Vraag:
Dit is een persoonlijke vraag die ik stel aan een vreemde, hopend dat ik begrepen word. Steeds
heb ik de aanwezigheid van Jezus zeer sterk mogen aanvoelen, steeds was Hij er die me
begeleidde op mijn weg, steeds dacht en voelde en handelde ik in Hem, door Hem en met Hem.
Plots is alles anders. Het lijkt alsof de diepte van mijn geloof, de intensiteit, van me heen is
gedreven. Ik voel me als een kind dat verweesd achter blijft, zoekend naar Jezus' warmte, Jezus'
steun. Ik voel me zo ver weggedreven, niet wetend wat me wegdrijven deed. Ik verlang zo sterk
naar de intense vervoering die ik voordien meermaals beleven mocht. Wat scheelt er met me, wat
doe ik fout?
Antwoord:
Bedankt voor uw mailtje waarin u uw probleem met mij gedeeld hebt. U vertelde mij dat u
voorheen steeds de aanwezigheid van Yeshua (dat is de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van
onze Messias) hebt mogen aanvoelen en u voelde zich geborgen en veilig met Hem, u ervaarde
Zijn leiding en handelde door Hem en met Hem. Ik begrijp hieruit dat u een diepe innige relatie met
Yeshua had, maar u schrijft dat hierin een verandering heeft plaats gevonden. U ervaart Zijn
aanwezigheid niet meer en u voelt zich verlaten en verdreven en u vraagt aan mij wat u verkeerd
doet.
Om hierop een antwoord te kunnen geven moet ik u eerst een aantal vragen stellen, want u
begrijpt natuurlijk dat het vanaf een afstand moeilijk is om aan de hand van deze gegevens een
conclusie te kunnen trekken. Om te beginnen wil ik u vragen of er ook vanuit uw kant een
verandering heeft plaats gevonden. Leest u nog regelmatig in de Bijbel? Heeft u nog een goed
gebedsleven? Neemt u nog wel voldoende tijd voor de Heer? Als u al deze vragen met ja kunt
beantwoorden, dan moeten wij de blokkade ergens anders zoeken. Bent u misschien met vakantie
in een land geweest waarin u bloot gestaan heeft aan occulte machten? In Azië of in Afrika
bijvoorbeeld? Of heeft u soms een voorwerp zoals een souvenir of sieraad in huis gehaald dat een
occulte achtergrond heeft? Of heeft u recentelijk relatieproblemen of ruzies of teleurstellingen
gehad? Al deze dingen kunnen namelijk het contact met de Eeuwige belemmeren of zelfs
blokkeren.
Het beste advies dat ik u geven kan is, dat u op de knieën gaat en de Eeuwige in de naam van
Yeshua vraagt of Hij aan u wil openbaren welke dingen u moet opruimen, wegdoen uit uw huis en
uit uw leven. Vervolgens vraagt u Hem om vergeving voor alle bewuste en onbewuste zonden en
fouten en om reiniging door het bloed van Yeshua. U kunt Adonai vragen om u te omringen door
een engelenwacht en dat Hij u Zijn aanwezigheid mag laten ervaren. Voorts wil ik u adviseren om
u te verdiepen in Zijn wil zodat u Hem kunt dienen in gehoorzaamheid, en daar hoort onder andere
het heiligen van de Shabat bij, niet meer eten wat een gruwel in G'ds ogen is, zoals o.a.
varkensvlees, en het vieren van Zijn feestdagen. Als u hieraan een begin maakt zult u ervaren dat
Hij u ook zegent daarvoor. Op mijn website kunt u uitgebreide studies hierover vinden. Ik hoop dat
ik u hiermee enigszins heb kunnen helpen.
Met vriendelijke groet,
Werner Stauder

