Uitgedaagd voor een Doel

Het volgende is een verslag vande gebeurtenissen op 13-10-2009. Dit getuigenis en
Woorden van de Heer zullen enig inzicht geven in wat God nu doet en iets van het
waarom. De eerste keer dat de Heer me vertelde dat Hij Zijn mensen uitdaagde was
op 19-9-1989. Hij zei," Ik daag Mijn mensen uit" Hij had me daarvoor al gezegd
dat ik de kerk waarin ik opgegroeid ben moest verlaten, door te zeggen dat ik nooit
zou opgroeien tot de man die Hij wilde dat ik werd, als ik het niet deed. Het is me
de laatste tijd pas duidelijk geworden waartoe Hij Zijn volk uitdaagd. De Geest en
de Heer geven het beste onderwijs en inzicht daarom bid ik dat de Heilige Geest,
door dit getuigenis, jou een beter begrip geeft van wat de Heer in deze tijd doet.

Een gezicht in de nacht

Ik werd meegnomen naar een plaats van niet wederomgeboren zielen, een
plaats waar ik eerder geweest was. Ik ontmoette daar mijn broer en hij vroeg me om
zijn kind mee te nemen, terwijl hij mij de verzorgingen en drager alvast daar ter
plaatse over gaf. Ik wilde hem een plezier doen, dus probeerde ik door de drager en
de verzorging te gebruiken zijn kind mee te nemen. Ik gaf het al gauw op omdat het
onmogelijk was dat de drager uit zichzelf reed,laat staan zijn kind en de verzorging
die daar was.
Toen werd ik meegenomen naar een huis waarin ik vroeger gewoont had. Enkele
mensen hadden het gekocht en wilden het opknappen. Ik liep met de man des
huizes, en gaf hem tips voor het opknappen,totdat we in de kelder kwamen. In de
kelder realiseerde ik me dat het huis het niet waard was om op te knappen. De
fundering was vanaf het begin niet goed gebouwd. De vloer zakte in het midden
zover door dat elke spijker van de hele constructie uit zijn verband was getrokken.
Het huis zou helemaal afgebroken moeten worden om enig timmerwerk zinvol te
kunnen maken. Aan het eind van het gezicht, zei ik tegen de man dat het veel
goedkoper en sneller was om een heel nieuw huis te bouwen.

Ik was wakker geworden na het gezicht en dacht erover na wat de betekenis zou
zijn toen de Heer me een visioen gaf. Dit visioen was van een gekleurde
levensgrote afbeelding van Jezus Christus die in een glazen kerkdeur gekerft. Ik
had dit beeld eerder gehad vele jaren geleden. Hier volgt het visioen en wat
achtergrondinformatie, om het beter te begrijpen.

In 1980, toen de Heer me zei mijn kerk te verlaten, was ik kapotgeslagen. Ik was in
die kerk opgegroeid en hield van de mensen die daar waren. Een kleine groep van
ons hield gebedssamenkomsten en een deel van die groep bezocht dezelfde kerk
waar ik heen ging. De Heer gaf me een gezicht in de nacht, daarin ging dat deel
van de groep die dezelfde kerk bezochten, naar de deur van de kerk en legden onze
handen op de deur en baden. Een levensgrote gekleurde afbeelding van Jezus
Christus was in de deur gekerft. Ten tijde van het visioen had de kerkdeur in
werkelijkheid alleen bovenin stukken glas maar in het visioen waren het helemaal
glazen deuren, it weerhield ons er niet van om onze handen op de deur te leggen en
te bidden, wat onze onwetenheid aanduidt ten tijde van het visioen, over de wegen
van de Heer) Enkele jaren gelden is die kerk afgebroken en opnieuw gebouwd met
hele glazen deuren zoals in het visioen waarin we de afbeelding van Jezus in de
deuren kerfden. Ik heb me dit visioen altijd herinnerd met het kerven van Jezus
afbeelding in de deuren wanneer ik in dit nieuwe krekgebouw een trouwerij of een
begrafenis bijwoonde. Ik vroeg me altijd af "wanneer Heer " en "hoe"?

Dit geeft je wat informatie over de levensgrote afbeelding die ik voor me zag. Het
ging niet weg totdat de Heer zei, Vanaf welke kant van de deur kerfden jullie de
afbeelding in de deur? - pause, afbeelding weg - Je kunt de afbeelding niet vanaf de
binnenkant erin kerven! Vertel de mensen dat Ik hen eruit groepen heb en dat ik
hen er nog steeds uit roep. Sommigen zijn gebleven om de liefde die ze voelen voor
de mensen. Anderen om een plaats te hebben om te trouwen en te begraven.
Sommigen gingen weg om later terug te komen. Sommigen hebben een last voor de
mensen maar Ik zeg, LAAT LOS. De last is van Mij. mijn wegen zijn niet jouw
wegen en ze zijn veel beter. mijn mensen, naar Mijn Naam genoemd moeten eruit
komen om deel te nemen aan het kerven van Mijn afbeelding in de deuren van hun
kerken. Ja, ik ben bij jouw geweest toen je de mensen in de hoer toesprak en leerde
maar dat bracht slechts een glimp van Mij. Wanneer je nog steeds blijft, zul je altijd
slechts een glimp van Mij brengen. mijn mensen , die bij Mijn Naam genoemd
worden, oogsten onwetend de vrucht van hoererij op dit moment. Mijn mensen
sterven door de handen van de vijand door de hoererij in hun kerken. Het is een
open deur. Kijk om je heen! Katheralen mentaliteit is niet mijn manier en niet Mijn
opdarcht om dingen te doen. IK ZAL, zegt de Heer, een vlekkeloze Bruid hebben
die handelt naar Mijn opdracht. Wil je werkelijk deel hebben aan wat Ik ga doen?
Of wil je aan de kantlijn staan, toekijkend en de kruimels van de tafel van Mijn
Geest, denkend dat je er deel van uitmaakt. Zonder je van haar af, door geloof in
Mij. Het is de eerste stap! Steun niet op je eigen begrijpen, omdat je niet helder
kunt zien, omdat je haar splinter in je ogen hebt doordat je bij haar zit. Wil je eruit
stappen met Mij? Ik ga weg, zoals ik in Mijn Woord zei dat Ik ging doen. Ik keer
haar de rug toe, misschien dat ze Mij en Mijn wegen gaat zoeken. Het is nu de tijd.
Zal ze het opmerken dat Ik wegga? Bid voor haar. Ik heb haar gaven en liefde

gegeven, maar ze begrijpt het niet. Bid voor haar mensen; ze heeft leerstellingen tot
haar eigen voordeel. Bid voor haar mensen. Ze heeft velen verleid, zelfs hen die
MIJ oprecht zoeken. Ze heeft hen ertoe gebracht naar haar en haar doelen te kijken,
niet naar MIJ en MIJN doelen. bid voor haar, dat ze mijn waarlijke boodschappers
ontvangt en bereid is om haar manieren van handelen te veranderen. KIJK NAAR
HAAR! Kom eruit Mijn mensen, gereopen bij Mijn Naam, want het is het licht in
jouw dat de hoer doet denken dat ze vol van licht is terwijl ze vol donkerheid is en
zelfs eeuwige dood.

" Roy, loop tussen de niet wederomgeboren mensen van Mijn mensen rond en
schud ze wakker, want Ik ben de Heer. Er zijn veel van Mijn wel bekende leiders
die denken dat ze Mijn wegen begrijpen en kennen en Mijn kalender. De duisternis
van de hoer heeft hun blik met betrekking tot Mijn manier van handelen verkleurd.
Kunnen de blinden werkelijk Mijn handen en voeten zijn, om de blinden te leiden?
Mijn kalender is een kalender van dagelijkse gebeurtenissen, door Mij geleid. Jij
weet hoe het is."

" Ik ga Mijn mensen, die bij Mijn naam genoemd worden, niet zeggen dat alles
goed is want alles is niet goed. Heb berouw en kom eruit omdat het niet goed met
je is. De hoer heeft bleod aan haar handen en jij hebt deelgenomen aand at bloed,
door bij haar te zitten terwijl ze de dingen op haar manier deed. Ik verlaat haar; jij
ook? Ik ben bezig een stap te nemen. Jij ook? Het was en is NU de tijd. De houding
waarin jij eruit stapt bepaald wat Ik moet doen om jouw in de positie te krijgen van
je wekelijke roeping. Komeruit en leer; kom eruit en wandel met Mij, zegt de Heer.
Ik bereid de weg voor hen die bij Mijn naam genoemt worden. De weg van hen die
willen leren. Komeruit en kijk naar Mij, zoek Mijn wegen; anders wordt je nooit de
persoon die Ik wil dat je zult zijn, zegt de Heer.
Kijk naar de wereld gebeurtenissen! Het is tijd voor Mijn huwelijk, zegt de Heer.
Wie wil Mijn vrouw in het huwelijjk zijn? Wie wil leren? Wie is bereid te leren?
Wie hangt aan het verleden?"

