Europa zou moeten reizen en woensdag terugkeren om de Tea Room te redden; dat in
Europa geld beschikbaar zou zijn! En dat het de kosten van de vliegtickets waard zou zijn
om terug te keren met het geld, dat nodig is om het werk tijdig af te krijgen. De Heer
herinnerde me eraan, dat in tijdens oorlogvoering mensen extreme maatregelen nemen  –
en niets is belangrijker dan de geestelijke strijd! Er zou gewoon geen andere manier om
de financiën op tijd te ontvangen. Ik belde Joachim om hem deze vreemde instructie
vertellen. Hij zei: 'Oh, ik wou dat ik het geld had! Maar we zullen bidden...'

Een uur later ging de telefoon en het was Joachim: ' Als ik tot mijn laatste Mark
ga, kan ik je 15.000 DM (bijna $ 10.000) geven. En ik doe het graag! '

Dus vanaf dit moment is $ 15.000 verstrekt en is nog steeds $ 35.000 nodig. Wil je
alsjeblieft met een open hart bidden en de Heer vragen of het op enige wijze Zijn wil
voor je zou zijn om ook in dit laatste bedrag voorzien. 
Ik schrijf alleen omdat Hij me dat vertelde en dus kan ik alleen opnieuw vertrouwen op
Zijn grote liefde voor jou. Ik vroeg Hem, om deze behoefte Zelf aan je te vertellen, maar
op een of andere manier geeft Hij me nooit de gemakkelijke uitweg!

In ieder geval, als God dit als Zijn wil bevestigt en je in staat bent om het te
doen,  kan  ik hier  dinsdag aan het Burgdorf  station  zijn  om het  geld in  ontvangst  te
nemen. Dan  hebben  we  misschien  een  uur  of  zo  om  foto's  aan  je  te  tonen  en  om
persoonlijk te delen over alle wonderbare dingen die gebeurd zijn terwijl deze nieuwe
Tea Room door de hand van de Heer wordt geformeerd.... Kun je in ieder geval Joachim
bellen en het hem laten weten, als je van de Heer het gevoel hebt om te helpen? Ik ben
het  grootste  deel  van  de  dag  tot  vanavond  uit  huis  en  morgen  vertrek  ik  dan  naar
Duitsland op deze 'reddingsmissie'.  Ik laat dit alles in de handen van de Heer, slechts
biddend dat wie ook bedoeld is om het laatste geld te geven, dat deze gehoorzaam zal
zijn en zal ook zeer gezegend zal worden door de liefde van de Heer.

Ik moet me haasten om dit naar jou te faxen. Ik zal heel erg veel in gebed zijn!
En mogelijk - zie ik je snel! "

Op maandagmorgen, toen ik klaar was om mijn ticket op te halen, die ik alleen naar Duitsland al
had geboekt, zei de Heer: "Je moet het ticket wijzigen inclusief Zwitserland. Als Martin en Vreni bidden
om Mijn wil, zal Ik niet 'nee' tegen ze zeggen..." Dus ik veranderde de ticket en vertrok die middag naar
Duitsland. Helaas voor mij, zou ik Israël verlaten, als net de zon onderging aan het begin van Memorial
Day – en volgde de volgende avond Onafhankelijkheidsdag, de viering van 51-jarig bestaan van Israël,
mijn meest favoriete viering. Ik kocht haastig een herinneringskaars om in Duitsland aan te steken ter
nagedachtenis aan de 20.000 jonge mannen, omgekomen in Israëlische oorlogen sinds 1948 en een
Israëlische vlag en een kunststof hamer om iedereen mee te slaan voor Onafhankelijkheidsavond.

Joachim en een vriend waren op de luchthaven van Hannover in afwachting van mijn aankomst
met twee uur vertraging en Joachim begroette me met het nieuws dat Martin hem die dag had gebeld.
Joachim was de beste persoon om Martin aan te spreken, zoals de Heer wist, want Joachim begreep
beter dan wie ook de intensiteit van de geestelijke strijd in de oude Tea Room. Martin had gezegd dat zij
zeker zouden bidden over de vraag om wel of niet te helpen.
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Op dinsdagochtend had ik een heerlijk bezoek en een tijd van gebed met Joachim en toen snel
op weg naar de luchthaven van Hannover voor opnieuw een snelle vlucht naar Zürich. Ik kwam in
Zürich met net genoeg tijd om naar de trein te racen naar Burgdorf – de enige die mij daar op tijd zou
krijgen om samen te komen met Martin en Vreni voordat hij moest vertrekken voor een afspraak. Ze
hadden  lasagne  als  maaltijd  voor  me  bewaard  en  ik  was  in  staat  om samen  met  hen  veel  van  de
prachtige Tea Room verhalen te delen, sinds we elkaar in februari voor het laatst hadden ontmoet. En
net toen de zon onderging in Israëls jubeljaar en een nieuw jaar zou beginnen – gaven ze me de laatste
hoeveelheid contant geld die de benodigde  $ 50.000 evenaarde. En weet je wat? 
Ze voegden zelfs een extra $ 5.000  toe! Het was zo'n bijzondere gave uit de hand van de Vader! En ik
weet dat Hij hen even goed zal zegenen. Het was nogal een bewogen reis geweest – drie volle dagen –
maar  ik  keerde  opnieuw met  de  overwinning  terug  naar  Israël!  En  nogmaals  konden alle  facturen
worden betaald. Zoals de Heer ons vanaf het begin met Zijn Woord uit Nehemia had getoond – we
waren gewoon aan de muren blijven bouwen... 

Aangezien  dit  inderdaad  een  boek  over  gehoorzaamheid  is,  moet  ik  er  een  klein
achtergrondverhaal  tussenvoegen.  Het  avontuur  wat  ik  op  het  punt  sta  om te  delen,  was  voor  mij
persoonlijk een zeer diepe les in gehoorzaamheid. Als ik niet in alles de Heer gehoorzaam was geweest,
is het goed mogelijk, dat de nieuwe Tea Room er nooit zou zijn gekomen. Het onderstreept in mijn hart
echt het belang van precies te doen wat de Heer van ons vraagt, zelfs als het niet zinvol lijkt en zelfs als
het ons persoonlijk niet past –  want we weten nooit  het eindresultaat is,  dat Hij door dit  alles in
gedachten heeft. Misschien zal dit volgende citaat van Oswald Chambers helpen om nog op andere
wijze de volslagen futiliteit van ongehoorzaamheid te onderstrepen als we de Koning waarlijk dienen.
(Overigens heb ik ontelbare keren Oswald Chambers geciteerd, gewoon omdat hij zo'n prachtige begrip
had van  een  leven van  geloof  en  alle  principes  betrokken in  het  dienen van  de  Heer  vanuit  Gods
perspectief en niet vanuit het perspectief van de "wereld"). 

Het Grote Meeslepende van God " 
"Zie, wij gaan naar Jeruzalem..." 

Lukas 18:21
 

"Jeruzalem staat in het leven van onze Heer als de plaats waar Hij het hoogtepunt
van de wil van Zijn Vader bereikte. 'Ik zoek niet Mijn wil, maar den wil des Vaders, Die Mij
gezonden heeft.' Dat was het ene dominerende belang in heel het leven van onze Heer en
de dingen die Hij op de weg ontmoette, vreugde of verdriet, succes of mislukking, hebben
Hem  nooit  van  Zijn  doel  afgeschrikt.  Hij  hield  zijn  aangezicht  standvastig  om  naar
Jeruzalem te reizen. 

Het belangrijke ding om te onthouden is dat wij opgaan naar Jeruzalem, om Gods
doel, niet onze eigen vervullen. Uiteraard zijn onze ambities van ons zelf, in het christelijk
leven  hebben  we  geen  eigen  doel.  Er  wordt  vandaag  zo  veel  gezegd  over  onze
beslissingen voor Christus, onze vastberadenheid om Christen te zijn, onze beslissingen
voor dit en dat, maar in het Nieuwe Testament is het aspect van Gods meeslepende dat
naar buiten wordt gebracht. "Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren." 

Wij zijn niet opgenomen in de bewuste overeenkomst met Gods doel, we zijn in
Gods doel opgenomen zonder enige bewustzijn. We hebben er geen idee van, waar God
op is gericht en als we verder gaan wordt het steeds vager. Gods doel lijkt  het punt te
missen, omdat we te kortzichtig zijn, om te zien waarop Hij is gericht. Bij het begin van het
christelijke leven hebben we onze eigen ideeën over wat Gods doel is: 'Ik ben bedoeld om
hier of daar heen te gaan'; 'God heeft me geroepen om dit bijzondere werk te doen' en we
gaan en doen het en nog steeds blijft het grote meeslepende van God. Het werk dat we
doen  is  van  geen  belang,  het  is  meer  steigers  bouwen,  vergeleken  met  het  grote
meeslepende van God. 'Hij nam de twaalf tot Zich.' Hij neemt ons elke keer weer. Er is meer
dan we tot nu hebben gekregen. "

Het verhaal begon in 1996 enkele maanden nadat het oude restaurant was gesloten. Ik woonde in
Arizona in mijn appartement met de matras op de grond. 
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Het was twee weken voor Kerst; er zouden gasten komen en ik had geen meubels, noch geld voor eten.
Het schokte me om tijdens mijn spreekbeurten in de VS te ontdekken, dat heel weinig mensen een
concept hadden van het geven in gehoorzaamheid aan de Heer. Ze volgden het Oude Verbondsgebod om
tienden  aan  hun kerken  of  gemeenten  te  geven,  maar  hadden  geen  idee  van  het  gebruik  van  hun
middelen in directe gehoorzaamheid aan de Heer. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de andere naties
ik heb bezocht. Zelfs het concept van leven uit geloof leek vreemd voor de meesten en dus kregen we
heel weinig geld - nauwelijks genoeg om van plaats naar plaats te reizen, met bijna niets overblijvend
voor onze eigen persoonlijke rekeningen en de kosten van levensonderhoud. Het was een zeer moeilijke
tijd! In december was ik beneden tot $ 10 per week voor voedsel. In de overvloed van een Amerikaanse
supermarkt was het bijna onvoorstelbaar! Mijn Israëlische hond Marike was nog met Joe in Jeruzalem
en dus had ik in Arizona een lieve oude hond geadopteerd. Ik kocht met mijn tien dollar ingrediënten
om een waterige kippensoep te maken. Ik zou de kip aan de hond geven en de bouillon zelf drinken,
maar ik kon nauwelijks overleven.

Uiteindelijk heb ik op een ochtend besloten dat ik hard extra gebeden nodig had. Toen ik  in
Israël woonde, had ik een uitgebreide lijst van gebedspartners over de hele wereld. Toen mijn brief
echter  werd  verzonden,  die  vertelde  over  de  ondergang  van  de  Tea  Room  en  over  de  daaruit
voortvloeiende problemen, heb ik van 95 % van de mensen nooit meer gehoord. Dus waren er zeer
weinig  overgebleven,  tot  wie  ik  me  kon wenden tot  gebed!  Ik  heb  ook nooit  graag  financiën  met
iedereen besproken, maar met de Heer, zodat bijna niemand de realiteit van mijn situatie kende. Ik belde
Joachim in Duitsland en belde ook Martin en Vreni in Zwitserland en vroeg hen om ook zuster Ruth op
de hoogte te brengen  van deze behoefte aan gebed. Normaal zou ik Sid en Betsy hebben gebeld, maar
omdat Sid was gestorven, wilde ik Betsy er natuurlijk niet mee belasten. Omdat Martin voorganger was
en zij de enige mensen waren die van de omvang van de financiële problemen als gevolg van de sluiting
van de Tea Room wisten, voelde ik van God, dat het inderdaad helemaal goed was telefonisch om gebed
te vragen.

De volgende ochtend belde Joachim, om me te vertellen dat er al hulp onderweg was. Ik heb dan
ook direct  Martin  en  Vreni  gebeld,  om hen  het  nieuws  te  vertellen  en  hen  te  bedanken  voor  hun
gebeden. Ik was in staat om een aantal meubels te krijgen met de gift van Joachim en eveneens om mijn
rekeningen te betalen en kon enkele borden en basisvoedsel kopen. Het was zo'n opluchting en ik denk
niet dat ik ooit weer de eenvoudige aankoop van voedsel als vanzelfsprekend zal nemen. Maar twee
dagen voor kerst was er nog steeds geen geld, om de gasten die zouden komen te voeden en er waren
nog  steeds  veel  dingen  in  mijn  kleine  appartement  nodig.  Diezelfde  dag  kwam  er  een  brief  uit
Zwitserland met 4.000 Zwitserse franken. Door de toon van de brief kon ik echter vertellen, dat Martin
en Vreni het gevoel hadden dat ik had gebeld als "hint" om geld en hadden ze inderdaad iets gestuurd,
maar niet in gehoorzaamheid aan de Heer maar eerder omdat ze zich verplicht voelden om dit te doen.
Zodra ik de brief las, pakte ik een envelop en bereidde me voor om het geld direct terug te sturen.

Juist op dat moment onderbrak de Heer mij. "Op dit moment heb je dit geld een beetje meer
nodig dan zij," vertelde Hij me, niet onvriendelijk. "Schrijf naar hen en leg je gevoelens uit en vertel hen
dat je het geld zo snel als je dit kunt doen naar hen zal terugsturen..." 
Ik  heb daarom de Zwitserse franken voor voedsel  en voorraden gebruikt  en  in  mijn  brief  aan  hen
toegelicht dat ik echt  voor gebed  had gebeld -  niet voor geld - en dat ik het spoedig naar hen zou
terugsturen.

Naar  aanleiding  van  onze volgende spreekbeurten  tournee van  zes  weken,  kon ik de  eerste
betaling van $ 200 doen tot het bedrag dat ik nodig had om Martin en Vreni terug te betalen en ik was
vastbesloten om dat direct te doen. Toen ik echter terug ging naar Arizona, wachtte mij een brief van
zuster Ruth. Ze had Martin en Vreni bezocht en had duidelijk uitgelegd dat mijn telefoontje een oprechte
oproep tot gebed was, niet een hint voor geld. Toen zei ze: "Geef alsjeblieft het geld niet terug, omdat ze
niet willen dat je dat doet... Ze begrijpen het nu allemaal."

Zodra ik haar brief las, voelde ik echt de liefde van de Heer voor Martin en Vreni. Zuster Ruth
legde uit dat veel mensen hen om geld vragen en daarom begrepen ze het verkeerd. Als je arm bent en
door moeilijkheden gaat, is het gemakkelijk om te weten wie je echte vrienden zijn – zoals ik helaas na
de sluiting van het restaurant ontdekte, toen de meeste mensen nooit meer contact met mij opnamen.
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Maar als je veel geld hebt, moet het moeilijker zijn om te weten wie echt om je geeft, of wie gewoon
geld wil. Dus ik ging direct zitten en schreef Martin en Vreni een brief. Zoals ik hen vertelde: 'Nadat
jullie zo heerlijk in september hadden geholpen met de Tea Room rekeningen, zou ik nooit hebben
vermoed dat jullie opnieuw zouden helpen. Ik belde gewoon omdat je al wist van de problemen en
daarom voelde ik me prettig bij het vragen om gebed. Ik was dan ook geschokt toen je dacht, dat ik
belde als een 'hint voor nog meer geld'. 
Ik verontschuldigde me voor mijn overreactie, stuurde ze de beste wensen en gebeden en postte de brief.
Dat had het einde van het verhaal moeten zijn, maar in werkelijkheid zou het allemaal gewoon pas
beginnen.

Die dag, een paar minuten nadat ik de brief postte, kwam er een brief van Martin bij de post. Hij
gaf in de brief aan, dat de 4000 Zwitserse francs niet echt in de liefde van de Heer waren gestuurd en dat
ze door alles de zeer belangrijke les hadden geleerd geen geld te sturen, tenzij de Heer hen vertelde om
dat te doen. Ik voelde echt Gods liefde voor hen beiden toen ik die brief las. En toen, zo onverwachts
(dat lijkt het kenmerk van een leven van geloof te zijn), zei de Heer: "Vrijdag moet je naar Zwitserland
reizen om hen te bezoeken, om hen te laten zien dat je echt om hen geeft  als vrienden..."

Toen ik Zwitserland in september had bezocht, had ik een retourticket terug naar Zwitserland,
die zou verlopen. De Heer liet me Swiss Air bellen om te zien of de ticket inderdaad nog geldig was.
"Ja", vertelde de luchtvaartmaatschappij vertegenwoordiger me, "Het is tot vrijdag geldig en er is die
dag nog steeds een stoel beschikbaar op onze vlucht naar Zurich...", enz. En zo had ik vijf minuten later
de vlucht geboekt.

Je moet je voorstellen dat ik juist  weer thuis was, teruggekeerd na een slopende zes weken
durende reis per auto en per trein in New England en Canada. Het was in het midden van de winter en
het weer was extreem koud geweest, vooral in de staat New York en Canada. Omdat we heel weinig
geld hadden, reisden David en ik naar Canada met de trein, wat betekende zware koffers slepen op
koude trein perrons, enz. enz. Het was zo'n opluchting om weer thuis te komen naar zonnige Arizona,
naar mijn lieve hondje en naar Mike en zijn vrienden. Ik had de dag ervóór net uitgepakt – en de
volgende dag zou ik opnieuw moeten reizen. Vanuit de Westkust van de Verenigde Staten zou het een
zeer lange reis zijn, plus had ik alleen een enkele reis ticket en bijna geen geld, Maar in gehoorzaamheid
aan de Heer, belde ik zuster Ruth om haar van mijn plannen te vertellen. Ik was nogal verrast om te
horen, dat op de dag van mijn vlucht, Vreni ook het ziekenhuis zou binnengaan voor kleine chirurgische
ingrepen en zuster Ruth gaf me dan ook routebeschrijving naar de stad waar ze in het ziekenhuis zou
worden opgenomen. Ze beloofde om hen niet te vertellen dat ik zou komen en de volgende dag vertrok
ik voor een 10.000 mijl verrassing ziekenhuis bezoek. Terwijl Mike me weer eens naar het vliegveld
reed, zei hij sarcastisch, " Nou, mam, het is echt leuk om u als een buurvrouw in Arizona te hebben." En
ik wist wat hij bedoelde. Ik had zeker niet willen vertrekken voor nog een andere reis, nadat ik slechts
drie dagen thuis was. Maar omdat mijn leven  echt in handen van de Vader is, kan Hij doen wat Hij
ermee wil - zelfs als het soms niet eens is met mijn voorkeur voor een rustige tijd thuis.

De vlucht duurde de hele nacht en toen moest ik met de trein naar de kleine stad, waar het
ziekenhuis was gevestigd. Ik checkte in in een hotel kamer, die ik via mijn reisbureau had gereserveerd
en sliep een paar uur. De Heer vertelde me toen een lunch te nemen, een grote bos bloemen te kopen en
om 4:00 pm in het ziekenhuis aan te komen; toen was het meer dan vierentwintig uur geleden dat ik
mijn huis had verlaten en bij de ziekenhuis receptie zei ik: "mag ik alsjeblieft het kamernummer voor
Vreni Muller hebben?" Na het controleren van een lange lijst, antwoordde ze eindelijk: "We hebben hier
niemand met die naam " Ik stond daar helemaal stomverbaasd. Kun je je voorstellen de halve wereld
rond te  reizen om iemand te bezoeken -  en te  horen  dat  ze  er niet  eens is?  Op juist  dat  moment
onderbrak de Heer echter: "Je hebt het niet goed uitgesproken. Schrijf haar naam op een stuk papier..."
En ja hoor, de receptioniste zei: "O, ja, Vreni Muller..." en gaf me vervolgens het kamernummer. Ik
kwam  buiten  de  deur  van  haar  kamer  met  het  grote  boeket  in  dezelfde  minuut  dat  Martin  was
aangekomen. Natuurlijk zou hij nooit in een miljoen jaar dromen, dat ik degene was, die daar achter de
bloemen zou zijn... dus zei ik terloops: "Hallo". Toen we de kamer op hetzelfde moment binnenkwamen,
dacht Vreni dat de hele zaak was afgesproken. Dat was het natuurlijk geweest –  door de Heer.

Ik hoop dat mijn bezoek voor hen beiden een bemoediging bracht, want vóór ik die grote afstand
reisde had ik gevoeld dat ze zich allebei ontmoedigd hadden gevoeld. 
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We hadden die dag een geweldige gesprek en de volgende ochtend ging ik met Martin en hun twee
zonen uit eten, vóór het bezoek weer in de namiddag, aan Vreni in het ziekenhuis. Ik wilde zo graag dat
ze wisten dat ik om hen gaf als mensen. Die avond vertrok ik per trein op mijn weg om zuster Ruth te
bezoeken. Ze zouden nooit kunnen denken, dat ik maar net genoeg geld had om bij  zuster Ruth te
komen – en  helemaal niet het geld voor mijn retourticket naar de V.S. had. Ik had een mooi, biddend
bezoek bij  lieve Ruth en twee dagen later  net  voor vertrek,  gaf ze me een aantal  Zwitserse francs
waarvan ze van de Heer voelde, dat ze voor mij waren. Ik vertelde haar toen, dat ze zouden worden
gebruikt voor de volgende fase van mijn reis – om Herman en Heidi te bezoeken en dan nogmaals terug
te reizen naar Zürich.

Toen ik aankwam bij het huis van Herman en Heidi, was er ook een andere gelovige, die mij het
meest verbazingwekkende verhaal vertelde. Ze legde uit, dat ze in de gevangenis de Heer had gevonden
en enige tijd later mijn boek had gelezen. Ze had echt de liefde van de Heer door het boek gevoeld en
Hem op een dag had verteld: "Heer, als ik ooit nog een erfenis krijg, zou ik in zijn geheel aan Esther
willen  geven..."  Ze  legde  uit  dat  ze  jaren  geleden een  erfenis  had  ontvangen  die  ze  helemaal  had
verkwist en verspild aan haar vroegere leven. En toen vertelde ze het meest verbazingwekkende - op de
dag dat de Heer mij had opgedragen om naar Zwitserland te reizen, op diezelfde dag - had ze inderdaad
nog een erfenis ontvangen! 

Ze belde direct Herman en Heidi met het nieuws en vroeg of ze wisten hoe zij met mij contact
op kon nemen. Waarop zij antwoordden: "Waarom, ze zal hier de volgende week zijn!" En toen ik dus
bijna berooid in hun huis aankwam, wachtte de gift op me - 4000 Zwitserse frank! De Heer vertelde me
dat ik haar direct 500 Zwitserse frank moest teruggeven. Toen ik haar het geld gaf en duidelijk uitlegde,
dat het van de Heer was, voelde ze Zijn liefde zo sterk. Ze had om geld gebeden voor rekeningen en
voor voedsel voor zichzelf en voor haar lieve hond! Dus eerde God haar trouw in het geven van het
gehele bedrag aan mij ondanks haar eigen behoeften. "Ik denk dat een accountant voor de Heer gek zou
worden, als hij zou proberen, om alles bij te houden!" zei ik lachend.

Maar er zou nog een andere zegening komen. Een paar dagen voordat hij Israël zou verlaten
voor een baan in Rusland had mijn zoon Joe me geïnformeerd,, dat niemand onze arme oude Israëlische
hond, Marike wilde. We waren er zo verdrietig over, omdat we echt niet wisten wat we moesten doen!
En wat denk je? Het erfenis geld was genoeg voor mijn terugreis naar de Verenigde Staten - plus was het
ook nog genoeg om Marike naar de V.S. te laten meereizen! Ik ontmoette haar vlucht op de El-Al
douane afdeling in New York en reisde met haar op mijn vlucht terug naar Arizona. Al met al was het
een gezegende reis en ik moet er niet aan denken wat er verloren had kunnen gaan als ik de Heer niet
had gehoorzaamd, door die onpraktisch klinkende trip te nemen! Als er geen contact meer met Martin
en Vreni was geweest, zou het heel goed kunnen zijn dat de Tea Room nooit meer geopend zou worden.
Mensen konden zo lichtvaardig zeggen: "Wel, God zou zeker iemand anders vinden om te helpen..."
Maar mensen zeggen dat in de eerste plaats als een rechtvaardiging om niet te gehoorzamen en omdat ze
een beperkt gevoel van Zijn heiligheid en van Zijn recht op soevereiniteit in onze leven hebben. 
Want God heeft een wil in het leven van mensen en als aan die wil niet wordt voldaan, zullen we nooit
weten wat we door onze ongehoorzaamheid hebben gemist totdat we op een dag voor Hem staan.

Leven uit geloof is een fascinerende ervaring. Ik weet zeker dat je nog Paulus 'uitspraak: "Of ik
tekort kom of in overvloed leef, het is mij om het even...'' herinnert. Hij werkelijk geleerd dat het niet
uitmaakte of hij alles had of dat hij niets had, want hij had het punt bereikt, dat de ziel vrijzet,  zodat hij
zich totaal niet meer druk maakte over de omstandigheden van het dagelijks leven als gevolg van zijn
totale opgenomen zijn in een leven van gehoorzaamheid en geloof. Wat hij echter niet precies uitlegde,
is dat "tekort en rijk" van dag tot dag kan afwisselen! De Heer biedt precies wat nodig is, wanneer het
nodig is. In een week kreeg ik $ 55.000 om de openstaande rekeningen te betalen; de volgende dag was
ik verrukt om $ 25 te ontvangen voor eten! 
Dus gehoorzaamheid van elke persoon in het geven voldeed in een behoefte en er is echt niet zoiets als
'groot' en 'klein' in een leven van geloof, zoals Jesjoea het zo schrijnend vertelde in het verhaal van "het
penninkske van de weduwe". De Heer vertrouwde het grootste deel van de Tea Room toe aan die lieve
Martin en Vreni. Het was geen toevalligheid, want Hij kende hun harten en de plannen die Hij voor hen
had. Hun gehoorzaamheid was een pure gift aan het hart van de Vader. 
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Ik weet echter zeker dat de Heer hetzelfde voelde over elke daad van gehoorzaamheid in het geven wat
deze Tea Room mogelijk maakte, zowel door middel van financiën en door gebeden.

Toen ik in augustus van 1998 uit de VS in Israël was aangekomen, was ik voor de eerste keer in
staat geweest om een zending meubilair uit mijn Arizona huis naar het appartement in Jeruzalem te
sturen. De meubels en accessoires waren "country style", waar ik van hield! En toen, net voor de Tea
Room werd geopend, liet de Heer me weten dat een deel van het meubilair van de zending - de meeste
van mijn meest favoriete dingen - bedoeld waren voor de Tea Room en helemaal niet voor mij. En zo
gingen ze allemaal weg, mijn appartement nogal kaal en grappig achterlatend! Maar de Heer had een
prachtig plan in gedachten, in ruil voor mijn gehoorzaamheid! Het verhaal volgt.

Op zaterdag l mei 1999, zou Joachim met drie vrienden uit Duitsland - Carola, Jurgen en Elke,
op de luchthaven Ben Gurion aankomen om de "Welcome Home Party" bij te wonen. Eerder die dag
kwam ook mijn zus Cathy, helemaal uit Californië om met ons in de viering te delen. Op de dag dat
Cathy kwam, hadden we een auto gehuurd voor de week van de partij (alleen al zes retourritten naar de
luchthaven!) En ik reed op mijn favoriete weg naar Jeruzalem, door de heuvels van Judea, om de stad
door het dorp Ein Kerem binnen te komen. Omdat Cathy ons in de jaren, dat we in Ein Kerem hadden
gewoond nooit had bezocht, stopten we op weg naar huis om haar ons allermeest geliefde huis te tonen.
Het  was  echt  geïsoleerd  aan  een  landweg  gelegen  met  een  hemelse  tuin  en  uitzicht  en  een  korte
wandelafstand naar het bos. Toen we daar woonden, woonden ook drie vrienden van Joe en  Mike bij
ons. Het was een geweldig familie thuis geweest, bruisend vol van  leven. Dat huis had zich echt aan
mijn diepste gevoelens gehecht, toen de Heer me enkele jaren geleden liet weten dat het tijd was om
"verder te gaan".

De dag voor Cathy's aankomst, verscheen de uitnodiging voor de "Welcome Home Party" in de
Jerusalem Post. Dat was een wonder op zich! We hadden willen adverteren in het belangrijkste deel van
vrijdag  krant,  die  in  het  hele land werd  verspreid.  Die advertenties  waren echter  onbetaalbaar,  dus
moesten we genoegen nemen met een kleine advertentie in "In Jerusalem", de lokale vrijdag toevoeging
aan de krant. Na het regelen van de advertentie kreeg Joe een paar uur later echter een telefoontje van de
Post.  "Het  spijt  ons  zeer",  werd  hem  medegedeeld,  "maar  'In  Jerusalem'  werd  voor  het  drukken
voorbereid en op een of andere manier zijn ze vergaten om uw advertentie erin zetten. Dus zal het in het
belangrijkste deel van de Jerusalem Post moeten gaan –  zonder extra kosten!"

Op die dag, had ik een advertentie opgemerkt over een "landhuis met uitzicht'' in Ein Kerem en
had  op  onverklaarbare  wijze  van  de  Heer  gevoeld  om hierover  telefonisch  te  informeren.  Ik  had
inderdaad gebeld, maar had slechts een antwoordapparaat gekregen met het bericht, "Goed nummer,
verkeerde tijd...'' Cathy moedigde me aan om het opnieuw te proberen, toen ik het haar had verteld en
dat deed ik dus. Ik haalde Goldie de volgende ochtend van de luchthaven af. Goldie had geen idee dat
Cathy zou komen, want we hadden het als een verrassing gepland en Cathy wachtte dus thuis. Het was
leuk! En toen reden, Goldie, Cathy, Pascale en ik de volgende namiddag naar Ein Kerem om het te
huren huis te zien. Omdat de eigenaar van het huis te laat was, nam de makelaar Cathy en Goldie de
heuvel op om de kerk te zien. Pascale ging om ergens een hapje te eten en ik maakte een wandeling met
onze  lieve  oude  hond  langs  een  pad  waar  ik  het  te  huren  huis  vermoedde,  te  oordelen  naar  de
beschrijving in de krant. Ik hield van Ein Kerem, een klein dorpje verscholen in de Judese heuvels, maar
ik kon me nauwelijks een huis voorstellen, waarin ik zou willen wonen - afgezien van degene, waar ik
zo  van  hield!  Ik  legde  het  allemaal  in  de  handen  van  de  Heer,  maar  vertelde  Hem echter,  dat  ik
natuurlijk bereid zou zijn nogmaals te verhuizen, als dat inderdaad zijn wil zou zijn. Wat was onze hond
blij om terug in het dorp te zijn, dat ik je kan vertellen! Ik was in ieder geval erg verrast toen de eigenaar
van het huis me vertelde, dat zijn huis direct onder het huis was waarvan ik zo heel veel had gehouden!
Het was zelfs meer privé, heeft hetzelfde prachtige uitzicht met mooie kleine tuinen en een gloednieuwe
woonkeuken met  een  deur  naar  een  veranda met  uitzicht  op  de  heuvels  van  Judea.  Het  was  op 1
augustus beschikbaar, precies wanneer mijn huur in Yemin Moshe zou aflopen!

Zoals ik al vele malen heb gezegd, ben ik een kluizenaar in hart en nieren. Dat lieve kleine huis
was zo'n geschenk voor mij vanwege de privacy: tuinen, uitzicht, en heerlijk huiselijk gevoel. Als het
drukker wordt in de Tea Room, zal dit kleine toevluchtsoord zal zeker een grote hulp zijn als  evenwicht
in de intense dagen, die zullen komen. Wat een heerlijke ruil voor wat meubels die toch niet in het
nieuwe huis gepast zou hebben!
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Nu terug naar de "Welcome Home Party". Joe had een advertentie in de Hebreeuwse pers gezet
voor een bakker, maar ook voor andere medewerkers. Het eerste wonder deed zich voor toen een echte,
degelijke bakker voor de post kwam solliciteren. Ze werkte elf jaar bij het Moriah Hotel en de afgelopen
vier jaar bij een populair restaurant Jeruzalem. Ze had zelfs een tijd in Engeland gewoond en was een
expert bakker. Ze had haar baan slechts enkele dagen voor de advertentie verscheen moeten beëindigen,
na ontmoedigd te zijn door haar vorige baas' gebrek aan waardering voor alle extra uren, die inzette ze,
om te controleren of alles was gelukt. Ze is heel lief en een prachtige aanwinst voor het team!

Onder  zeer primitieve  omstandigheden,  omdat  niet  alle  constructie  was  voltooid  en  alle
apparatuur nog niet gearriveerd was,  liepen onze bakker en het  keukenpersoneel,  in  twee dagen de
meest  ongelooflijke buffet  voor te  bereiden,  die je  ooit  zag.  Het  was echt  een kunstwerk,  smaakte
heerlijk en het heeft ons allen helemaal verbaasd! Maar ik loop hier op mezelf vooruit!

Op een ochtend in de week voor het feest, terwijl we in het restaurant werkten en probeerden
het allemaal te regelen – liep Dermot uit Duitsland binnen! Hij kwam als een verrassing om ons te
helpen  met  de  viering  van  de  opening!  Hij  werkte  de  volgende  dagen  ook  hard,  met  schrobben,
schoonmaken,  regelen en op zo heel veel manieren helpen! 

Cathy, Joachim en zijn vrienden: Jurgen, Elke en Corola, kwamen allemaal op zaterdag, de 1 ste

aan. Goldie kwam op maandag aan en de vrienden uit Colorado, David en Candice, die kwamen naar
het feest om te filmen, arriveerden dinsdag. Het was de eerste keer dat Cathy, Goldie en ik samen zijn
geweest sinds de dankdag na het overlijden van onze moeder, toen we ma's huis in Arizona in 1995
afsloten. 

De dag voordat Goldie aankwam, was ik ernstig in gebed, want opnieuw waren we door onze
financiën  en  was  er  $  7.000  extra  nodig.  We  hadden  geen  geld  voor  de  levensmiddelen  voor  de
"Welcome Home Party" en andere rekeningen moest worden betaald. Kun je je voorstellen dat er vier
dagen voor het feest geen geld was voor de levensmiddelen? Ik ben echt dol op een leven van geloof,
want het is zo'n groots avontuur. En de Heer had een antwoord, daarvan kon ik ZEKER zijn! Joachim
had reeds al zijn geld gebruikt in het ons helpen en voor het reizen naar Israël - maar hij voelde van de
Heer met ons mee te gaan naar onze leverancier, een supermarkt met de naam: "Super Shuk", om daar
levensmiddelen  ter  waarde van  $ 1.000 voor  zijn  rekening te  nemen.  Al  hun personeel  zijn  goede
vrienden, doordat we over de jaren met hen hebben gewerkt, en zijn gift aan ons raakte ze erg veel. En
de andere $ 1.000 kwam door giften per post, die elk zeer werden gewaardeerd! Maar nog $ 5.000 was
er direct nodig.

Toen ik in de vroege uurtjes van maandagochtend Goldie op de luchthaven oppikte, lichtte ik
haar direct in over het avontuur, haar vertellend dat we $ 7.000 nodig hadden, dat de Heer al in  $ 2.000
voorzag, maar dat  nog diezelfde dag $ 5.000 nodig was! Ze zei: "Wat? Hoeveel heb je nodig?" En,
wonder  boven  wonder,  had  ze  een  cheque in  haar  tas  met  precies  dat  bedrag,  in  gehoorzaamheid
gegeven door Eric en Kathryn, een paar hadden we uitgenodigd om de Pesach maaltijd met ons te delen
toen zij een paar weken eerder Israël een bezoek brachten! De Heer had hen verteld, dat exacte bedrag
te geven - en het kwam aan precies op het moment, dat het nodig was! Natuurlijk was elke afzonderlijke
gift nodig, ongeacht het bedrag, gegeven door elk individueel persoon en kwam ook precies op de juiste
tijd. Zoals door Corrie Ten Boom gezegd werd: als je voor een treinkaartje $ 100 nodig hebt en je hebt
slechts $ 99, is de ontbrekende $ 1 net zo belangrijk, want daarzonder kun je nog steeds niet reizen! Op
een of andere manier wist ik, dat de Heer werkelijk elk persoon zou zegenen, die had bijgedragen aan
dit  "avontuur  van  het  geloof",  want  er  is  echt  niet  zoiets  als  een  "klein"  wonder.  Elke  daad  van
gehoorzaamheid brengt vreugde aan het hart van de Vader.

Woensdag,  de  dag  vòòr  het  feest,  was  alles  in  een  hogere  versnelling!  Bakken,  koken,
schoonmaken, decoreren, wat een hoop werk! Zelfs op 6 mei tegen 4 uur, slechts twee uur voor de
viering zou beginnen, was het moeilijk voor te stellen dat we ooit klaar zou zijn! Maar om 6 uur was
alles op zijn plaats, terwijl de eerste gasten begonnen te komen. Het was ongelooflijk, zoals vrienden en
voormalige klanten kwamen om hun geluk te delen over het herstel van hun Jeruzalem "oase", zoals
iedereen het noemde. Alle oude klanten vertelden hoe verdrietig ze waren geweest, toen de Tea Room
werd gesloten en hoe blij  ze waren dat we deze weer hadden geopend. Veel  van onze leveranciers
zonden planten en bloemen ter felicitatie en het was inderdaad een feest. Er kwamen die avond tussen
450-500 mensen, wat geweldig was voor een restaurant, dat bijna drie jaar was gesloten!
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Maar natuurlijk, zoals ik al eerder zei: het was het gevoel van Gods liefde, dat iedereen miste, zelfs als
ze nu ook nog niet weten.

Een paar dagen voor het feest, ik denk gewaarschuwd door de uitnodiging voor de "Welcome
Home Party"  in  de kranten,  begonnen de ultra-orthodoxe anti-zending groepen bij  het  restaurant  te
posten. Ze hadden postende mensen in dag- en nachtploegen, kijkend wie het pand binnengingen en in
het bijzonder openlijk kijkend tijdens de avond van het feest. Een lid van de grootste organisatie, " Yad
Le'achim ", kwam naar het feest, gekleed in een T-shirt en een baseball pet in plaats van zijn normale
orthodoxe kledij. Een paar dagen na het feest had Joe een kans om met hem te spreken, toen hij merkte
dat hij een exemplaar van mijn boek had. Zoals ik al zo vaak heb gezegd, begrijp ik de bezorgdheid van
de orthodoxen en ik respecteer ze, dat ze proberen om iets te doen. Het Joodse volk is gehaat, vermoord
en vervolgd, meer in de naam van Jezus dan in een andere naam. Dus totdat ze weten dat Zijn liefde en
ware identiteit – bespoedig die dag, lieve Vader! – beschouwen ze begrijpelijkerwijs Joodse mensen die
in Jesjoea  geloven als  verraders  van het  jodendom en als  werkelijke  bedreigingen voor  het  Joodse
geloof. Het was gewoon een beetje schokkend om ze daar nu al te vinden! Wellicht dat een opmerking,
die Dermot hoorde, kan helpen om de bezorgdheid van de anti-zending groepen een beetje beter te
begrijpen.

Dermot heeft vrienden in de Joodse wijk van de Oude Stad, Chassidische joden die daar een
sieraden winkel hebben. Na zijn aankomst in Israël ging hij bij hen op bezoek en ze zeiden, na hem
hartelijk te verwelkomen: "En wat brengt u nu naar Jeruzalem?"

"Nou, ik ben gekomen om de heropening van het Engels Tea Room vieren", informeerde hij hen,
heel  opgewekt.  Dermot  zei  dat  hun  gezichtsuitdrukking  direct  veranderde  en  ze  beiden  uiterst
opgewonden werden.

"Waarom gaat het weer open?" riepen ze uit. Toen hij vroeg waarom ze zo overstuur waren,
antwoordden deze orthodoxe Joden wrokkig: "Ze is de grootste evangelist in het hele land!" 

Dat was beslist een compliment – evenals zeker ook een grove overdrijving, maar het was ook
een teken dat er ongetwijfeld in de niet al te verre toekomst verzet zal zijn. 
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De Heer houdt van hen en op Zijn tijd zal geheel Israël gered worden. Die kennis geeft hoop voor de
toekomst en kracht voor wat ook maar in het verschiet ligt.

10 mei was de verwachte datum voor de opening van het restaurant.  Op 6 mei, de datum van het
feest, wisten we echter, dat we helemaal nog niet klaar zou zijn om een paar dagen later te openen. Een
groot deel van het werk moest nog gedaan worden en veel van de apparatuur was er nog niet. Dus zetten
we de openingsdag op 24 mei en toen is het ook inderdaad geopend!

Na het feest, waren er nog een aantal dingen die ook nog betaald moesten worden, om op tijd te
kunnen openen.  En  nogmaals  was  het  geld  opgeraakt,  zodat  we  in  alle  ernst  begonnen te  bidden.
Joachim, Jurgen, Elke en Corola waren nog steeds in Jeruzalem voor een extra week, zodat we op onze
knieën begonnen voorbede te doen. Het is vreemd hoe de Heer soms ons zelf het antwoord op onze
gebeden laat zijn! Want Joachim zei bijna onmiddellijk: "Nou, ik heb geen contant geld overgehouden
om mee te helpen – maar ik kan zeker een aantal van de dingen die nodig zijn voor mijn rekening
nemen!"

Dus de volgende dag gingen we samen naar het restaurant groothandel en die lieve Joachim nam
alle  benodigde  voorraden  voor  de  koffiebar  voor  zijn  rekening,  evenals  enkele  van  de  nog  steeds
benodigde keuken voorraden, hoewel de meeste daarvan al was gekocht. Twee dagen later, vertelden
Elke en Jurgen me, met echte vreugde in hun hart, dat de Heer had bevestigd dat zij  ook met hun
creditcard zouden helpen, hoewel ze al een grote Tea Room factuur hadden betaald. Dus op hun laatste
ochtend in Jeruzalem, gingen Jurgen en ik eerst de gordijnen en de kussens betalen, dan de linoleum
vloer (die op parket hout lijkt) en vervolgens de ontwerpkosten op de borden in de de Armeense winkel
in  de  Oude Stad.  Elk  van  de  leveranciers  was  zo  geraakt  door  deze  hulpgiften;  het  was  echt  een
getuigenis op zich.

Toen de laatste gast was vertrokken, begon het werk aan de opening in alle ernst. Op de 23 ste

kwam de helft van de borden en dus laadden we dozen en dozen met borden uit. Die dag werd de
espressomachine  geïnstalleerd,  werden  gordijnen  opgehangen  en  kussens  op  hun  plaats  gelegd,
wastafels geïnstalleerd en werd al het decoratieve werk voltooid. Om 2 uur 's nachts sleepten we onszelf
eindelijk naar huis en kwamen 's ochtends in het restaurant om 7 uur terug, om ons op onze eerste dag
voor te bereiden. Tegen die tijd zag het restaurant er werkelijk schitterend uit en de zoetheid van de
liefde van de Heer kon er gevoeld worden als  in  de dagen van ouds. Dat  is de grootste schat van
allemaal!  Het  vervult  me dagelijks  met  zo'n  gevoel  van  verwondering  en  ontzag,  want  het  is  zo'n
voorrecht om de Heer in een dergelijke plaats in Zijn geliefde Jeruzalem te dienen.

We openden de Tea Room met een totaal van een sjekel op onze namen in de hele wereld.  Op de
eerste ochtend zei een gelovige uit Engeland tegen mij: "Ik begrijp dit niet, maar de Heer vertelde me
om deze in uw handpalm te drukken..." als ze gaf me een sjekel. De Heer had deze dus verdubbeld! Veel
van onze lieve voormalige klanten kwamen op de eerste dag en bleven sindsdien komen. Allemaal
zeiden ze hetzelfde – gelovigen, orthodox Joodse, regelmatige Israëliërs: "Je zult nooit weten hoezeer
we de Tea Room gemist hebben en hoe blij we zijn dat je terug bent. Het was een oase!" De liefde van
de Heer in de oude restaurants had waarlijk een impact op deze bijzondere stad.

Het was zo geweldig om zo veel van onze lieve voormalige klanten en vrienden te zien, het was
bijna  als  een  gigantische  familiereünie!  En  een  paar  ontdekken  ons  dagelijks,  dus  het  is  echt  een
traktatie. Kom ons bezoeken – dan kunnen we uw kopje thee in Jeruzalem zijn!

Nu  wat  andersoortige  verhalen.  Op  een  dag  kwam  er  iemand  naar  het  restaurant  ons  een
alarmsysteem te verkopen, omdat de ramen groot zijn en zonder tralies. Het leek logisch om een te
installeren, zoals iedereen deed, maar ik kende het antwoord van de Heer meteen, vanuit ervaring in  de
oude Tea Rooms. "Nee, dank je', zei ik tegen hem, 'wij zijn niet geïnteresseerd in de aankoop van een
alarm." Zoals ik aan Joe en Pascale heb uitgelegd: "Ik vertrouw de Heer voor bescherming van het
restaurant  en  ik  weet  dat  Hij  dat  zal  doen...  "  Het  was  hetzelfde  antwoord  Hij  me altijd  gaf  over
verzekering,  die  gebaseerd is  op angst  voor  de  toekomst en  die  heb  ik  nooit  gehad.  "Maar  ik  heb
ZEKERHEID!" zou ik altijd zeggen en dat is beter dan alles wat de wereld ook maar te bieden heeft.
Toen Ken,  een oude familievriend,  een paar  minuten later  binnen kwam,  vertelde ik  hem over het
alarmsysteem en vroeg hem hoe hij erover dacht. Hij vertelde mij toen het volgende waar gebeurde
verhaal:
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"Op een dag 's avonds laat', zei hij, 'kwam de eigenaar van een houthandel aan op het werk en
ontdekte dieven, die wat van zijn hout op een vrachtwagen  laadden. Hij was er helemaal klaar voor om
het normale, wereldse te doen en de politie te bellen. Maar de Heer zei tot hem: 'Niet de politie bellen.
ik wil dat je hen helpt om het hout op hun truck te laden.' Dus begon hij te helpen met laden van het
hout.  Tenslotte vroeg hij  de dieven: 'waar heb je al  dit  hout voor nodig?'  en ze vertelden het hem.
Waarop hij antwoordde: 'Nou, dit is echt niet het soort hout dat je wilt. Het is niet goed genoeg. Je moet
het ruilen voor een betere kwaliteit hout daar.' Ze begonnen het betere hout te laden, toen de dieven
zeiden: 'Wow, je bent pas echt een dief!'

'Nee, ik ben geen dief ', informeerde hij hen.
'Dat ben je zeker wel!' hielden ze vol.
'Nee, dat ben ik niet', zei hij weer. 'Ik ben de eigenaar van de houthandel!' Uiteindelijk waren ze

zo ontroerd, dat beide dieven hun leven aan de Heer gaven!"
Natuurlijk herkende ik de wijsheid van de Heer zo volledig in dat verhaal, dat het de zekerheid

bracht, die ik nodig had. Het is goed om alles wat we hebben de HEER toe te vertrouwen!
Er zijn andere dingen die de Heer mij leerde, gebaseerd op Zijn principes die altijd dwaasheid

voor de wereld lijken. Bijvoorbeeld, als iemand een cheque uitschreef om een rekening bij de Tea Room
te betalen  en  dat  de  check later  werd  teruggestuurd,  vertelde  de  Heer  me  om de mensen nooit  in
verlegenheid te brengen door betaling te eisen. Ik ben zelf meermalen door tijden van armoede gegaan
en ik weet hoe het voelt; daarom kon ik helemaal Gods goedheid in dit alles waarderen. En wat denk je?
Ik was bereid om Zijn principes te eren – en nooit werd een cheque teruggestuurd!

Het concept van het geloof, dat ik hier probeer te uiten is zo mooi samengevat in dit citaat van
Oswald Chambers in “My Utmost for His Highest”:

"Heer, ik zal U volgen, maar …"

"Stel dat God je iets vertelt, wat een enorme beproeving is voor je gezond verstand;
wat ga je doen? Terughoudend zijn? Als je in de gewoonte komt om iets in het fysieke
domein te doen, zal je het elke keer doen, totdat je de gewoonte vastberaden doorbreekt;
en geestelijk geldt hetzelfde. Steeds opnieuw kom je aan tot wat Jezus Christus wil en elke
keer zul je weer terug keren als het er op aan komt, totdat je het resoluut verlaat. 'Ja, maar
veronderstel, dat ik God in deze kwestie zal gehoorzamen, wat dan...? 
''Ja, ik zal God gehoorzamen als Hij me mijn gezond verstand laat gebruiken, maar vraag
me niet om een stap in het donker te nemen.'

Jezus Christus vraagt van de man die Hem vertrouwt, dezelfde roekeloze sportieve
geest, die de natuurlijke mens vertoont. Als een man iets waardevols gaat doen, zijn er
momenten,  waarop hij  alles in zijn sprong moet riskeren.  In het  geestelijke domein eist
Jezus Christus dat je alles gaat riskeren, wat je door het gezond verstand vasthoudt en gaat
springen in hetgeen Hij zegt; en meteen als je dat doet, vind je, dat hetgeen Hij zegt net zo
degelijk past als het gezond verstand.

Aan de bar  van het  gezond verstand mogen de uitspraken van Jezus Christus
misschien gek lijken, maar breng ze naar de bar van het geloof en je gaat met een ontzag
vervulde geest vinden, dat het de woorden van God zijn. Vertrouw volledig op God en als
Hij je in het avontuur brengt, zorg ervoor, dat je het pakt. Wij treden op als heidenen in een
crisis, slechts een enkeling in de menigte heeft genoeg durf om zijn geloof veilig te stellen in
het karakter van God."

Nadat de Tea Room een week was geopend, viel de vijand aan op financieel gebied met een
wraak en het was een zeer angstige tijd. Ik kreeg de volgende Bijbeltekst van Joachim, toen ik hem
belde voor gebed in deze nieuwe grote crisis en het was bemoedigend. De Tea Room is waarlijk van
de Heer en ik heb deze aan Hem losgelaten, voor wat Hij er ook maar mee wil doen! (Toch opnieuw
kwam de voorziening van de Heer precies toen het nodig was, terwijl we ook deze crisis tegemoet
traden. Maar het was weer een herinnering om niet naar de omstandigheden te kijken, maar alleen
naar Zijn hart van liefde).
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“Maar wij hebben deze schat  in aarden kruiken, opdat de alles overtreffende kracht
van God zou zijn en niet uit ons.

Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar
niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde
gericht....

Want  onze  lichte  verdrukking,  die  van  korte  duur  is,  brengt  in  ons  een
allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers
niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen
die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

2 Korinthiërs 4:7-9, 17-18

Sinds het  restaurant  werd geopend zijn  er vele  avonturen en meer  illustraties van Gods
trouw geweest. Maar dat is natuurlijk nog een ander verhaal.

Een nieuw hoofdstuk Tea Room is echt begonnen ...
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Om eerlijk te zijn, heb ik heel veel meer verhalen, die ik zou kunnen vertellen, allemaal
voortvloeiende uit een schat aan ervaringen in mijn meer dan twintig jaar leven in gehoorzaamheid
aan de God van Israël. Zoals ik in dit boekje heb geprobeerd aan te tonen, is er geen enkel gebied
van ons leven, waarmee Hij zich niet bezig houdt, met alle liefde van het hart van een Vader. Maar
alle getuigenissen in de wereld zullen een andere persoon niet helpen om te beginnen op dat pad
van gehoorzaamheid.  Het  is  een daad van de wil  en daarbij  een moedige.  Tenminste,  het  lijkt
moedig in het begin. Hoe langer men met de Heer wandelt, hoe dieper het besef wordt, dat het veel
meer  moed kost  om om Hem niet  te  gehoorzamen.  Ik  zou  zeker  niet  dapper  genoeg zijn  om
moedwillig en vrijwillig mezelf buiten zijn handen te plaatsen, door "nee" te zeggen tegen wat Hij
vroeg me om te doen. Ik ben daarvoor inmiddels te laf – meestal!

Hopelijk zal alles wat ik in dit boek geschreven heb, je aanmoedigen op je pad richting Zijn
Koninkrijk - om je de schat van het eeuwige leven, dat Hij ons aanbiedt, te helpen begrijpen - en je
uit te dagen om die reis te beginnen, zelfs nu met je hand stevig vastgehouden in de Zijne. Hij houdt
van je  met  een  liefde,  die  geen menselijke  geest  kan  begrijpen  en  die  in  zijn  intensiteit,  geen
menselijk hart zou kunnen weerstaan. Alles wat Hij van ons vraagt is het meest eenvoudige, meest
fundamentele vertrouwen in Zijn vermogen voor onze levens te zorgen. De vriendschap die Hij ons
daarvoor in ruil geeft, is de grootste schat die deze aarde heeft te bieden.

Lieve VVader, ik dank U voor elk afzonderlijk getuigenis in dit boek. Ik
dank U, dat U me de moed hebt gegeven, elke keer opnieuw om de
aanwijzingen van Uw leiding in mijn hart te gehoorzamen.

Ik dank U voor de grootheid van Uw liefde speciaal voor ieder
persoon, die U hebt uitgekozen, om dit boekje te lezen. U verblijft in de
hoogste hemel en U bent heilig en eerbiedwaardig. En toch U houdt van
ons als Uw eigen kinderen. Wat een wonder, dat we U Vader kunnen
noemen!

Help alstublieft  elk persoon,  die inderdaad deze pagina's heeft
gelezen, om U te vertrouwen en Uw hand op hun levens op een diepere
wijze, dan ooit tevoren – en dan zal het grote avontuur voor hen even
goed beginnen.

En Vader, alstublieft bespoedig de dag, dat heel Israel Jesjoea als
hun Messias en Koning zal kennen. Amen... 
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POSTSCRIPT POSTSCRIPT 
VRAGEN EN OPMERKINGENVRAGEN EN OPMERKINGEN

VVRAGENRAGEN

OOp een dag kwamen twee jonge mensen naar het restaurant. Het waren studenten van het
"Institute of Holy Land Studies" en ze waren echt op zoek naar leiding van de Heer in hun leven .
"Wat  we  u  wilden  vragen",  vertelden  ze  me,  "was:  hoe  kun  je  God  horen?  Er  waren  zoveel
voorbeelden van in uw boek".

"Het is interessant dat jullie dat vragen, want over een paar weken ga ik weg om een nieuw
boek te schrijven over gehoorzaamheid en over het horen van de Heer!", zei ik tegen hen. "Doe me
een plezier, oké? Neem er een paar dagen voor en noteer al je vragen en ideeën over waarom je
denkt, dat het voor mensen moeilijk is om van de Heer te horen. Dan zullen we een afspraak maken
om samen te praten. Ik wil heel graag in staat zijn om mensen te helpen, dichter bij de Heer te
komen door dit nieuwe boek en daarom moet ik enkele van de redenen begrijpen waarom, het voor
de meeste mensen zo moeilijk is! Ik zal bidden voor Gods hulp in beantwoorden van je vragen en ik
weet dat ze mij ook helpen bij het formuleren van het nieuwe boek!"

De vragen en de manier waarop ze werden beantwoord, volgen. Ik voeg onze gesprekken
alleen toe, met de hoop dat het nuttig zal zijn en niet om mezelf als een expert voor te doen!

1. Waarom is het moeilijk om Gods stem te horen? Dat is het niet! We moeten leren
om te luisteren en we moeten bereid zijn om te gehoorzamen. Als we de Heer en
Zijn  wil  als  eerste  in  ons  leven  plaatsen,  dan  zal  onze  relatie  met  Hem  zich
verdiepen. En Hij zal met ons communiceren!

2. Hoe weet je dat het de stem van God in plaats van jezelf of satan? Zoals elke relatie
of vriendschap, heeft onze relatie met de Heer tijd nodig om te groeien. Maar hoe
dichter we tot God komen, des te meer zullen we zien, dat Zijn stem onmiskenbaar
is.  Hij  klinkt  niet  als satan en hij  klinkt  ook niet  zoals  wij!  Twijfels en verwarring
komen van satan en van nature zijn we te egoïstisch en egocentrisch om als de
Heer te klinken! Vaak gebruiken mensen deze vraag als excuus, als ze niet echt aan
de Heer gehoorzaam willen zijn, wanneer Hij spreekt.

3. Hoe gaan we om met: vrezen iets te volgen, dat niet van God is? Wat voor vrees
dan ook, het is minder dan perfect geloof. Als we God als onze Vader erkennen en
op Zijn zorg voor ons vertrouwen, dan zullen we weten dat Hij niet zal ons toelaten
om te dwalen. Zelfs als we abusievelijk luisteren naar de vijand, zal de Heer getrouw
zijn om ons de vergissing van onze wegen te tonen! We moeten ons bekeren van
wat voor vrees dan ook en het moet in de handen van de Vader worden geplaatst. 

4. Hoe is het mogelijk om een balans te vinden tussen het leven door het geloof en het
leven in de wereld? Nogmaals, we moeten God vertrouwen voor deze balans in ons
leven. De basis van deze vraag is vrees; de vrees om een fout te maken en de
wortel  van vrees is trots! We moeten onze angst om te falen, om het doen van
verkeerde dingen of om door te schieten in het extreme, in handen van de Heer
leggen.  We moeten  ons  uitstrekken  voorbij  onze  trots  en  onze  angsten  en  de
eeuwige liefde van de Vader voor ons grijpen en met eenvoudig vertrouwen voor
Hem komen. Wanneer we ons leven echt in Zijn almachtige handen plaatsen, weten
we dat we niets te vrezen hebben!
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5. Wat betekent het, te leven door geloof? In het algemeen betekent het om eenvoudig
te vertrouwen op de liefde van de Heer en op Zijn leiding in je leven. Omdat elk een
van ons anders is, zal Zijn relatie met elke persoon ook anders zijn. Wat voor een
persoon veel geloof vraagt, zal voor iemand anders gemakkelijk zijn. Dus betekent
"leven in geloof" gewoon je leven aan de Heer toevertrouwen en van dag tot dag
doen,  wat  Hij van je vraagt – wat  dat ook mag zijn! Voor mij  betekent "leven in
geloof":  Hem  letterlijk  vertrouwen  voor  steun,  voedsel,  kleding,  financiën,
begeleiding en richting in de meeste gebieden van mijn leven, maar leven in geloof
is verschillend voor elk van zijn kinderen. Het betekent gewoon meer op God te
vertrouwen dan op de wegen van de wereld!

6. Waar  vind  `je  de  balans  tussen  Gods  werk  en  Zijn  Openbaring,  gesproken  en
geschreven?  Hebben  ze  dezelfde  autoriteit? God  kiest  ervoor,  om  tot  ons  te
spreken, hetzij door middel van Zijn Woord, de Bijbel of rechtstreeks tot ons hart,
beide zijn nog steeds van Hem en dus evenwaardig! Als God spreekt, zal Hij nooit
iets  van ons vragen,  noch ons iets  vertellen,  dat  op welke manier dan ook Zijn
geschreven  Woord zal  tegenspreken.  Maar  de twee  zijn  onafscheidelijk!  Zorgen
maken over het  vinden van een "balans" is opnieuw een onwil  om God op een
eenvoudige  manier  te  vertrouwen.  We  kunnen  nooit  weten  hoe  Hij  met  ons
communiceert – we moeten het gewoon als van Hem herkennen!

7. Hoe luister je naar de Heer zonder te streven om het te laten gebeuren? U zei d  at
het  voor u gemakkelijk  is  – moet het  voor iedereen gemakkelijk  zijn? Of is een
bepaa  ld  soort  persoonlijkheid nodig? Je moet eerst  met de Heer je  echte wens
communiceren, om rechtstreeks van Hem te horen en je bereidheid om – met Zijn
hulp – Hem te gehoorzamen, als je Hem hoort. Dan moet je gewoon zonder vrees
op Hem vertrouwen, dat Hij in Zijn timing en op Zijn manier tot je zal spreken. Als
het voelt als nastreven (eigen inspanning), breng het dan gewoon voor de Heer in
gebed en vraagt Hem om jou te helpen eenvoudig te vertrouwen. Zonder twijfel is
het  voor sommige mensen gemakkelijker  dan voor anderen om de Heer volgen.
Misschien vind het Joodse volk dat in het algemeen zelfs gemakkelijker dan niet-
Joodse christenen, wanneer zij  eenmaal Jesjoea (Jezus) hebben herkend als de
Messias, want zij zijn niet opgegroeid in de tradities van de kerk. Kerkelijke traditie
heeft vaak geen idee dat er een directe relatie met God mogelijk is en God wordt op
grote afstand gezet. In alle Joodse tradities en feestdagen is er een gevoel van de
nabijheid van God en velen hebben ook een gevoel van vreugde. De Bijbel is hun
geschiedenis! Maar maakt niet uit wat voor achtergrond we komen, het maakt niet
uit  wat  voor  soort  persoonlijkheid  we  misschien  hebben;  God  kan  door  alle
natuurlijke barrières heen reiken en met ons communiceren! We moeten gewoon
open zijn en luisteren! In het begin is het misschien niet voor iedereen gemakkelijk,
maar als we dichter tot Hem naderen en als we ons leven meer en meer te openen
voor Zijn liefde, dan zal onze relatie met Hem veel meer natuurlijk en ontspannen
worden, zonder iets van de aanvankelijke weerstand en angst. Het kost tijd. Wees
geduldig met jezelf.

8. Hoe vinden we de balans om zeker te zijn dat we Hem zoeken en niet alleen Zijn
stem? We moeten de Heer vragen om ons te helpen onze motieven te begrijpen als
we wensen van Hem te horen. Is het alleen maar om te bewijzen dat Hij met ons is?
Betwijfelen we Zijn liefde? Of willen we echt van Hem horen uit een verlangen om
Hem beter te leren kennen, en niet om te zien wat Hij in ons leven zal doen? Als
onze motieven verkeerd zijn,  als  we  van de Heer  willen horen,  om elke anders
reden dan onze liefde voor Hem, zal Hij ons helpen om dit te begrijpen. Als wij ons
bekeren,  dan  zal  onze  wens  om  Zijn  stem  te  horen,  om  de  juiste  reden  zijn!
Nogmaals, de Heer en Zijn liefde en wijsheid zijn de antwoorden op al je vragen!
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9. Wat gebeurt er als je denkt, dat Hij het is en je handelt erop en het blijkt Hem niet te
zijn? Allereerst moet je het feit onder ogen zien, dat dit van tijd tot tijd zal gebeuren;
wees dus niet zo bang. In het begin van mijn wandel met de Heer, maakte ik een
aantal fouten en nu nog steeds, maar veel minder vaak. Maar God kan met onze
fouten omgaan! Zoals bij elke relatie, kost het tijd, totdat we meer gemakkelijk in
staat zijn om Zijn leiding in ons leven te herkennen! Zelfs als we inderdaad een
vergissing maken,  weet  God,  dat  we  het  deden met  het  verlangen  om Hem te
behagen en zegent dat Zijn hart toch. Wanneer we een fout maken en de Heer helpt
ons om het te zien, versterkt het altijd onze wandel met Hem en helpt het ons om de
volgende keer beter te luisteren! Nogmaals, wees niet bang! Vertrouw op de Heer
en Zijn liefde voor jou!

10. Wat gebeurt er als het de Heer was en je zou er op vooruit lopen of het verkeerd
doen en je dan afvragen of dat Hij het was of niet? In een relatie met de Heer, zijn er
twee zeer belangrijke regels te volgen: precies doen wat Hij ons vraagt, niet meer
en niet minder. En ten tweede, nooit iets aannemen! Wanneer God een eenvoudige
richting of commando geeft, is het altijd een vergissing om te proberen in onze eigen
geest te beredeneren, hoe Hij het zal doen of je proberen voor te stellen wat Hij
precies zal willen, dat we doen. We moeten vanaf het allereerste begin begrijpen dat
we nooit kunnen denken met de geest van God. Ons menselijk vlees en onze eigen
wereldse ideeën zullen altijd op gespannen voet staan met Zijn Geest in ons leven!
Zodat we nooit kunnen aannemen dat Hij zus en zo zal doen, op basis van onze
eigen wijsheid en daarom moeten we het geduld hebben om op Hem te wachten,
om hetgeen te vervullen, wat Hij heeft gesproken. De enige hulp die Hij van ons
nodig heeft, is gehoorzaamheid – niet onze gedachten of handelingen, gebaseerd
op wat we  denken, dat Hij gaat doen! Als toch we voor Hem uit lopen of een fout
maken, dan moeten we er tenminste eerlijk over zijn en de schuld plaatsen waar het
behoort: bij onszelf en niet bij de Heer. Hij vergeeft ons altijd, maar het gaat weer
eens terug naar dezelfde kwestie: we moeten eenvoudig zijn, niet ingewikkeld!

11. Waar haal je het onderscheidingsvermogen om te weten of het is wat Hij wil dat we
doen of  als  het  onze eigen wil? Soms is  het  moeilijk  voor  mij  om die  vraag te
begrijpen, omdat ik weet dat in mij niets goed is! Hoe dichter we tot de Heer komen,
hoe meer we ons bewust zijn van onze eigen zondigheid in vergelijking met Zijn
heiligheid. Daarom weet ik, als ik eerlijk ben met mezelf, dat elke keer dat ik een
gevoel heb om verder uit te reiken dan mezelf op welke manier ook, is het bijna
altijd  de  Heer,  die  ertoe  aanzet  en  niet  ikzelf!  Om echter  een  meer  algemeen
antwoord te geven, kunnen we het meestal zien aan de vrucht. Meestal als God
vraagt ons om iemand dichter tot Hem of zelfs om dichter tot onszelf te trekken, dan
kunnen we er zeker van zijn, dat Hij het is. Nogmaals, als we Hem beter te leren
kennen, zal het makkelijker zijn om dat te zeggen!

12. Is het goed om te vragen om bevestigingen of een '  Gideon-teken  '    (wollen vacht of
'vlies')  ? Gaan we Hem toetsen of zijn we gewoon op zoek naar tekenen? Zoals in
alle  dingen,  moeten we de Heer  vertrouwen, om ons Zijn  onderscheiding op dit
gebied te geven. In het begin, als iemand moeite heeft om de stem van de Heer te
horen en zijn of haar verlangen om van Hem te horen is echt, dan is het zeker goed
om te vragen om zijn  bevestiging,  als  we niet  zeker  van Zijn  richting.  Maar  we
moeten eerlijk  zijn – met onszelf  en met Hem –  waarom we op zoek zijn naar
bevestiging. Er zijn mensen die duidelijk van de Heer gehoord hebben, maar in hun
hart zijn ze niet echt bereid, om welke reden ook, om gehoorzaam te zijn aan Hem. 
En in dat geval wordt een verzoek om nadere bevestiging alleen gebruikt als een
excuus om niet te gehoorzamen. God kent onze harten en in die omstandigheden
zal meestal geen verdere bevestiging worden gegeven. 
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     Een keer leidde de Heer me naar een cartoon, die een klein monnik toonde. Hij zei,
terwijl hij omhoog keek naar de hemel: "Geef me een teken! Geef me een teken!" En
ja hoor, een groot bord viel uit de hemel – een STOP-teken! Ik wist dat het Gods
gevoel voor humor was, maar geloof me, ik kreeg de boodschap even goed! Af en
toe kunnen zeer cruciale kwesties in het geding zijn en in dat geval, kunnen we
gewoon tegen de Heer zeggen: "Vader, ik geloof dat dit Uw wil is en ik ben bereid
om U te gehoorzamen, indien dat zo is. Wilt  U alleen voor mij bevestigen, dat ik
inderdaad van U heb gehoord!" Dan moeten we geduldig zijn en Hem toestaan, om
ons op zijn eigen manier te antwoorden. Maar zeker in die cruciale omstandigheden
zal  Hij  Zijn  wil  voor ons bevestigen.  In  dat  geval  moeten we echt  zeker  te  zijn!
Bijvoorbeeld, in de communistische dagen, voelde ik, dat de Heer mij riep om naar
de  voormalige  USSR  te  reizen.  Aangezien  het  maken  een  fout  en  het  reizen
daarheen,  buiten in Zijn wil,  mijn leven of  het  leven van anderen in  gevaar kon
brengen, vroeg ik om bevestiging. Hij gaf deze en ze waren duidelijk en direct.

13. Is Gods stem ooit vertroebeld? Zal het ooit niet glashelder zijn? Nee, ik denk niet dat
Gods stem steeds wordt vertroebeld. Hij spreekt duidelijk. Als we bezig zijn met ons
eigen leven en als onze hoofden gevuld zijn met wereldse gedachten, dan kunnen
we  zelf  Zijn  stem  vertroebelen  –  door  niet  open  te  zijn  om  te  luisteren.  Een
belangrijke regel van het geloof is echter deze: indien je er niet zeker over bent, doe
het niet. Omdat God zo duidelijk is, als we oprecht twijfelen aan Zijn leiding, dan is
het altijd het beste om niets te doen, tenzij we die zekerheid hebben. Nogmaals, we
moeten eerlijk zijn, en niet om het even wat te gebruiken als een excuus om niet te
gehoorzamen als Hij inderdaad duidelijk is geweest.

14. Heeft u iets om Zijn stem op te wekken om of gebeurt het gewoon? We moeten
afgestemd worden om te luisteren, onze gedachten opzij  zetten en een houding
hebben van het wachten op Hem. Er is niets anders meer, wat we kunnen doen,
behalve ons verlangen, om van Hem te horen en te gehoorzamen, aan de Heer
vertellen.

15. Is het voor iedereen? Of is er iets speciaals je moet doen om van Hem te horen? Ja,
het is voor iedereen. Er is niets bijzonders we moeten doen, behalve luisteren en te
gehoorzamen! En Hij zal met je communiceren!

"Jullie vragen hebben me geholpen om een idee te krijgen van waarom het voor velen
moeilijk  is,  om de  Heer  te  vertrouwen.  Echter,  veel  van  de  vragen  die  je  hebt  gesteld,  zijn
gebaseerd op angst en angst staat veraf van het geloof. Daarom is mijn belangrijkste advies aan
jullie beiden: wees bereid om al je vragen opzij te zetten, samen met al je angsten en twijfels;
want  ze  kunnen  verhinderen  dat  je  vooruit  beweegt  in  geloof.  En  kom dan  tot  de  Vader  in
eenvoudig vertrouwen en geloof. Zijn liefde zal nimmer falen om je te laten verbazen!"
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OOPMERKINGENPMERKINGEN

Hieronder volgen fragmenten uit brieven of fragmenten uit gesprekken van verschillendeHieronder volgen fragmenten uit brieven of fragmenten uit gesprekken van verschillende
vrienden  m.b.t. het onderwerp  over  het horen van God  en gehoorzaamheid. Omdat  wevrienden  m.b.t. het onderwerp  over  het horen van God  en gehoorzaamheid. Omdat  we
altijd van elkaar kunnen leren, voeg ik  ze hierbij  in de hoop, dat deze eveneens nuttigaltijd van elkaar kunnen leren, voeg ik  ze hierbij  in de hoop, dat deze eveneens nuttig

zullen  zijn in  je  zoektocht  naar  een  diepere wandel met de Heer.zullen  zijn in  je  zoektocht  naar  een  diepere wandel met de Heer.

Gloria  Brighten.  Australië:  "Interessant  nieuws,  dat  u  bezig  bent  met  een  boek  over  
gehoorzaamheid Vele jaren geleden vroeg ik de Heer. 'Wat is de sleutel tot het  
openen  van  de  schatten  van  de  hemel?'  En  het  antwoord  kwam,  
'Gehoorzaamheid ...' " 

Jeannie Sale, Nieuw-Zeeland: "Hoe gaat het met het nieuwe boek? Het doet pijn en het  
bevreemd mij ook, dat mensen het zo moeilijk vinden, om de Heer te gehoorzamen 
– hoewel ik natuurlijk veel fouten maak en vergeet en ga zo maar door. Maar het zijn
degenen die lijken te zeggen: 'Heer, doe mijn wil', die me verbazen. Het lijkt erop, 
dat ze ook niet weten, hoe ze de Heer lief moeten hebben of Hem eerbied moeten 
betonen. (Mijn Anglicaanse opvoeding leerde me tenminste ontzag en eerbied en ik 
ben er dankbaar voor). We kunnen gemakkelijk besmet worden door de wereldse 
mentaliteit van 'wat' zit erin voor mij?'  Het moet de Heer zo veel pijn doen."

Di Black,  Zuid-Afrika: "Het nieuwe boek (in wording) is echt 'op z'n plek' en wat zo velen 
van ons nodig hebben – hoe je de Heer duidelijk kan horen. Ik denk, dat we vaak zo 
afgeleid worden door alles ons heen, wat van ons vereist wordt, dat we niet 
LUISTEREN! Het is alsof mensen ongevoelig zijn (of zijn geworden), om Gods stem 
te horen. 'In Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij' een 'van-minuut-tot-minuut-
werkelijkheid' geworden.”

Lois Anderson, V.S.: "Ik kijk uit naar dat nieuwe boek van jou! Wat geweldig van de 
Heer, om jou een ander te geven en dan nog wel over gehoorzaamheid. Ik vraag me
soms af hoe ver Hij ons zal laten gaan, voordat Hij beslissende strafmaatregelen zal
nemen. Niet ver. Degenen met visie kunnen zien, dat de kerk op dit moment onder 
het oordeel is en als we falen om te horen en ons te bekeren, heeft Hij geen andere 
keuze dan om het vuur nog hoger te zetten. God help ons, om te horen! God help 
ons, om te zien! God help ons, om te luisteren! God help ons, ons te bekeren! 
Voordat het te laat is."

Rosemary Neve, Engeland:. "Ik las in Numeri onlangs en  hoofdstuk 12 raakte me nogal  
krachtig. Het sleutel-vers is misschien vers 7 '... Mijn knecht Mozes, hij is getrouw in 
geheel mijn huis ..." Ik denk dat God veel waarde hecht aan onze trouw in alle kleine
dingen in het leven – de grote dingen zullen volgen en we zouden dan in staat zijn 
er mee om te gaan! 'Gij zijt mijn vrienden ...' zei onze lieve Heer. Hoe volslagen 
prachtig. Mogen wij beiden onze relatie met Hem ontwikkelen."
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Bezoeker aan Israël: "Als we God kunnen geloven tegenover hetgeen we in het natuurlijke 
kunnen zien, is dat het hoogste doel. Abraham was de vader van het geloof. Het  
was voor Abraham tegen de logica in om een kind te krijgen. Te geloven, dat een 
onvruchtbare vrouw op de leeftijd van 90 zwanger zou worden, was gewoon niet  
logisch! Abraham was de eerste man van geloof zonder logica. Als God zegt, dat er 
een overstroming zal zijn, is het logisch om een boot te bouwen. Noach was een 
man van geloof, maar met logica. Abraham was echter aan de andere kant. God 
vertelde hem om dingen te doen, helemaal zonder logica. Stel je voor als God ons 
vertelde om alles – ons huis, onze kerk en ons land te verlaten, om een kaartje     
kopen en 'Ik zal je ergens heen te sturen'. Dat is wat er met Abraham gebeurde – 
hem werd gevraagd om zijn vaderland te verlaten voor een vreemd nieuw land. Toch
was Abraham bereid om God te volgen. Hij verliet zijn vaderland, volgde God naar 
het beloofde land – en vond daar mensen wonen!    Als God u een appartement  
beloofde, hoe zou je het dan vinden om mensen te vinden, die er al in wonen? Maar
Abraham stelde geen vragen. Abraham geloofde gewoon en het werd beschouwd 
als gerechtigheid. Izak was Abrahams speciale erfgenaam …"

Vriend uit Noorwegen: "De atmosfeer in de wereld minacht de dingen van God. De weinige 
harten, die in de wil van God zijn. kunnen de atmosfeer veranderen. Degenen, die 
God kennen moeten sterker zijn dan de wereld. Mensen hebben in het algemeen 
niet de moed om met God te gaan, in het algemeen gelukkig rustend in hun eigen 
leven. Als zij, die God kennen, sterk genoeg zijn, kunnen ze een verschil maken.  
Maar wanneer God zijn richting geeft en ik stop, om na te denken en te overwegen, 
dan is het afgelopen. Als je van de Heer hoort en het hoofd wordt toegestaan om 
denken – wordt het verpest. Het is van vitaal belang, als Gods wil komt, om te 
gehoorzamen en niet er over na te denken!"

Zuster Ruth, Zwitserland: "Ik denk, dat in Europa mensen wordt geleerd dat we alleen door 
de Bijbel in staat zijn om van God te horen. Het is zo moeilijk voor mensen hier, om 
te begrijpen dat een relatie met God mogelijk is. Men zou zeggen: 'Het klinkt 
prachtig, maar het is zeker niet voor iedereen.' Maar het is voor iedereen en dat is 
het wonderbaarlijke!"

Vrienden in Europa in een discussie aan  tafel: "In Europa zegt men zo gemakkelijk: 'Heer,
alles wat ik heb is van U.' Maar als het gaat om het opgeven van een  huis  of  een  
baan, zal men zeggen: 'Nee! God gaf dat aan mij!' en men denkt, dat het voor het 
leven is. Wanneer God duidelijk tot mensen spreekt, zeggen ze vaak: 'Nee, dit kan 
de stem van de Heer niet zijn. Hij moet duidelijker spreken.'   Ze hebben een 
mentaliteit van  'zeker willen zijn'. Ze willen minstens drie bevestigingen voor alles.”

"Sommige mensen hebben een moeilijke tijd gehad in hun relaties met hun 
natuurlijke vader. Daarom is het moeilijk voor hen, om God te aanvaarden als een 
Vader van liefde. Mensen moeten kunnen vertrouwen op Gods liefde in een wereld 
van wantrouwen. In de wereld zijn er zo veel moeilijke ervaringen. Het was moeilijk 
om mensen te vertrouwen. God is compleet anders. Je kunt Hem niet met anderen 
vergelijken". 

"We moeten sterven aan onszelf om God te gehoorzamen en het is zo 
moeilijk. Iedereen is zo egoïstisch van aard. We kunnen niet geloven, dat als we  
dingen opgeven, Hij zal ons belonen ..."
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Marcia LaBonte, V.S.: "In het begin is het moeilijk voor mensen om onderscheid te maken 
tussen zichzelf en de Heer of tussen hun eigen persoonlijke ervaringen in het leven 
en de goedheid van de Vader.   Veel mensen vinden de wereld niet een erg 
aangename plek en dus het is voor hen moeilijk om te begrijpen, dat alles beter kan.
Pleegkinderen kwamen bij ons, die nog nooit iets positiefs hebben ervaren. Het is  
voor hen moeilijk om te veronderstellen, dat er iets anders is, tenzij ze het ervaren.

Velen hebben slechts een cyclus van afwijzing, mishandeling, schreeuwen 
en negativiteit gekend. 

Andere mensen denken, dat God alleen tot mensen spreekt, wanneer Hij wil 
dat ze grote dingen doen, zonder te begrijpen dat Hij zich ook bezighoudt met de 
kleine dingen. 

We moeten mensen helpen te verwachten, om van Hem te horen. De eerste 
dingen, die mensen moeten opmerken, zijn tekenen, dat Hij in de buurt is.   We 
moeten hen helpen om op te merken dat Hij verantwoordelijk is voor de dingen, die 
gebeuren. Daag hen uit om God rechtstreeks te vragen, met dien verstande, dat wat
er daarna gebeurt, aan God is.

Veel mensen hebben vooroordelen over wat het horen van God is. Ze 
moeten beseffen, dat het gewoonlijk niet een geweldige ervaring is.

Wij hebben geen controle over hoe God ons antwoordt - maar we hebben 
wel controle over het al of niet herkennen als van God.

Er zijn veel verschillende manieren om te weten, dat we van God gehoord 
hebben. Er kan een gedachte komen, zonder het proces van het groeien van de 
gedachte. Toen ik bezorgd was over de daklozen, wist ik gewoon ineens van Hem 
wat ik moest doen, om te helpen. Gehoorzaamheid is van belang en niet de 
uitkomst.

Vroeger was ik zenuwachtig, toen mijn zoon jonger was en hij 's nachts laat 
over de bergen thuis moest komen. Ik maakte me zorgen, maar plotseling hielp God
me om te weten, dat hij veilig was. Dat was een andere manier, waarop Hij 
communiceerde."

Een andere bezoeker van Israël: Er zijn twee entiteiten – God is in het midden van de ene;
de mensen, het vlees en de wereld zijn in het midden van de andere. Er is altijd een 
conflict tussen de weg van de wereld en de weg van de Heer. Om verzoend te 
worden, moeten we sterven aan onszelf. Het is een prachtige manier, maar zonder 
liefde is het eenvoudigweg niet mogelijk. Wij zijn daardoor in staat om te leren van 
Jezus en Zijn dood aan het kruis ... 'Een graankorrel moet op de grond vallen en 
sterven ... '

De taal van de liefde is onsterfelijk en komt als ik een andere in mijn hart heb.
Wanneer we iemand ontmoeten, is er meestal een confrontatie tussen twee 
werelden, maar wanneer de Heer komt, is er niet langer een confrontatie, alleen de 
liefde. Dagelijkse dingen zijn voor God net zo belangrijk als de grote dingen dat zijn.

Ik heb een wens om veel te weten maar dat is het tegenovergestelde van de 
eenvoud, die ik nodig heb om de Heer te volgen. De meeste mensen volgen, na 
kennis. De kinderen van God weten, dat ze in de wil van God zijn en dit is de 
belangrijkste kennis van alles. Op deze manier komt alles vanuit het hart en de 
Heilige Geest – van liefde.

God is in mij en met mij. Vele scheiden religie van het leven, maar ze kunnen
niet worden gescheiden. Ze moeten samen zijn.

Voor mij lijkt het erop, dat het voor het Joodse volk makkelijker is om te 
weten, dat God nu met ons is. Maar voor christenen het lijkt veel moeilijker te zijn. 
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Het is een speciale gave voor het Joodse volk, dat God diep in hun hart is. 
Christenen kwamen vanuit de wereld. In de christelijke wereld bestuderen mensen
de Bijbel en gaan naar bijeenkomsten, maar ergens voegen ze het niet samen met 
de rest van hun leven.

Als we Zijn liefde in onze harten hebben, hebben wij niet onze eigen oren, 
ogen en geest nodig, want we kunnen zien en horen en denken met het hart van 
God, dan zullen we met plezier Zijn wil doen. Zonder de Heilige Geest willen we  
onze eigen wil doen.

Alle dingen van God worden goed. Als ze niet goed zijn, dan zijn ze niet af.
Veel christenen bidden verkeerd. Niet velen bidden echt. Op de vlag van het

Leger des Heils is bloed en vuur afgebeeld. We hebben het vuur van Zijn liefde in
onze harten nodig. Alleen met deze brand kunnen we echt aan God toebehoren.  
Alleen met dit vuur zal de weg vreugde brengen. Zonder onze eerste liefde, dit vuur, 
zijn wij altijd verslagen en koud ..."

Constance uit Nederland: "Om mee te beginnen: het is natuurlijk om te twijfelen en om 
tekenen van Zijn voorziening te vragen, tot je zeker bent van Zijn liefde en van Zijn 
trouw. Maar als er zich een echte en diepe relatie heeft gevestigd en je houdt van 
Hem, dan zou je liefde voor Hem geen ruimte voor twijfel laten en zou je Hem geen 
pijn willen doen, door te twijfelen."
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