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God-Given Information to Move the Church from Spotted to Spotlessness - Harlot to
Bride!
Het is tijd voor de Vlekkeloze Bruid
Toen God mij in de bediening riep,liet Hij in een visioen zien, de dingen die staan te
gebeuren, dat ik bekend zou maken, de drie grootste Vlekken op het Lichaam van
Christus.
Hij zei toen: “Het zijn patronen”
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1 Corinthiërs 2:12-13
Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij
zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn;. Welke wij ook spreken, niet met
woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert,
geestelijke dingen met geestelijke dingen samenvoegende.

Van de auteur:
Ik schrijf dit omdat mensen van streek contact met me zochten, over wat ik schreef over
redding.. Ik wist dat ze niet alles gelezen hadden wat ik geschreven had en zeker niet al het
bewijs door de Heilige Geest gegeven over de 48% vermisten in de hemel . God openbaarde
dat er geen bedieningen op aarde zijn die niet meewerken aan dit probleem, zowel door
tradities als door leerstellingen . Sommige van deze tradities worden gevonden in de
getuigenissen over wat gebeurde, toen God me het bewijs gaf.
Leiders moeten met een open hart zoeken naar wat de Heilige Geest openbaard, want God
houdt hen verantwoordelijk voor de zielen die zij kunnen aanraken. Begrijp dat we met deze
tradities en wat we geloven zijn opgegroeid en ze niet gecontroleerd hebben bij God. Ga naar
God en ontdek, of waarvan ik getuig, waar is.
Sommigen van u zullen mij brutaal vinden om zo vrijmoedig te zijn , maar u was niet in de
hemel en keek neer in de hel om te zien dat een gelovige daar was door de tradities en
leerstellingen van mensen! Ik werd nog vrijmoediger toen de Heer recent tegen mij
sprak:”Waarom ben je bezorgd over dat je deze mensen verontrust? Als ik niet in jouw leven
gekomen was zouden jouw dochters nog steeds verloren zijn terwijl ze dachten dat alles goed
was. Ik gaf jouw het bewijs”

Roy Sauzek

Gratis, niet te koop
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Toen de Heer me in de bediening riep begon Hij me klaar te maken voor mijn roeping door
mij het volgende visioen te geven:
Ik was op een podium en voor mij was een persoon (voorstellende het Lichaam van Christus)
zonder shirt voorovergebogen op een stoel met het gezicht van mij afgewend. Ik wees de
vlekken aan die op de rug van deze persoon was en verklaarde wat ze betekenden aan het
publiek. Er waren drie grote vlekken op de ruggengraat van het lichaam. Ze waren ongeveer
7,5 tot 10 centimeter in diameter. De rest van de vlekken scheen buiten dit gebied te liggen
dat in het centrum van de rug was De vlekken die kleiner waren,waren ongeveer 2,5 tot 3
centimeter in diameter, maar alle vlekken waren nogal dik, alsof ze massa hadden. Er was
diepte in ze. Alle vlekken hadden een ontwerp , ze leken op sneeuwvlokken.
Ik dacht na over deze vreemde ontwerpen in de vlekken, het leek mij nogal belachelijk. Ik zei,
Heer wat zijn het. Hij zei: Het zijn patronen. Dat hielp me niet om het te begrijpen toen der
tijd, maar ik wist dat Hij het me met een doel zei. God was begonnen me inzicht te geven in
de oorspronkelijke waarheid die Hij me getoond had. De vlekken zijn patronen, manieren om
iets te doen. Door de jaren heen heeft God geopenbaard wat de individuele vlekken zijn,
door “geestelijke dingen” hier een beetje, daar een beetje, totdat ik begreep wat ze waren.
De drie grote vlekken zijn levensbedreigend, dat wordt duidelijk gemaakt doordat ze op de
ruggengraat zitten, wat de basis van een lichaam is. Dit zijn basis vlekken en hebben te
maken met de grondbeginselen van de geloofsovertuigingen en praktijken van de kerk.
Zij vertegenwoordigen de verkeerde patronen of kromme, onrechtvaardige wijze waarop
dingen gedaan worden, allemaal voortgebracht door dwaalleringen en tradities van mensen.
De vlek aan de onderkant van de ruggengraat heeft te maken met “De manier (patronen)
waarop de Heilige Geest onderwijst:” Deze vlek is onderaan omdat zij de reden is waardoor
de andere vlekken bestaan in de kerken van vandaag!
De vlek op het hart heeft te maken met “De wijze van redding” Dit is het hart van de zaak,
redding ten eeuwig leven. Als je de artikelen leest over redding, zie je dat God me elke keer
weer door de geestelijke dingen trok naar het oorspronkelijke visioen, en openbaarde hoe
belangrijk deze vlek was. Er zijn veel meer geestelijke dingen gegeven dan ik opgeschreven
heb maar ze wijzen allemaal naar dezelfde waarheid.
De derde vlek is: “De wijze van tienden geven - Gods rechtvaardigheid door het lichaam
van Christus “ De vlekkeloze Bruid van Christus zal Gods schatkist in rechtvaardigheid
behandelen voor Hem, en niet de kerk!
Op deze site spreek ik over hoererij. De Heer onderwees me eerst wat de drie vlekken waren,
en toen sprak Hij rechtstreeks tegen mij over de hoererende kerk en leidde me door de Schrift.
Omdat ik de drie vlekken al begreep, kon ik toen begrijpen en de waarheid ontvangen over
wie de hoer werkelijk is, en waarom Hij over de hoererende kerk sprak op de manier waarop
Hij dat doet in de Schrift.
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Veel voorgangers zijn zich bewust van de vlekken op de kerk en weten dat ze onbevlekt
moet worden. Ze spreken hier openlijk over, maar zodra men hun kerk een hoer noemt, zijn ze
beledigd. De waarheid hierover is: als we de vlekken kwijtraken, zijn we ook vrij van de
handelingen van een hoer. Als we de handelingen van een hoer kwijt zijn, zijn we de vlekken
kwijt. God gebruikt verschillende beelden voor hetzelfde probleem om ons het te laten
begrijpen.

Mijn Volk Moet Opletten.
In de lente van 2006 openbaarde de Heer mij dat een geest alles aanvallen zou wat we geleerd
hadden. De aanval kwam over een lange periode van tijd. Soms was de druk subtiel andere
keren intens. Sommige tijden kwam het door mensen. Verbazingwekkend genoeg was de druk
in de geestelijke wereld constant. Het was nogal een les. We hebben waarschuwingen van
aanvallen als deze eerder gehad maar nooit dat het alles omvatten zou wat we geleerd hadden.
Met deze achtergrond kunnen we binnengaan in het begrijpen
van wat de Heer ons wil leren. Door de lengte en intensiteit van de geestelijke aanvallen
begon ik te overdenken om een paar zinnen in een van de films te veranderen. Toen ik hiertoe
actie begon te ondernemen, gaf de Heer nij een zeer duidelijk beeld in de nacht. Het was om
de geestelijke aanval te weerleggen en standvastig opnieuw Zijn
waarheden vast te leggen, die getoond worden in de films en de
andere literatuur van “Take His Heart”
Visioen gekregen in de ochtend van 19 oktober 2006,
Ik stond in een lange gang of passage die door christenen werd
gebruikt. Het was een hard houten vloer met smalle planken die
de smalle weg uitbeelden. In elk geval, was ik op die vloer en in
mijn rechterhand hield ik een houten deuvel groter dan mijn hand.
Ik had een goede grip op de houten stok en plotseling zag ik mezelf lang uit liggen op de
grond. Met mijn rechter hand dreef ik de stok in de hard houten vloer, waardoor de stok meer
in de vloer dan erboven zat. Toen ik weer opstond werd mij gezegd:”Dat heb je goed gedaan”
Verder lopend had ik ploteseling weer een houten stok in mijn hand. Ik zag mezelf weer
languit gaan op de grond en de houten stok in de hard houten vloer drijven, een klein eindje
van de andere deuvel vandaan. Opnieuw, toen ik opstond werd mij gezegd:”Dat heb je goed
gedaan.” Ik liep de liep verder en zag mezelf weer hetzelfde doen. Ik had nu drie houten
stokken of deuvels permanent in de vloer gedreven.. Er werd mij drie keer gezegd dat ik het
goed gedaan had. Ik draaide me om en zag het beeld wat hierboven staat afgedrukt. Ik zag dat
het patroon van de vloer niet verstoord was door de pennen die van hetzelfde hard hout waren
en dezelfde gouden kleur hadden. Toen zag ik een enkele seconde mensen heen en weer lopen
in deze smalle gang, alsof hun dagelijkse bezigheden daar hadden.
Toen ik uit dit visioen kwam wist ik dat de drie pennen de gecorrigeerde patronen van de drie
vlekken waren. Ik begreep waarom ze van hout waren, ze beeldende bedieningen uit. Het
kwijtraken van de drie vlekken veranderd de manier waarop de bedieningen worden
uitgeoefend in die gebieden.Ik wist dat de gouden kleur te maken had met de gouden manier
om dingen te doen en het gezuiverd zijn. Ik begreep niet waarom de gecorrigeerde manieren
om dingen te doen omhoog staken uit de vloer.Waarom waren ze niet ver genoeg in de vloer
gedreven zodat ze vlak met het oppervlak van de vloer waren? Ik zocht de Heer hierover voor
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drie dagen voordat Hij antwoord gaf. “Mijn volk moet constant opletten voor de drie vlekken,
en waar ze voor staan, anders zullen ze erover struikelen” Toen werd het hele visioen me
duidelijk. Ik heb al christenen gezien die geleerd hebben over de drie vlekken, de stromen van
God missen omdat ze niet constant oplettend waren voor de drie vlekken. Ik heb het zien
gebeuren met elk van de drie vlekken. Dit is een serieuse zaak, omdat het zelfs iemand zijn
redding kan kosten hier in het lichamelijke op aarde en in de eeuwigheid. Moses lette niet op
toen hij God miste en het brak af wat God wilde doen met het volk van Israël.
Lees hier:
Een goed voorbeeld van een eeuwig verlies is het feit dat meer dan eens de Heer me heeft
laten zien, door een geestelijk ding, dat iemand , in een zekere kerk, niet gered was.
Bijvoorbeeld. Ik herinner me dat ik informatie aan een voorganger gaf, dat er iemand, in zijn
kerk, onder zijn verantwoordelijkheid, niet gered was en merkte dat hij reageerde op een
manier waardoor ik wist dat hij niet correct zou handelen om het probleem ,dat God
openbaarde, op te lossen. Alles wat hij moest doen was een belijdenis uit de mensen halen die
in de samenkomst en de kinderlokalen waren,beginnende bij de vier en vijf jarigen, om het
probleem op te lossen. Wees er zeker van dat u de informatie over “de manier van redding”
leest. (volgt hierna). Maar omdat de voorganger niet constant op lette voor de vlek, struikelde
hij erover in zijn dagelijkse werk, precies zoals de Heer openbaarde. Hij miste Gods stroom
en God doel werd afgebroken.! Gods plan was om die persoon te redden!
De Heer had me een “ding van de Geest “gegeven dat het probleem in de gemeente van deze
man openbaarde. (Hij was in de gelegenheid te corrigeren. Ik was dat niet) De corrigerende
informatie werd door mij aan de voorganger gegeven, hij had contant moeten opletten wat de
vlek van redding aanging, en consequent belijdenis uit de mensen moeten halen die onder
zijn verantwoordelijkheid waren.
Nog een keer deze informatie op een rijtje. Ik liep of stroomde met de Heer op Zijn weg toen
ik de informatie doorgaf die Hij mij door de rivier van het leven gaf. De voorganger zou
hebben gewandeld, hand in ahnd met de Heer, als hij constant opgelet had op de Redding vlek
en de belijdenis uit de mensen gehaald had op de goede manier. In dit plaatje is duidelijk te
zien dat de voorganger niet `stroomde met God` door op de dingen van de Geest te letten, en
daarom niet opGods weg liep, stromende met Hem. De voorganger struikelde eigenlijk over
twee van de drie vlekken.en was die van Redding en de ander van `Hoe de Heilige
Geest`onderwijst , hier een beetje en daar een beetje. Zo gemakkelijk is het om van Gods weg
af te gaan. Duidelijk dat we op moeten letten op de drie vlekken en waar ze voor staan, zoals
geopenbaard door de Heer. `De Heer zei` Mijn volk moet opletten ze moeten constant zich
bewust zijn van de drie vlekken en wat ze betekenen, anders struikelen ze erover.`
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Ik zag de smalle poort

Jezus zei in Matheus 7:14.
Want de poort is eng, en de weg is smal, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die deze
vinden.
In een nachtelijk visioen, liet de Heer mij een kerkbus vol vrolijke mensen zien, families
zongen liederen, die een berg opreden. De bestuurder was een persoon in duisternis. Ze reden
naar de smalle poort

Ze kwamen aan en nadat ze uit de bus waren gegaan
Probeerden ze door de smalle poort te gaan ,maar ze werden allemaal weggestuurd. Toen
keerden ze zich naar de bestuurder en sloegen hem met hun vuisten en liepen hem onder de
voet.
Op een dag was ik op het Web en een man deelde het volgende met me.
Er was een man in de kerk, die een visioen had dat hij over de hel gebogen stond en in het
vuur reikte en in doodsangst hoofden uit het vuur trok. Hij wilde naar een gezicht kijken maar
in afgrijzen liet hij het los en greep naar een ander persoon. De man van de kerk vroeg hem
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toen wat hij deed? In woede zei de brandende man “Ik zoek naar de prediker die tegen me
loog” Die me niet de waarheid vertelde. Ik weet dat hij daar ergens ook is”
Jezus zei:
Lukas 13:24-27
Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen, zeg Ik u, zullen zoeken in te gaan, en
zullen niet kunnen; Namelijk nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn, en de deur gesloten
hebben, en gij zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, doe
ons open! En Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik ken u niet, van waar gij zijt. Alsdan zult
gij beginnen te zeggen: Wij hebben in Uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken, en Gij
hebt in onze stratengeleerd. En Hij zal zeggen; Ik zeg u, Ik ken u niet, van waar gij zijt; wijkt
van Mij af, al gij werkers der ongerechtigheid!
Het eerste ding wat God tegen mij zei toen Hij mij begon te leren over Redding was dit|
Dingen zijn niet wat ze lijken. Ik was een man die dacht dat dingen onder controle waren, dat
de dingen goed waren als het over kerk gaan ging. Ik bleef de “dingen van de Geest”
ontkennen, zoals wat God me liet zien wat bij de Enge Poort gebeurde. Ik hield dit ongeveer
drie jaar vol, vooral omdat wanneer ik toegaf dat wat God me liet zien van de Heilige Geest
was, ik er niet meer omheen kon. Ik zou niet meer in staat zijn God te plaatsen waar ik Hem
hebben wou en doorgaan met mijn leven. Ik deel dit visioen met u omdat in de kerken de
dingen niet zijn wat ze lijken.
De bestuurder van de bus in het visioen vertegenwoordigt de leiders, niet alleen herders of
evangelisten of voorgangers, die niet begrijpen de legale, correcte manier waarop iemand
gered wordt. Deze persoon in de duisternis gelooft in, en houd van Jezus. Hij zong gewoon
mee met de passagiers van de bus.
Het visioen is dat God ons twee waarheden laat zien. Een is, dat er een probleem is met de
leerstellingen van de kerken, die voorzegt werd in de Bijbel. Tweede, dat de weg door de
Enge Poort extreem gemakkelijk is .
Als je naar het plaatje kijkt, zie je dat er geen hek is in de opening van de Enge Poort. Zoals er
ook geen deur was in de opening die de Heilige Geest me liet zien, waar iemand doorgaat die
redding en eeuwig leven ontvangt. (Dit vindt u in een ander artikel opnieuw terug nl: Waarom
ZEG MIJ MAAR NA ‟s niet werken). Maar hier is het in detail beschreven.
Het was een doorgang die in een muur was die gemaakt was van beton of steen. Het leek
minstens 1 tot 1,20 m. dik Toen ik naar deze muur met de opening keek, wist ik dat een
atoombom de opening niet zou veranderen, noch de muur.. Jij of ik kunnen openingen niet
veranderen, of wat God beschikt heeft om eeuwig leven te beërven, door wat we geloven.
De deuropening die ik zag (in het andere visioen) en de Enge Poort vertegenwoordigen
(symbolisch) de manier die God beschikt heeft. Beide “Geestelijke dingen” laten ons duidelijk
zien dat de weg eenvoudig is , en niet door werken van onze kant als het redding ten eeuwig
leven betreft, omdat er geen deur was in de opening of een hek in de muur. Als we de deur
hadden moeten open doen, hadden we moeten werken(door werken). Werken hebben te
maken met iets lichamelijks doen, iets veranderen. Etc.(een definitie suggereert dat als je de
hele dag tegen een muur hebt gedrukt zonder een enkel effect, dat je dan niets hebt gedaan)
Ik heb onder jullie aandacht gebracht dat er geen hek is in de Enge Poort om open te doen,
omdat als je de artikelen doorleest die met redding te maken hebben, zul je ook begrijpen
waarom er geen hek in de Enge Poort is, geen “werken”voor jou te bewerkstelligen om door
de Poort te gaan.. Je zult begrijpen dat een ware belijdenis geen werk is maar een bevrijden,
een binnenlaten een toestaan.
Ook, in het visioen, de persoon aan de andere kant van de Poort was diegene die de mensen
van de kerkbus wegstuurde. Ik breng jullie in herinnering wat Jezus zei in Lukas 13:24-27
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In vergelijking met wat het visioen openbaard.
Strijdt om in te gaan door de enge poort; want velen zeg ik u, zullen zoeken in te gaan en
zullen niet kunnen;
De mensen in kerkbus gingen omhoog en probeerden (zullen zoeken in te gaan) binnen te
gaan en weggestuurd worden. De mensen van de bus werden weggestuurd/buitengesloten
door een persoon met autoriteit. (heer van het huis).

25 Namelijk nadat de Heer des huiszes zal opgestaan zijn, en de deur gesloten hebben, en gij
zult beginnen buiten te staan, en aan de deur te kloppen, zeggende: Heere, Heere, doe ons
open! En Hij zal antwoorden en tot u zeggen Ik ken u niet van waar zijt gij.
Houd in gedachten dat het visioen duidelijk laat zien dat het “gelovigen”, kerkgangers en
leiders, die buitengesloten werden. Nu, kijk naar wat Jezus zegt dat de mensen zeggen die
buitengesloten zijn.
26 Als dan zult gij beginnen te zeggen: Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en
gedronken, en Gij hebt in onze straten geleerd.
Toen ik in de hemel was, zag ik een gelovige in de hel die meedeed aan het avondmaal
(gegeten en gedonken in uw tegenwoordigheid). In onze straten geleerd is begrijpelijk omdat
de kerk gesymboliseerd word met een stad. Het is duidelijk dat de mensen die buitengesloten
werden weten wie Jezus is omdat ze zeiden, (Heere, Heere, doe ons open) en dachten dat ze
binnen gelaten zouden worden, net zoals de mensen in de bus zongen en een goede tijd
hadden. Ze wisten waar ze naar toe gingen Merk op dat ze aan de deur klopten en niet op de
deur, wetend dat er geen deur was noch in de muur noch in de deuropening. Dan maakt Jezus
duidelijk in vers 27 waarom ze niet binnengelaten werden. Werkers der
ongerechtigheid.Ongerechtigheid heeft te maken met wetteloosheid. Waar ze gebrek aan
hadden was rechtmatig entree. We moeten ons realiseren dat de weg door de Enge Poort een
rechtmatige/legale weg is, het is smal, maar extreem gemakkelijk. Het Schriftgedeelte uit
Lukas 13:24-27 schildert ons een beeld parallel aan het beeld geschilderd in het visioen.
Als je de volgende artikelen doorleest, zult je tot het inzicht komen van de correcte manier en
waarom het zo eenvoudig is. Ik zal u de valkuilen tonen maar ook de correcte manier zoals de
Heer die mij heeft laten zien.

Het visioen van Redding
Hier volgt het visioen van Redding dat de Heer mij gaf , met de gebeurtenissen die eromheen
waren
Het was in het begin van mijn bediening dat ik de Heer vroeg mijn vrouw te redden.
Terugkijken weet ik dat het de Heilige Geest was die me daartoe aanzette. Om bepaalde
redenen betwijfelde ik dat mijn vrouw gered was. Ik zei: “Heer red mijn vrouw. Ik weet niet
of ze gered is of niet, Heer, maar ik vraag u om haar te redden. Als er een reden is dat ze naar
de hel gaat laat mij dan haar plaats innemen zodat zij mag leven.” Ik meende het met mijn
hele hart. Ik voelde een vrede over me komen en ik wist dat het goed zou komen. Ik wist dat
het gebeurd was.! Die avond gingen mijn vrouw en ik naar het avondmaal in onze kerk. Het
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werd anders gedaan en was heel betekenisvol voor ons beide. De volgende dag had ik een
visioen.
Ik zag mijn vrouw voor me staan en we hielden elkaars hand vast Ik vroeg haar de
volgende vragen.
“gisteravond toen je het brood at, geloofde je toen dat het,
„t brood des levens was? Haar antwoord was “ja”.
“Toen je de wijn dronk, geloofde je toen dat het bloed van Jezus was, en dat Hij voor je
stierf?”Haar antwoord was “ja”.
“Op het zelfde ogenblik dat je het beleden hebt tegenover mij, een ander persoon, je
echtgenoot, ben je gered”
Ik herhaalde het visioen met haar diezelfde ochtend, door haar de vragen uit het visioen te
stellen. Haar antwoorden waren allemaal bevestigend, precies zoals God geopenbaard had dat
ze zouden zijn.
Hier zijn de feiten die het visioen onthulde.
 God wist wat mijn vrouw in haar hart geloofde en wist daarom haar antwoorden.
 God maakte duidelijk dat onze verklaring van geloof aan een ander persoon moet zijn
en NIET AAN GOD.
 God maakte het duidelijk dat ze vóór haar verklaring van geloof aan mij, haar
echtgenoot, niet gered was. Ook al geloofde ze het in haar hart.
 God redde haar doordat ik een belijdenis uit haar trok
Nadat ik het visioen gekregen had en het met mijn vrouw nagedaan had, wist ik dat mijn
vrouw gered was, gewoonweg door de inhoud van het visioen. Een paar dagen later kwam
mijn vrouw bij me en vroeg om voor haar precies dezelfde Bijbel te kopen als die ik
gebruikte, omdat haar eigen nu net kinderspel leek. Ze gebruikte altijd de “groot nieuws
“Bijbel. Niet lang daarvoor had ze me nog gezegd dat het de enige Bijbel was die ze begreep.
Dit was het eerste uiterlijke teken van een innerlijke verandering; Later bevestigde God dat ze
gered was omdat haar naam en handtekening in het boek was met de vermiste namen. Je kunt
hierover lezen in het artikel Is je naam geschreven.

God bracht me naar de Hemel
Als je dit leest zul je zien waarom deze gebeurtenis mijn leven veranderde. Ik was naar de
Hemel gebracht hoofdzakelijk omdat ik de belangrijkheid van het visioen van Redding niet
begreep.
Hemel
God vroeg niet of ik wilde gaan, maar opeens was ik in de hemel. Het visioen begon op
mijn derde dag daar. Ik had daar drie dagen rondgelopen tot mijn knieën in wat ik wolken zou
willen noemen. De hemel ontdekkend. Ik herinner me dat er bijeenkomsten hier en daar aan
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de gang waren terwijl ik rondliep. Ik realiseerde me dat ik mijn vrouw daar nog niet gezien
had , terwijl ze daar zou moeten zijn. Ik hield veel van mijn vrouw en vroeg me af wat ze
ervan vond om hier te zijn. Ik vroeg iemand die voorbij kwam of ik de Heer kon spreken. Hij
kwam onmiddellijk, bijna direct, en stond aan mijn rechterzij. Ik vroeg de Heer waar mijn
vrouw was, verwachtend dat Hij me naar een plek in de Hemel zou brengen, om haar te zien.
In plaats daarvan gebaarde Hij zijn hand van links naar rechts en de hemel opende zich. De
Heer wees naar de opening. Vooroverbuigend, keek ik over de rand om mijn vrouw in de hel
te zien. Ik was onmiddellijk overweldigd. Opstaand, huilend, confronteerde ik de Heer , wees
en zei “Ga haar halen”
Hij zei; Wat zegt mijn woord?
Ik brak mijn hoofd erover om een Schriftgedeelte naar boven te halen. Schreeuwend flapte ik
eruit.” Uw woord zegt als je geloofd, jij en jouw huis zullen behouden zijn (handelingen
16:31) Heer, ga haar halen!”
Een tweede keer zei de Heer “”Wat zegt mijn woord”
Ik zei, “Ik weet het niet Heer, ik ben geen prediker”Ik was opnieuw mijn hersens aan het
doorzoeken.” Oh God waarom gaat Hij haar niet halen?” Weer naar de hel wijzend, flapte ik
eruit,”Romeinen – ja, Romeinen. Als je geloofd in je hart en belijd met je mond, je zult gered
zijn! Zij gelooft, ga haar halen?” Ik zag tranen van het gezicht van de Heer stromen toen Hij
zei, “Maar wat zei Ik?”
We stonden enkeldiep in de tranen, Ze stroomden uit de hemel waar de Heer die geopend had.
Toen zei de Heer “Ga terug en vertel hen dat dit is wat gebeurd zou zijn als jij en je vrouw
eerder omgekomen waren…”
Ik was terug op de aarde voordat de Heer zijn zin beëindigd had. Hij wist dat ik zou begrijpen
dat Hij over voorheen Ik Had het visioen over redding nagedaan met mijn vrouw, wat de Heer
me eerder gegeven had.
De Heer bracht me onmiddellijk naar:
Matheus 10:32
Een ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader,
Die in de hemelen is.
Dit is een verbonds belofte en een woord dat openbaard hoe je tot Hem komt om eeuwig
leven te beërven.
Lukas 6: 47-49
Een ieder die tot Mij komt en Mijn woorden hoort, en ze doet, Ik zal u tonen, aan wie hij
gelijk is. Hij is gelijk een mens, dat een huis bouwde, en groef, en verdiepte, en het fundament
op een steenrots legde, toen nu de hoge vloed kwam, zo sloeg de waterstroom tegen dat huis
aan, en kon het niet bewegen; want het was op de steenrots gegrond. Maar die ze gehoord, en
niet gedaan zal hebben, is gelijk een mens, die en huis bouwde op de aarde zonder fundament;
waartegen de waterstroom aansloeg en het viel terstond, en de val van dat huis was groot.
Mijn vrouw had dit vers uit Matheus 10:32 niet gehoord noch had degene rondom haar, haar
geleid om te doen wat het zegt. Haar huis was gebouwd op zand, niet op een rots, zoals Jezus
zei dat het zou moeten zijn. De “rots”waar Jezus over spreekt zijn de WOORDEN van Hem
die je moet gehoorzamen, om een huis te hebben wat staan blijft, zowel hier op aarde, als
wanneer je de hemel binnengaat.
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God openbaarde mij dat door het gebrek aan kennis van Matheus 10:32 mijn vrouw werkelijk
vermoord was, ze zou een grote ruïne zijn geworden. (de val van dat huis was groot), ze zou
naar de HEL zijn gegaan.
Jou huis is wat je geloofd. Het is wat iedere kerk geloofd. Het is wat iemand geloofd. Een
huis is waar je, je veilig voelt, en thuis. Is jouw geloof veilig? Het geloof van mijn vrouw was
niet veilig, maar niemand van ons wist dat. Ze geloofde en voelde zich goed met wat ze
geloofde. Als ze werkelijk voor 1980 dood was gegaan dan zou ze nu in de hel zijn, en
iedereen die geloofde dat ze in de hemel was zou het bij het verkeerde eind hebben. Je kunt je
het niet veroorloven om uit te zoeken of jouw geloof goed is. Het is te laat nadat je dood bent.

Waarom: ”herhaal wat ik zeg „s” niet werken
Ik wil dat je deze woorden nazegt:” Freddy‟s gezouten vis boerderij.” Waar kwamen deze
woorden vandaan? Kwamen ze van jou? Nee, ze kwamen van mij. Snap je, niet alle woorden
die we zeggen zijn van onszelf. Herhaal wat ik zeg: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van
God is.” Deze woorden zijn net zo min de jouwe als: “Freddy‟s gezouten vis boerderij.” Je
kunt geloven wat ze vertellen maar het zijn niet jouw woorden. Onze persoonlijke belijdenis
of verklaring moet van onszelf komen, van binnenuit, niet van een ander. Toen de Heer dit
met me behandelde, liet Hij mij een deur zien. Ik wist, in het visioen, dat deze deur niet
verplaatsbaar was. De Heer zei:”Dit is een éénpersoons deur.” Ik bleef naar de deur kijken, en
Hij zei opnieuw: “Dit is een éénpersoons deur.” Dit visioen hield niet op totdat ik zag dat
twee personen op hetzelfde moment door de deur wilden, wat onmogelijk was.
Jezus, is de deur en ieder individueel persoon moet door die deur gaan om gered te worden.
Als een persoon, door belijdenis geleid wordt door woorden te laten herhalen, zijn de
woorden die ze herhalen niet hun eigen woorden, maar van de persoon die begeleidt.(twee
personen die tegelijkertijd door de deur proberen te gaan). Je kunt niet gered worden door
iemand anders zijn belijdenis. Alleen jij kunt vaststellen wat jij gelooft, niet iemand anders.
In Handelingen 8:35-37 Predikte Filippus Jezus aan een kamerling en hij verzekerde zich
ervan dat hij een belijdenis uit de kamerling “trok” voordat hij gedoopt werd.
35 En Filippus deed zijn mond open en beginnende van die zelfde schrift, verkondigde hem
Jezus. 36 En als zo zij over weg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kamerling
zeide; wat verhindert mij gedoopt te worden? [Hier gebeurd het dat Filippus een belijdenis uit
de kamerling trekt ]37En Filippus zeide: Indien gij van ganzer harte gelooft zo is het
geoorloofd. [hier is het dat de kamerling antwoord vanuit zijn eigen vrije wil]En hij
antwoordende zeide: Ïk geloof, dat Jezus Christus de Zoon van God is.
Geen zeg mij maar na‟s . Filippus wist de goede manier om een belijdenis uit iemand te
krijgen zo dat het hun eigen belijdenis is.
Als een laatste mogelijkheid kun je zoiets vragen als, “Geloof jij dat Jezus Christus de Zoon
van God is en dat Hij voor jouw zonden gestorven is en dat God Hem deed opstaan uit de
dood? Ja of nee? Laat hun de keus maken of maak dat ze de keus maken.! Als mensen de keus
tussen ja en nee maken bevestigen of ontkennen ze de betekenis van deze woorden [geloof jij
dat Jezus voor jouw zonden gestorven is en dat God Hem deed opstaan uit de dood?] als hun
geloof.
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Zeg mij maar na‟s werken niet! Belijdenissen [herhalen] lezen uit een boek, of vanuit welke
bron dan ook, bevestigen niet jouw geloof omdat ze gewoonweg niet jouw woorden zijn.Het
zijn de woorden van de auteur. Noch Jezus noch zijn dicipelen gebruikten zeg mij maar na‟s
Maar Jezus was altijd bezig mensen een belijdenis te laten doen. {Het onze Vader werd
gegeven als een patroon . niet als een‟ herhaal mij maar‟ gebed .

Waarom is gebed niet het middel tot redding
gdfsaz
Eerst moeten we een patroon , een principe herkennen welk gegeven is in Jezus
verbondsbelofte. In Matheus 16:19 geeft Jezus Petrus de sleutel tot het Koninkrijk van de
Hemel. Met andere woorden, wat is de sleutel, het patroon, van hoe we bevestigen we dingen
en/of God in de Hemel? Jezus zei tot Petrus,”En Ik zal u geven de sleutelen van het
Koninkrijk der Hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de Hemelen gebonden
zijn. En zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn.”
Het patroon is, “Wij bevestigen iets op de aarde , en wat we bevestigen beweegt God in de
Hemel.” Jezus zei in Matheus 6:14 en 15. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft,
zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven 15 Maar indien gij de mensen hun misdaden niet
vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven Hier zien we hetzelfde patroon en
we zien ook dat wat we bevestigen is bevestigd bij mensen! Cornelius deed rechtvaardige
werken op de aarde en dat was een daad aan mensen. Die daad en de vreze Gods produceerde
een gedenkteken in de Hemel voor God, Hemzelf. Door het gedenkteken, deed God iets voor
hem. Hij bewoog God door wat hij deed op aarde. Deze lijst is oneindig.
Dus we ontdekken hetzelfde patroon , wat betreft de belijdenis van ons geloof. Jezus zei dat
Hij de enige weg tot de Vader is. Met andere woorden we moeten via Hem naar de Vader.
Jezus deed de belofte waarin Hij hetzelfde patroon volgt over hoe we iets in de Hemel teweeg
brengen, en het is Hem inbegrepen. Hier is Jezus verbondsbelofte. Een ieder dan, die Mij
belijden [bekennen, erkennen] zal voor [aan] de mensen , die zal Ik ook belijden[bekennen,
erkennen] voor [aan] Mijn Vader, Die in de Hemelen is.
We zien hetzelfde patroon van bevestigen op aarde voor mensen en dat bevestiging beweegt
God in de Hemel. Dus iemand bevestigd zijn geloof aan een ander persoon op aarde, en
tegelijkertijd verklaart Jezus die persoon zijn geloof aan de God. Dit is Gods wettelijke
manier door Zijn Zoon. Wanneer we het op deze manier doen dan komen we in het verbond
met God door in te stemmen met God dat Hij zijn Zoon zond om de mensen te redden.
Wanneer we proberen ons geloof te bevestigen door direct tot God te bidden, proberen we
Jezus verbondsbelofte te omzeilen. We proberen zelf ons geloof in de Hemel te bevestigen ,
dan Liever Jezus het voor ons daar te laten doen . We kunnen niet direct zelf iets in de Hemel
bevestigen. Door onze daden bevestigen we dingen op de aarde [onze werkelijkheid] en wat
we bevestigen op aarde is gelijktijdig bevestigd in de Hemel [Gods werkelijkheid],
Het “ zondaarsgebed “ is een idee van de mens. Je zult het nergens in de schrift terug vinden.
Noch zien gebruikt worden door enig dicipel of wie dan ook. Waar je het terug vindt is in de
instructies van mensen, meestal onderaan de bladzijde en op verschillende plaatsen in
sommige bijbels. Paulus zegt, dat wanneer iemand een andere leer brengt dan de zijne, zich
vergist. In Romeinen 10:6-13 leert Paulus ons de techniek om ons geloof in werking te
stellen.
Denk aan het patroon.!
Hij begint met te zeggen dat we Christus niet iets namens ons kunnen laten doen. 6 Maar de
rechtvaardige, die uit het geloof is, spreekt aldus Zeg niet in uw hart: Wie zal in de hemel
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opklimmen? Dat is Christus van boven afbrengen. 7 Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat
is Christus uit de doden opbrengen. Dan legt hij uit hoe . Maar wat zegt zij? Nabij u is het
Woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het Woord des geloofs, dat wij prediken. 9 Namelijk
indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit
de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Dan legt hij uit wat hij heeft gezegd door
de want‟s .
 10 Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter
zaligheid. Hij legt de daad van geloof uit, wat is het belijden van ons geloof. Geloof
wordt gerekend voor gerechtigheid maar redding ontstaat door belijden. De Heer liet
me zien dat de persoon in de hel, in haar hart geloofde, maar dat ze het niet beleden
had aan een ander persoon
 . 11 Want de Schrift zegt| Een ieder, die in Hem gelooft, die zal niet beschaamd
worden. Hij zegt hier dat we niet beschaamd zullen worden wanneer we ons geloof
belijden aan een ander persoon. Er is geen reden voor schaamte als we ons geloof
belijden aan God, Hemzelf. Je kunt tegen God praten in het open veld waar niemand je
kan horen. Maar er zou een probleem kunnen zijn wanneer we ons geloof belijden aan
iemand anders.
 12 Want er is geen onderscheid, noch van Jood van Griek; want eenzelfde is Heere
van allen, rijk zijnde over allen die Hem aanroepen. Hij zegt hier iedereen ,iedere
nationaliteit, iedere zondaar, maakt niet uit welke zonde, kan gered worden Hij
zalhandelen voor hen voor God als ze de wil van God doen, welke is het belijden van
Jezus als Zoon van God aan de mensen op de aarde.
Jezus zei in Lukas 6:47,48: 47 Een ieder , die tot Mij komt, en Mijn woorden hoort, en ze
doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. 48 Hij is gelijk een mens, die een huis bouwde, en
groef, en verdiepte, en het fundament op een steenrots legde; toen nu de hoge vloed kwam, zo
sloeg de waterstroom tegen dat huis aan, en kon het niet bewegen; want het was op de
steenrots gegrond.
Het onderwijs van Paulus betreffend redding was gebaseerd op woorden van Jezus welke
onveranderlijk zijn., onverschillig wat mensen geloven, namelijk “Een ieder dan die Mij
belijden zal voor de mensen, die zal ook Ik belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.”
Er is geen veroordeling wat God betreft wat jouw redding aangaat . Jouw
naam staat of geschreven in de Hemel of niet .Jezus is de Enige die hem daar kan opschrijven.
Het gebeurd door jouw belijdenis aan iemand anders, niet door werken. In jouw belijdenis laat
je jouw bekwaamheid los, je geeft aan mensen toe dat je jezelf niet kunt redden. Dat God die
weg maakte door Zijn Zoon Jezus bevestigd dit feit voor jou in de Hemel, door jouw naam
daar op te schrijven.

Wat zit er in een ware belijdenis?
Jaren geleden heeft de Heer mij mijn eerste boekje laten schrijven . In dat boekje gaf de Heer
me tien dingen die in een ware belijdenis van geloof voorkomen. In dit artikel hoop ik dat je
meer begrijpen gaat van het waarom, zoals waarom een persoon zijn eeuwige redding zit in
zijn uitoefenen va geloof aan een ander persoon en niets anders.
Spreuken 4:7
De wijsheid is het voornaamste, verkrijg dan wijsheid, en verkrijg dan verstand met al uw
bezitting.
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Als ik deze vraag stel: “Geloof je dat Jezus Christus voor jouw zonden stierf en dat God Hem
uit de doden opgewekt heeft?” en als je dit met je hele hart gelooft, en antwoord met een
“Ja,”dan zijn de tien onderwerpen ingesloten in dat “Ja”
1. Je geeft toe dat je weet Wie God is, wie Jezus is, en wie jij bent.
2. Je maakt bekend dat je gelooft in een God die je niet ziet.
3. Je geeft toe dat er geen werken zijn die jij kunt doen, alleen Jezus bloed bedekt jouw
zonden..
4. Je geeft toe dat je zondig bent.
5. Je geeft toe dat alles wat God ooit deed en zei ,waar is .
6. Jouw eigen onmogelijkheden zijn in die verklaring
7. Berouw zit in die verklaring.
8. Onderdanigheid zit in die verklaring
9. De bekendmaking van alles wat je nu bent en alles wat je zult zijn zit in die verklaring.
10. Een positieve sturing zit in die verklaring.
Het is een wonderlijk, wonderlijk iets dat God zegt dat je alleen hoeft te geloven en dat
geloof belijden aan een ander persoon. Je hoeft niet alles te begrijpen om gered te worden.
Paulus zegt in Romeinen 10:10 dat je geloof ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt ter
zaligheid. Dit laat zien hoe gemakkelijk het is en hoeveel God van ons houdt.
In Jesaja 1:18 zegt God laat ons tezamen richten (engels: reason = redeneren, spreken).
Dus laten we iedere waarheid nemen die God zei dat in onze belijdenis zit en er langzaam
doorheen wandelen. De sleutel voor jou om het te gaan begrijpen is langzaam te gaan en
erover na te denken, over het totale plaatje.
1. Je geeft toe dat je weet Wie God is, wie Jezus is, en wie jij bent.
Je bent ertoe gebracht te erkennen dat God Zijn Zoon zond en dat we allemaal redding nodig,
precies zoals God zegt dat we nodig hebben.
Zijn deze dingen niet waar?
2. Je maakt bekend dat je gelooft in een God die je niet ziet.
Je maakt zichtbaar aan de wereld en de mensheid wat in je hart is. Het uitspreken wat in jouw
hart leeft is een daad van geloof. Zijn deze dingen niet waar?
3. Je geeft toe dat er geen werken zijn die je kunt doen, alleen Jezus bloed bedekt jouw
zonden
Of je dit werkelijk begrijpt of niet, maar door jouw bekendmaking geef je toe dat alleen God
jou werkelijk eeuwig leven kan geven door Zijn Zoon. Is dit niet waar?
Alsjeblieft ga langzaam. En laat deze waarheden bij je binnendringen.
4. Je geeft toe dat je zondig bent.
Je hebt het misschien niet door maar je erkend de zondige staat van de mensheid. Is dit niet
waar?
5. Je geeft toe dat alles wat God ooit deed en zei, waar is.
Geef je niet toe dat wat God zei dat gebeurde in de Hof van Eden waar is? Geef je niet toe dat
God Sodom vernietigde? Geef je niet toe dat God Israël bevrijde uit Egypte en dat Hij de zee
spleet door Mozes hand? Geef je niet toe dat God alles schiep door en voor Zijn Zoon? Geef
je niet toe dat alles wat God zei en deed met betrekking tot de levens van Jona, Abraham,
Job, etc waar zijn, of je al die dingen nu begrijpt of niet?
6. Jouw eigen onmogelijkheden zijn in die verklaring.
Geef je niet toe dat er absoluut niets was wat de mens kon doen om zichzelf te redden?
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Voordat we verder gaan Moet ik zeer duidelijk maken dat God wil dat dit feit zich vestigt in
jou. Een erkentenis of belijdenis van geloof is een toegeven, niet een werk dat we doen
moeten. Toegeven is een loslaten van iets dat we bezitten. Ook wanneer we ons geloof
uitspreken naar een ander persoon geven we toe – loslaten – laten gaan. Dit heeft zichzelf
meerdere malen aan mij bewezen wanneer een verklaring van geloof uit iemand gehaald
werd. Menigmaal werd een bovennatuurlijke opluchting opgemerkt en gevoeld. Zelf nu
wanneer ik je vertel dat Jezus Christus is de eniggeboren Zoon van de Ene ware God, voel ik
een opluchting door alleen al die woorden te zeggen, een vreemde vrede komt in mij.
Als je niet ziet dat een belijdenis een erkenning dat God is waarheid, een loslaten. Dan zou
je eigenlijk het bovenstaande nog een keer moeten lezen.
7. Berouw zit in die verklaring.
Ik herinner me dat toen God me met betrekking tot dit onderwerp onderwees, dat Hij zei,
“Wat ga je bij Mijn altaar doen wat Mijn Zoon nog niet heeft gedaan?” Ik vraag jou, “Wat ga
je bij Gods altaar doen of waartoe leid je iemand om te doen bij God ‟s altaar met betrekking
tot de eeuwige redding, dat Zijn eigen Zoon nog niet heeft gedaan?” Jezus heeft alles gedaan
op het kruis voor ons en op het moment dat we verder gaan dan „belijden en geloven‟ zoals
Paulus instrueerde, komen we in eigen werken.
Mensen zeggen tegen mij wel eens, “Maar je moet berouw hebben om gered te worden. Je
moet een echt berouwvol hart hebben, niet alleen maar belijden” Nu; berouw hebben zit in de
belijdenis van iemand als ze oprecht geloven. Alleen God weet dat.
Berouw hebben betekend 180 graden omdraaien van waarmee je bezig bent of wat je gelooft.
Iemand draait 180 graden om in zijn hart als hij omslaat van ongeloof naar geloof in Jezus als
Redder, en dit manifesteert zich of vestigt zich in de wereld op het moment van belijdenis
daarvan. Berouw is er !
Het is onmogelijk voor iemand om waarlijk te geloven en Jezus erkennen zonder een
berouwvol hart. Op het moment dat iemand zich realiseert wie Jezus is, zal hij zich ook
realiseren dat hij zondaar is. Ze zijn tot het punt gekomen in zichzelf waar ze zich realiseren
dat ze hulp nodig hebben en dat er maar Een is die ze kan helpen. Als je een gelovige bent
denk eens aan de tijd dat je je realiseerde wie Jezus werkelijk is. Had je niet, toen je je dat
realiseerde , een berouwvol hart? Zei je niet in jezelf;”God vergeef me?” Dit zou kunnen
gebeuren op ieder moment ,op elke dag ,overal, en het zou in stappen kunnen gebeuren of op
één moment.
Sommige mensen zeggen dat er een teken van verandering moet zijn en vooral een
verandering van levensstijl. Deze mensen geloven in redding door werken. Zelfs gebed is een
inspanning (werk) van onze kant en elke inspanning van onze kant is een werk Dit is de reden
waarom God wou dat je begreep dat een ware belijdenis een loslaten is, een erkenning van
onze zondige staat, niet een werk. Het vraagt geen inspanning om je hand los te laten van een
deurknop, je ontspant je simpelweg. En het gebeurd.
We worden gered door verbonds belofte, punt. Jezus vestigde deze belofte toen Hij hier op
aarde was en ze werden legaal (wettelijk) door Zijn dood. Hij deed het Onze uitspraak, “God
vergeef mij,” bij een altaar, handelt met de ziel. Wat we bij het altaar doen is wel een daad
van gerechtigheid, maar de bijbel zegt dat onze rechtvaardige daden vuile lompen zijn in
Gods ogen. Mensen die op verandering, in plaats van geloven staan, vertellen God dat Zijn
Zoon een onvolledig werk heeft gedaan aan het kruis. Zijn bloed bedekt de zonde van niet
veranderen nadat we gered zijn Jezus deed een volledig werk wanneer het op redding ten
eeuwig leven aankomt en ons toekomstig eeuwig leven is compleet in Hem, niet in iets wat
we kunnen doen
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Om de discussie over punt 7 te sluiten . De enige verandering die God vraagt voor redding te
eeuwige leven is de pure en rechtvaardige verandering, het berouw voortgebracht door de
Heilige Geest. De verandering die in het hart plaats vindt; van ongeloof 180 graden
omdraaien naar geloof, is Berouw Vanbinnen, wat de Heilige Geest in ons hart doet is dat:
“Oh, God vergeef me!” Het is de Heilige Geest die ons overtuigd en de waarheid in ons hart
onthult. Dus we zien dat God het eigenlijk allemaal doet als het gaat over “redding ten
Eeuwige leven! “ Het gebeurd in onze harten op het moment van geloven en wordt
vastgesteld, bevestigd op het moment van uitspreken van het geloof tegenover een ander
persoon.(het wordt vastgesteld in het verbond).

8. Onderdanigheid zit in die verklaring
Wanneer je jouw geloof uitspreekt (loslaat) of belijd aan een ander persoon dan heb je jezelf
uiteindelijk overgegeven aan wat God gezegd en gedaan heeft. Is dit niet waar?
9. De bekendmaking van alles wat je nu bent en alles wat je zult zijn zit in die verklaring.
Toen God Jezus uit de diepten van de hel deed opstaan, gaf Hij eeuwig leven aan de
mensheid. De getrouwe stad wordt genoemd in het O.T. maar werd mogelijk bij de
opstanding. Ik kan zo doorgaan.\\het veranderde allemaal bij het kruis in dat tijdsmoment.
Wanneer je jouw geloof aan iemand belijdt erken je alles wat je nu bent, jouw
onmogelijkheden en falen. Is dit niet waar? Ook al begrijp je niet alles wat God voor je in
petto heeft, erken je dan niet alles wat je in de eeuwigheid zult zijn?
10. Een positieve sturing zit in die verklaring.
Het lijkt misschien wat vreemd wat de Heer me hier liet schrijven. Hij deed dat omdat Hij wil
dat iedereen het begrijpt en Hij wist dat ik (die boer geweest ben) mechanische zaken zou
begrijpen. De meeste mensen begrijpen dat.
In een nachtelijk visioen, was ik op een erg grote rivier, stroomopwaarts aan het zwemmen
om naar de oorsprong te gaan. Ik bleef mechanische onderdelen tegenkomen, tandwielen aan
elkaar geschakeld, enz. katrollen en stangen verbonden met stangen. Al deze mechanische
onderdelen tandwielen etc. waren functioneel ze bewogen zoals ze zouden moeten om de
andere delen te laten bewegen. Deze mechanische dingen dreven simpelweg de rivier af,
bewegend zoals ze zouden moeten doen. In het visioen wist ik dat ik stroom opwaart op de
rivier van de waarheid zwom, die vanuit Gods troon stroomt. Op deze rivier waren
mechanische onderdelen vanuit Gods troon aan het stromen. Het waren allemaal positieve
tandwielen (voorkomt slippen. Noot van vertaalster) Als je een deel beweegt moet een ander
deel dat daaraan vast zit ook bewegen!
Daarom spreek ik van het mechanisme van Redding. De Heer wilde me Matheus 10:32 laten
begrijpen.Een ieder dan die Mij belijden zal voor (aan, tot, tegenover) de mensen, zal Ik ook
belijden voor (aan ,tot, tegenover) Mijn Vader, Die in de hemelen is. Dit is een garantie, een
positieve sturing (beweging) een absoluut iets, dat wanneer we een belijdenis doen tegenover
iemand anders, het Jezus beweegt in de Hemel! Paulus begint in Romeinen 10:6 in het
algemeen te zeggen hoe we God kunnen bewegen! Dan onthult hij dat onze redding ligt in de
twee stappen, niet drie of meer. Deze twee: (vers 10 ) geloof ter rechtvaardigheid belijden ter
zaligheid! Wanneer we dit doen, bewegen we Jezus zoals Matheus 10:32 zegt! Het is een
belofte!
God toonde me dit feit door me een man te tonen die een ladder opklimt. De ladder was op
aarde en reikte tot in het hemelse of eeuwigheid. Ik zag de man een stap nemen om de aarde
te verlaten door zijn rechtervoet op de eerste sport te zetten. Dit is de stap van geloof. Rechts
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betekent geestelijk en links betekend lichamelijk dus dit klopt omdat geloven een geestelijke
zaak is. In ieder geval, ik zag dat de man niet zijn doel om de aarde te verlaten, bereikt had.
Hij was nog steeds op de grond. Toen zag ik hem zijn linker voet op dezelfde sport neerzetten.
Het was duidelijk dat de beweging van de linkervoet, die in dit geval de persoon zijn
lichamelijke belijdenis voorstelt, de man toestond om volledig de aarde te verlaten op zijn
weg naar het hemelse Ik begreep dat deze twee bewegingen altijd samen moeten gaan om een
persoon werkelijk van de aarde te krijgen. Het is zoals geloof zonder daad dood is (Jacobus
2:17-20)
In 1980 sprak de Heilige Geest met me over de persoonlijkheid van God, zo dat ik begrijpen
zou dat God het allemaal deed De Heilige Geest zei: De Heer uw God is niet een God van
wederzijdse overeenkomst maar een God van Verbonden. Dit was mijn introductie met het
feit dat we gered zijn door verbondsbelofte en dat de mens geen inbreng heeft in hoe het
verbond gevestigd wordt, of binnengegaan wordt of wat de inhoud ervan is.
Als ik met jouw overeenkom dat alles wat ik heb beschikbaar is voor jou en alles wat jij hebt
beschikbaar is voor mij, dan zouden we een wederzijdse overeenkomst hebben. We zouden
zelfs overeen kunnen komen om ons leven voor elkaar t e geven. Etc. Begrijp echter, dat een
wederzijdse overeenkomst tweezijdig is en breekbaar.
In vroegere dagen, wanneer we dan een verbond met elkaar zouden aangaan als
familiehoofd met familiehoofd zouden we niet ergens een afspraak over maken dan alleen een
verbond aangaan. Het was al bekend wat een verbond inhield: We zouden sterven voor elkaar
en elkaars familie Als een van ons zou sterven , zou de ander verplicht zijn alles af te maken
wat de overledene begonnen was. De kennis die ik heb en die jij niet bezit zijn beschikbaar
voor jou en andersom, niet op basis van bezitten maar nodig hebben. Men hield er rekening
mee dat men niet wist wat in de toekomst ging gebeuren. Het verbond was onverbreekbaar,
zelfs als beide partijen eronderuit wilden! Om onze positie met God te begrijpen, vergelijk de
ouder van een ongeboren kind. De ouder is verbonden met het kind om in zijn noden te
voorzien. Simpel omdat de ouder het kind kreeg. De verbondsregels voor het kind zijn door
de ouder alleen gemaakt omdat het kind niet weet wat het nodig heeft. Hij heeft geen inbreng.
Het kind moet de ouder totaal vertrouwen voor alles wat het nodig heeft, simpelweg om de
situatie ( niet om het begrijpen) De ouder verzorgt het kind en bemoedigd het met liefde en
begrip, hopend dat het kind de juiste beslissingen zal nemen in het leven: al die tijd wetend
dat het kind zijn daden gecontroleerd worden door zijn eigen beslissingen.
Verbond is een deel van Gods persoonlijkheid, Zijn karakter! Toen Hij de mens schiep
naar Zijn eigen beeld was Hij al in verbond met de mens als hierboven beschreven. God gaf
regels aan de mens(de kinderen van het verbond) in het paradijs. De mens zondigde door de
regels niet te gehoorzamen, en kon niet leven buiten het eeuwige leven waarin God hem
geschapen had. Omdat God een God van verbond is zag Hij een nood (een behoefte). Plaatste
de mens buiten het paradijs en maakte een nieuw verbond met hem omdat de situatie
veranderd was. De verbonden werden in werking gesteld zodra dat toegestaan was (legaal
werd) en uitvoerbaar werd om na te komen. Het laatste en eeuwige verbond moest worden
gevestigd door een zuiver, onschuldig vat omdat God zuiver en onschuldig is. God moest de
zonden van de wereld op Zich nemen, omdat de mens, het zwakkere en nu illegale vat, het
niet kon Verbond. Het is dat deel van het verbond waarin diegene die de mogelijkheid heeft,
in actie komt ,om de nood van de ander, die de mogelijkheden niet heeft .erdoor te helpen
Dit alles door Verbond en God ‟s liefde voor de mens. Hij is een God van verbonden!
Denk eraan, God maakt de regels met geen inbreng van de mens. God is degene die wist
wat er moest gebeuren om wettelijk stand te houden in het gericht van de hemel, wat betreft
de redding van de mens van de verwoestende dood die ontstaan was in het paradijs. Wij als

17

mensen zien niet echt wat gebeurde in het paradijs omdat we vanuit het duister, vanuit het
gevolg, zien – Van – Wat – Gebeurde – in de Hof van Eden. De Heilige Geest is er voor
nodig om ons te verlichten.
Dit brengt me op iets anders wat de Heilige Geest tegen me zei, “Je kunt onmogelijk het
onderwijs van Jezus Christus begrijpen tenzij je begrijpt wat er in de Hof van Eden gebeurde
De klemtoon lag om “kunt onmogelijk” Ik heb geleerd dat een van de dingen die in de Hof
van Eden gebeurden fundamenteel was “Verbond” Dank God dat Verbond in Zijn
persoonlijkheid zit
Nog een ding wat de Heilige Geest tegen me zei over God ‟s persoonlijkheid, dat bijdraagt
aan ons begrijpen van wat in een ware belijdenis is, was “De Heer uw God is niet een
kritische God maar een God van Absolute waarheid,”met zeker klemtoon op het woord
“absoluut”. We moeten begrijpen dat God Absoluut is. God is Absolute zuiverheid boven
menselijk begrijpen. Hij is een God van absolute waarheid, vergeving, liefde en genade.
Alles wat Hij doet, inclusief rechtvaardig oordelen, is absoluut en zuiver. En God, die
absoluut zuiver en onschuldig was aan wat in de Hof van Eden gebeurde, had een absolute
zuivere “en onschuldig” offer en dekking nodig om stand te houden in het gericht van de
hemel, voor de verlossing van de mens.
Je kunt niet iets schoon maken met iets wat vuil is van zichzelf. Om wat gebeurde aan de
mens in de Hof van Eden was dit niet mogelijk door het bloed van de mens of enig (handelen)
gedaan door mensen op de aarde, want zonde was overal binnengedrongen. En dat geld ook
voor gebed! God kan ons gebed niet gebruiken omdat onze gebeden niet zuiver zijn. Daarom
gebruikt Hij Verbond! God wist dat de enige absolute perfecte en zuivere , Zijn Eigen
Zoon, was. En dat zuiverheid een verterend vuur wordt wanneer het komt bij onzuiverheden.
Toen ik de stem van God de Vader hoorde, dezelfde stem die Mozes hoorde, dezelfde
stem die de kinderen van Israël hoorden van de berg, leerde ik dat God een verterend vuur is.
Daarom kun je tot op deze dag nog steeds zien dat de berg vanwaar God sprak verbrand is.
(Ron Wyatt- Archeological Research.) Daarom dat ik getuigde dat als we Gods stem altijd
direct hoorden, dat we zouden sterven vanwege onze onzuiverheden.
Dit allemaal samenvoegend, begrijpen we dat door God ‟s absolute perfectheid onze eigen
redding ten eeuwige leven exclusief bij God rust, niet in enige prestatie van onze kant.
God zegt dat het alleen door en in Zijn Zoon is dat we eeuwig leven kunnen verkrijgen. Niet
door enig werk van ons.! Hij heeft het niet bij het verkeerde eind! God is een God van
Verbonden en het enige ding wat we kunnen doen omin dat verbond te komen is onze eigen
bekwaamheden los te laten en in overeenstemming te komen met God, door toe te geven dat
Hij gelijk heeft dat wij een Redder nodig hadden en dat Hij Een stuurde” Dit doen we
overeenkomstig verbondsbelofte, door geloven en belijden aan een ander persoon. Dit
verklaard wat bedoeld wordt met “Door geloof alleen”. De reden dat je belijdenis aan een
ander persoon moet zijn is: (A) Omdat de mens ook zondigde tegen een ander mens in de
Hof. Dit verklaart het rechtvaardig oordeel van God. Hij is een rechtvaardig God (B) Jezus
zei dat wat we binden of ontbinden op aarde is gebonden of ontbonden in de hemel. Dit past
bij het gebed van de Heer. “Vader vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze
schuldenaren” Het patroon is vestigen op aarde en het is bevestigd in de hemel. Dit maakt ook
duidelijk waarom we onze fouten aan elkaar moeten belijden. Het is gewoon Gods patroon.
“Het is verbond”
Door wat in de Hof gebeurt is, is het onmogelijk voor ons zondige mensen iets de doen
(gebed, veranderingen in ons leven, doop) dat ons in staat zou stellen eeuwig leven te krijgen
om de zuiverheid van God. Niet door werken van welke aard dan ook. Daarom dat kerken die
zeggen dat iemand naar de hel gaat omdat hij zondigde na zijn redding, de plank misslaan. Zij
wandelen niet in volledige genade en eigenlijk begaan zij de zonde van vervloeken. Wij zijn
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alleen gered door verbondsbelofte Alles wat we kunnen doen is in overeenstemming komen
met God en die verbondsbelofte van de Heer, binnen te gaan – Als je mij (Jezus) belijd voor
de mensen zal ik jou ook voor de Vader belijden. Het is door Jezus! Het is Verbond!
Efeze 2:8,9,
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave.
Niet uit werken opdat niemand roeme.
In het algemeen zegt de bijbel niet vast te houden aan een heleboel dingen. Maar Er is een
ding waarvan het zegt aan vast te houden en dat is aan onze belijdenis. Het is mijn hoop dat
je op dit punt, je bent gaan inzien waarom redding “ten eeuwige leven”alleen is door een
oprecht belijdenis van geloof aan een ander persoon!
Wat zit er in een oprechte belijdenis van geloof aan een ander persoon?
1. Je geeft toe dat je weet Wie God is, wie Jezus is, en wie jij bent.
2. Je maakt bekend dat je gelooft in een God die je niet ziet.
3. Je geeft toe dat er geen werken zijn die jij kunt doen, alleen Jezus bloed bedekt jouw
zonden..
4. Je geeft toe dat je zondig bent.
5. Je geeft toe dat alles wat God ooit deed en zei ,waar is .
6. Jouw eigen onmogelijkheden zijn in die verklaring
7. Berouw zit in die verklaring.
8. Onderdanigheid zit in die verklaring
9. De bekendmaking van alles wat je nu bent en alles wat je zult zijn zit in die verklaring.
10. Een positieve sturing zit in die verklaring.

Sommigen tot eer anderen tot oneer
Gered of niet gered.
Ik had een gesprek met een evangelist die me vertelde dat een paster tegen hem gezegd had
dat ; omdat hij overspel had gepleegd hij zijn redding had verloren. En dat hij naar de hel ging
.Laat me eerst vaststellen dat ik niet predik :eens gered altijd gered, omdat je jouw redding
kunt verliezen, maar niet op die mannier zoals veel kerken prediken. Laat me dit illustreren.
De Heer stuurde me naar een kleine kerk om te spreken. Ik nam me voor om te spreken over
het patroon van de redding {mechanisme. ) Maar de Heilige Geest zei me eerst enkele vragen
te stellen en ik was geschokt door hun antwoorden.
Ik stond op de kansel en vroeg ´Als een man hier binnenkomt en dit gangpad afliep en deed
wat jullie eisen dat hij moet doen om gered te worden, hier bij het altaar, zou hij gered zijn?”
Zij gaven aan van “Ja”
Ik vroeg, “Als de persoon niet naar de kerk kwam de volgende week, zou hij gered zijn? “
Zij zeiden “Ja”
Ik vroeg,”En wat als hij de hele volgende maand niet kwam? “
Er werd aarzelend “Ja” geantwoord.
Toen vroeg ik, “En wat als hij niet terug kwam de eerste drie tot zes maanden?”
Ze antwoorden “Nee”
Ik Vroeg, “Is hij niet gered alleen omdat hij niet meer naar de kerk kwam?” Zij antwoorden
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”Hij is niet gered omdat hij niet verder gaat met God”
Ik stond voor mensen die redding van iemands Geest niet scheiden van de redding van
iemands Ziel en redding van een lichamelijke situatie. Deze mensen geloofde in gered
worden van de hel door werken. De Bijbel verklaard in
Efeze 2:8
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u het is Gods gave. (9)
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
Hier moeten we kijken naar wie in Jezus Koninkrijk in Zijn huis is.
Matheüs 5:19
Zo wie dan een van deze minste geboden ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben,
die zal de minste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen, maar zo wie ze zal gedaan
en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk de hemelen
In deze verzen zien we dat als iemand niet Gods geboden doet, Zijn Wil, zij worden niet uit
de hemel gegooid maar worden de minste in het Koninkrijk der hemelen genoemd.
Waarom? Omdat Jezus „Bloed de zonden van ongehoorzaamheid bedekt als het gaat om
redding van de hel.
Vaten
2 Timotheüs 2: 19-21
Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degene, die de
Zijnen zijn, en: Een ieder die de Naam van Christus noemt sta af van ongerechtigheid. Doch
in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten,
en sommige ter ere, maar sommige ter onere. (21) Indien dan iemand zichzelf van deze
reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed
werk toebereid.
Hier zien we vaten die eren en vaten die onteren in het Huis van de Heer. Vers 19 verklaard
dat iemand wie de Naam van Jezus noemt gered is. Daarna word hen geïnstrueerd om op te
houden God ‟s wetten te breken (wees gehoorzaam). Maar ze worden niet het Huis van God
uitgegooit als ze niet stoppen met het breken van God ‟s wetten. Zij worden vaten die de Heer
onteren, maar ze zijn nog steeds in hetzelfde huis. Is dit een vergunning om dan maar God ‟s
wetten te overtreden? Nee! Het wordt duidelijk verklaard in deze verzen dat de Heer ons
geroepen heeft om vaten tot eer te zijn, bekwaam tot gebruik. Paulus zei dat wij als
Christenen de wet moeten bevestigen (God ‟s wetten) in Romeinen 3:31.
God roept ons om oprecht voor Hem te wandelen, maar zondigen veroorzaakt niet dat we ons
redding verliezen. De Bijbel zegt erg duidelijk dat we allemaal zondigen en te kort schieten.
Laat iedereen die zonder zonde is (ook na zijn redding) een stap naar voren doen. Je verliest
niet je eeuwigheids beloftes door te zondigen. Bij voorbeeld in 1 Corinthiërs 5 zegt Paulus
iets over een persoon die zondigde, in de gemeente van Corinthië. In vers 5 geeft hij
instructies aan hun om “Deze over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat
de geest behouden moge worden in de dag van de Heere Jezus. “ De persoon had niet zijn
redding verloren, hij had de race tegen zijn eigen vlees verloren.
Weet je, zijn geest was wedergeboren, maar zijn ziel niet. Hij had zijn eigen redding niet
uitgewerkt in de ziel en de lichamelijke werkelijkheid. Paulus zei “Laat hem gaan voordat hij
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jullie en anderen vernietigd, en laat de satan hem hebben voordat de dingen die hem
beheersen hem ertoe brengen Jezus te verloochenen”
Jezus bloed bedekt onze zonden aan beide zijden van het kruis. Aan beide zijden van het
moment waarop we gered werden. Als je zegt dat Zijn bloed niet de zonden van iemand
bedekt aan de kant van de redding , dan zeg je dat Jezus Christus een incompleet werk deed
door de zonden te bedekken op Gods altaar.
God heeft de mensen altijd opgeroepen om te gehoorzamen aan Zijn wetten omdat Hij weet
dat wanneer een persoon zondigt hij de dood in situaties brengt. Hij houd van ons en wil niet
dat dit ons overkomt. Dus terugkomend op de evangelist die mij vroeg of hij naar de hel ging,
ik zei tegen hem “Absoluut niet! “ Hij werd een vat tot oneer tijdens het moment van overspel
maar hij is nog steeds in het huis van de Heer.

Wat moeten we over Christus belijden
Deze bediening werd voor de vraag gesteld wat we vonden van dit soort van belijdenis:
“Ja,ik geloof dat Jezus God ‟s Zoon is, en ik geloof dat God hem heeft opgewekt uit de dood,
maar ik geloof niet dat zijn dood voor onze zonden betaalde. Ik denk dat ik (wij allemaal)
zullen komen te staan voor God om door Hem geoordeeld te worden.”
Paulus zegt in Romeinen 10 : 9.
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat
God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Paulus leert ons hier dat we
moeten vaststellen in onze belijdenis Wie Jezus “ is” en verklaring aan een ander persoon,
en terwijl we dit doen , in ons hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt .Het is
onmogelijk te verklaren Wie Jezus werkelijk is en niet geloven dat God hem uit de doden
heeft opgewekt. Ik benadruk dit zodat we niet vervallen in leerstelling/afbakening om precies
deze woorden te moeten zeggen ( ik geloof dat God Hem uit de doden heeft opgewekt).
Begrijp alstublieft, iemand kan belijden Wie Jezus “is”zonder precies deze woorden te
zeggen.. Maar ze kunnen niet correct belijden of verklaren, wie Jezus werkelijk “is” tenzij ze
geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt.
Op de web site moedig ik de mensen aan om gewoon te vragen of de andere persoon geloofd
dat God Hem (Jezus) uit de doden heeft opgewekt
Dit bevestigd/onthult dat in het hart en de gedachten van die persoon het correcte geloof is dat
Jezus Gods Zoon en de Redder van de wereld is. We hoeven niet alles te begrijpen wat dit
inhoud, Dank God! Nu lijkt het mij dat die persoon deze leerstelling aan zijn belijdenis
toevoegde met een reden. Deze persoon geloofd niet dat Jezus onze zonden aan het kruis
bracht. Dit is een fout geloof van wat Jezus deed, en in mijn begrip, niet een fout geloof over
Wie Hij is.
Bijvoorbeeld, kijk naar een ander fout geloof van wat Jezus bewerkte voor ons op het kruis.
Bedenk het geloof dat Jezus niet geneest. Maar ik weet zeker dat als ze belijden dat Jezus
Gods zoon is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt (bevestigen dat Hij de Redder van
de wereld is) dat ze gered zijn. Ze hebben gewoon het foute geloof dat Hij niet de geneesheer
is. Ook al voorzag Hij in hun genezing aan het kruis. Ik hoop dat u hier het verband ziet.
U en ik geloven niet of begrijpen niet alles wat Jezus voor ons aan het kruis deed.
Bijvoorbeeld , er was een offer in de tempel voor “gebrek aan begrijpen” (in mijn woorden),
wat mij ertoe brengt te denken dat het een zonde is. Jezus bloed bedekt die zonde (gebrek aan
begrijpen) wat deze persoon ‟s gebrek aan begrijpen op dat gebied bedekt .Nu kun je vragen,
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“Waarom bedekt het dan niet het gebrek aan begrijpen dat Jezus de Zoon van God is?” God
stelde het vast dat een persoon Zijn Zoon moet accepteren, uit eigen vrije wil, om Wie Hij is
en dat feit aan een ander persoon moet belijden, om in het verbond te komen met God om die
zonde (alle zonde) te bedekken.!
De Bijbel zegt dat geloven in God is geloven dat Hij (is) bestaat. Dat betekend niet dat we
moeten begrijpen wat Hij allemaal “is”.en alles wat Hij gedaan heeft. Alleen dat Hij bestaat.
Als je geloofd dat Jezus “is” en leeft en zit aan de rechterhand van God, dat geloof je dat Hij
bestaat. Volgens mij sluit dit aan bij geloven over Wie Jezus “is”(De Heere Jezus belijden)bij
het onderwijs van Paulus over hoe redding wordt verkregen, maar we hoeven niet alles te
begrijpen over Hem en over alles wat Hij gedaan heeft. Niemand weet dat allemaal. De sleutel
tot de goede belijdenis, zoals ik dat zie, is te belijden dat Jezus de redder van de wereld is,
God ‟s Zoon.
Laten we naar de symbolen kijken in het visioen wat me gegeven is over redding dat op de
web site staat. Ik vroeg mijn vrouw of ze geloofde dat Jezus “Het brood des Levens “ was? Is
dat niet inclusief “Redder van de wereld” Toen werd verwezen naar het Bloed van Christus,
wat het verbond vertegenwoordigd, wat hij bevestigde, het feit dat zijn rechtvaardig bloed de
zonden bedekt. Dit zegt meteen ook dat hij de “Redder van de wereld”is. En de vraag”.. en dat
Hij voor jouw stierf”zeker is inclusief “Redder van de wereld”
Als dit alles gezegd is geloof ik , persoonlijk, dat deze persoon gered is door zijn belijdenis,
omdat deze woorden in zich hebben dat Hij de Redder van de wereld is. Alhoewel die persoon
niet alles begrijpt wat Hij deed voor ons.
Sommige mensen geloven en zeggen dat Jezus de Zoon van God is maar geloven dat Hij
alleen een profeet was. Als jij je in een situatie bevind waar je denk dat de persoon die je
gevraagd hebt misschien niet gelooft dat Jezus is Wie Hij is, vraag hem dit: “Geloof je dat
Jezus was God in het vlees geopenbaard,?
1 Timotheus 3:16
En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het
vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de
heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
1 Johannes 4:2,3.
Hieraan kent gij de Geest van God; alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, die is uit God;3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees
gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van de antichrist, van welke geest gij
gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Dat is dan geregeld!

Wat doet god wanneer iemand Hem in zijn hart vraagt
Ik heb ervaren en gezien dat God handelt wanneer iemand Hem in zijn hart vraagt God
handelt omdat die deur geopend werd. Ik dacht altijd “God weet wie ik ben, Hij antwoord op
mijn gebeden, ik heb Hem gevoelt , dus ik ben O.K. Ik heb ontdekt dat dat niet waar is.
Mensen voelen liefde tijdens deze ervaring omdat God liefde is. God tot handelen brengen en
God ervaren betekent niet dat je gered bent. Ik heb God ervaren en God sprak tot mij voordat
ik gered was, voordat mijn geest opnieuw geboren was. In Matheus 7:21-23 Jezus zei:
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Niet een ieder, die tot Mij zegt; Heere, Heere zal ingaan het Koninkrijk der hemelen, maar die
daar doet de wil van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij
zeggen;Heere Heere hebben wij niet in uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen
uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23En dan zal ik hun openlijk
aanzeggen: Ik heb u nooit gekend ; gaat weg van Mij gij, die de ongerechtigheid werkt!
Profetie is een gave en deze mensen, waar Jezus over spreekt hadden die gave van de Heilige
Geest ervaren.. en de kracht van Zijn naam , maar Jezus zei dat Hij ze niet kende! De persoon
die ik in de hel zag had een gave van de Heilige Geest ontvangen, nl. de gave van wijsheid!
Iedereen heeft een beweging van God meegemaakt voordat ze gered werden. Dit komt omdat
niemand werkelijk in Jezus geloofd zonder dat de Heilige geest de openbaring geeft van “Wie
hij is “We moeten ons goed realiseren dat wanneer God in iemands leven werkt dat niet
betekend dat die persoon gered is.

Wanneer is je geest opnieuw geboren?
Je bent gered door verbondsbelofte en op het moment dat je belijdt aan een ander persoon wat
je gelooft. Je kunt (als je oplettend bent) voelen dat je geest opnieuw geboren wordt. Het
gevoel is een zeer lichte schok, alsof er een elektrische schok door je heen gaat Dit is omdat je
een “geestelijk wezen” bent en deze bekering van je geest echt is! Toen ik God hiernaar
vroeg zei Hij. Licht kan niet onopgemerkt de duisternis binnenkomen. Jij bent een “geestelijk
wezen” en Jezus zei dat we ons niet moeten verwonderen dat we wederom geboren moeten
worden, geboren in de geest….
Johannes 3:5-7
Jezus antwoordde, Voorwaar, voorwaar zeg Ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en
Geest, Hij kan in het koninkrijk God niet ingaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, dat is vlees;
en wat uit de Geest geboren is, dat is geest. 7 Verwonderd u niet, dat Ik u gezegd heb Gij
moet wederom geboren worden.
1 Johannes 4:15 zegt;
Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij in God.
Deze tekst zegt wanneer je opnieuw geboren bent. Het is door je belijdenis (verklaring aan
een ander persoon) en dit dis de enige manier waarop het gebeurd ! Als het iemand betreft
die niet kan horen en spreken, kan het geschreven worden, verbaal en/of door een kneep in de
hand. Je kunt het zeggen, geschreven of verbaal, “Knijp drie keer in mijn hand als je gelooft
dat Jezus de Zoon van God is en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt. Knijp in mijn
hand tweemaal als je dat niet doet” Simpel! Jouw geloof moet bevestigd worden aan een
ander persoon op de aarde om God ‟s verbond in werking te zetten en jouw geest weder om
geboren te laten worden door God. De volgende twee getuigenissen bewijzen wanneer je
geest opnieuw geboren wordt.
God demonstreert het openlijk wanneer je geest opnieuw geboren wordt!
God stuurde mij naar een kerk waar God de voorganger had verteld dat er iets fout zat in het
reddings proces . Op de dag dat de voorganger me dit bekend maakte wist ik dat het mijn
aanwijzing was om hem te onderwijzen wat God mij geleerd had. Toen ik daar mee klaar was
werd ik bewogen om te zeggen, “De Heer zal je demonstreren wat ik je geleerd heb “.
Deze voorganger en zijn vrouw leken te begrijpen hoe de verbondsbelofte werkt. Zij
begonnen de mensen tot een belijdenis te brengen elke keer wanneer ze daar de kans toe
kregen. Ze gingen het over de telefoon te doen, zelf bij mensen die ze vroeger onderwezen
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hadden over redding. De kerk begon te groeien. De Heer voegde toe alhoewel ik niet zeker
weet of we ons toen wel bewust waren waardoor dat kwam.
De dag waarop de Heer het geleerde demonstreerde kwam sneller dan we dachten Ik had
er geen idee van hoe de Heer dit ging doen totdat het voor mijn ogen gebeurde. De
voorganger leerde die dag over het krijgen van een levensvisie, en nodigde de mensen uit naar
voren te komen die er een wilden ontvangen. Twee horizontale rijen achterelkaar ontstonden
voor de pulpit.
De voorganger begon met de bediening van de eerste persoon toen hij een zekere jonge
vrouw in de achterste rij zag die daar nog niet eerder was geweest. Hij stopte en vroeg haar
naar voren te komen. Zij deed dat. Hij zei, Ïk wil je alleen maar een vraag stellen. Geloof jij
dat Jezus voor jouw gestorven en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt?”
Zij antwoordde “Ja”
Hij zei, “Dat is alles wat ik wilde”. Zij ging terug in de rij en de voorganger ging door met
de bediening aan degene in de voorste rij. De vrouw begon te huilen en huilen heel erg tegen
de tijd dat hij bij haar kwam in de achterste rij. Ze zei dat ze niet wist wat er aan de hand was
en dat ze nooit huilde. We stonden allemaal te kijken naar een persoon die nooit huilde, die nu
verschrikkelijk huilde. Haar geest was opnieuw geboren. Haar geest was een nieuwe
schepping, maar haar ziel begreep niet wat er gebeurd was. Ik was verbaasd dat de Heer het
zo openlijk in de kerk gedemonstreerd had.

Een ander voorbeeld van wanneer je geest opnieuw geboren wordt
Een vriend van mij had een oom die ziek was door kanker. We waren allemaal op een volle
evangelie ondernemers dag. De spreker was klaar met zijn boodschap en vroeg of er iemand
voorbede nodig had. Mijn vriend‟s oom was de eerste in de rij. De spreker vroeg hem of hij
gered was. De oom draaide wat om de hete brij heen, dus de spreker leidde hem door een “zeg
mij maar na “gebed voor redding. Toen bad de spreker voor genezing van de kanker. En ging
naar de volgende persoon in de rij.
Mijn vriend tikte zijn oom op de rug en zei, “Ga de eerste de beste persoon vertellen dat
Jezus Christus is de Heer.”
De oom draaide zich om, en vanwaar ik kon zien ging hij niet naar de eerste persoon maar
uiteindelijk (na enige tijd) ging hij naar een persoon en zei:” Jezus is Heer” toen hij dat
gezegd had kwam zijn lichaam tot leven en hij liep snel naar zijn vrouw en vertelde haar ,
“Jezus is |Heer”.
Dat is niet het hele verhaal! Mijn vriend stelde hem deze vraag op de weg naar huis.
“Wanneer kwam de Geest van God in jou lichaam?
Hij antwoordde , “Toen ik die andere persoon zei: “Jezus is Heer”
Wat werkelijk gebeurde was het feit dat zijn geest opnieuw geboren werd op het moment van
de belijdenis van zijn geloof aan die andere persoon. Het gebeurde niet na zijn nazeg gebed
tot God. Mijn vriend had ervoor gezorgd dat de verbonds belofte van Jezus in werking werd
gesteld uit Matheus 10 vers 32

Dopen in water , wat het is en wat het niet is..
Er zijn veel leerstellingen over dit onderwerp in de christelijke wereld. Het is een onderwerp
van verdeling, waardoor mensen zeggen “wij zijn anders” Dit is niet iets nieuws want de
apostel Paulus had er al mee te maken in de vroegere kerk.
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1 Corinthiers 1 : 11-18.
Want mij is bekend gemaakt, mijn broeders, door die van de huisgemeente van Chloë zijn, dat
er twisten onder u zijn. 12 En dit zeg ik, dat een ieder van u zegt: “Ik ben van Paulus, en ik
van Apollos en ik van Cefas, en ik van Christus. 13 Is Christus dan gedeeld? Is Paulus voor i
gekruisigd? Of zijt gij in Paulus naam gedoopt? 14 Ik dank God, dat ik niemand van u
gedoopt heb dan Krispus en Gajus, 15 Opdat niet iemand zegt, dat ik in mijn naam gedoopt
heb. 16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt, voorts weet ik niet of ik iemand
anders gedoopt heb. 17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het
Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet
verijdeld (effectloos) wordt. 18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren
gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.
Herken je de verdeeldheid veroorzaakt door de zogenaamde wijsheid van mensen in het
bovenstaande schriftgedeelte.? Ik hoop het. Paulus maakt hier ook duidelijk dat dit allemaal
ingaat tegen de kracht van het kruis. Er zijn sommige geloven in de wereld die zeggen dat je
in water gedoopt moet zijn of dat je anders naar de hel gaat. Dit gaat in tegen de kracht van
het kruis omdat waterdopen al bestond en gedaan werd voor het kruis van Christus.
Wij christenen zouden ons dit simpele feit moeten realiseren. Dat wanneer dopen in water je
zou redden dat het kruis dan geen zin had. Jezus dood is dan voor niets geweest! Dit is
waarom Paulus zegt dat al deze verdeeldheid het kruis krachteloos (effectloos) maakt . Toen
de Heer me hierover onderwees , leerde ik dat er sektes van Joden waren die in de bergen
woonden en die dopen in water praktiseerden. Hier kwam Johannes de Doper vandaan. Deze
speciale Joden hadden God gehoord en waren gehoorzaam aan Hem in deze zaak. Jezus eigen
doop in water bevestigd dat deze Joden wisten wat ze deden. Dit gebeurde allemaal voor het
kruis van Christus.
Om te weten te komen wat water doop wel is moeten we kijken naar wat Jezus zei vlak voor
Zijn eigen doop.
Matheüs 3:14-15.
Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig door U gedoopt te worden, en
komt Gij tot mij? 15 Maar Jezus antwoordende, zeiden tot hem; Laat nu af; want aldus
betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af
Wij zien hier dat het een daad van rechtvaardigheid is. Hier is een zondeloos man die eropuit
was Zijn Vader in de hemel te gehoorzamen, om rechtvaardigheid te vervullen. Nu is het zo
dat Jezus nooit in water doopte maar zijn discipelen deden dit.
Johannes 4:1,2
Toen dan de Heer verstond dat de Farizeeën gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen
maakte en doopte dan Johannes; 2 (Hoewel Jezus zelf niet doopte, maar Zijn discipelen),

Jezus doopte nooit in water omdat Hij doopt in de Heilige Geest, een onverzadigbaar vuur.
Waterdopen is heel zinvol als je begrijpt dat het symbolisch is voor Gods handelen van
zonden bedekken met water. Toen de vroegere Joden ( voor het kruis) waterdoop
praktiseerden, erkenden door deze daad, symbolisch voor God en de hele wereld dat:
Er een God is, dat zijn Woord waar is, en dat Hij zondige mensen met water bedekte, met
uitzondering van Noach en zijn gezin. Het is hetzelfde voor ons die na het kruis leven.
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Jezus zei dat we ons moeten laten dopen in water, maar wanneer we zeggen dat het nodig is
om het eeuwige leven te krijgen, hebben we eigenlijk het kruis ontkracht.
Paulus heeft weinig mensen in water gedoopt. Jezus heeft niemand in water gedoopt maar zei
dat het gedaan moest worden als een daad van gerechtigheid. We zouden ons moeten
realiseren dat de man aan het kruis naast Jezus , tegen wie Jezus zei dat hij bij Hem in het
paradijs zou zijn op dezelfde dag, gered was en hij is nooit in water gedoopt.. Hij maakte
simpelweg een belijdenis van geloof aan een ander mens op aarde, dat ironisch genoeg Jezus
zelf was. Deze man stierf en ging naar het bovenste van de hel, genaamd Abrahams boezem.
Dit is waar Abraham en anderen die het gehaald hebben ,woonden. Toen Jezus Zijn doel
vervulde ging Hij naar het laagste gedeelte van de hel en nam wettelijk de sleutels van de
dood en hel van de vijand van de mensheid. Hij bevrijdde diegene die in Abrahams boezem
waren volledig. Sommigen werden op aarde gezien, op hun doorreis naar de Hemel. Deze
man die naast Jezus stierf was onder hen. De andere man aan de andere zijde van Jezus en die
Hem bespotte , is nog steeds in het onderste van de hel tot op de dag van vandaag. De kracht
van Gods reddende genade was op het kruis, niet in “dopen in water”dat plaatsvond voor of
na het kruis
Het is erg dat de “wijsheid van mensen”ervoor gezorgd heeft dat “dopen in water” gebruikt
wordt om te zeggen “wij zijn anders” daardoor lasteren wat werkelijk gebeurde aan het
kruis. De komende vlekkeloze bruid zal dat niet doen. Die zal instromen in de waarheid die
God bedoelde met Zijn Woord. Hoe zal dat gaan gebeuren? Niet door kracht noch door
geweld maar door de kracht van de Geest van God die de waarheid openbaard. Gods mensen
zullen naar de waarheid getrokken worden. Het nieuws is dat we onze eigen leerstellingen
moeten durven laten gaan, en dat we de durf hebben om te gaan leven met God. Waterdoop is
simpel een daad van gerechtigheid die we moeten vervullen Het zou geen werktuig moeten
zijn dat het Lichaam van Christus verdeelt.

Iemand naar het altaar overhalen kan een valkuil zijn
Begrijp me niet verkeerd, uitnodigingen voor het altaar zijn geweldig voor veel gelegenheden,
maar we moeten erop bedacht zijn dat deze traditie een grote valkuil kan veroorzaken.. Toen
God mij onderwees over het mechaniek van redding ten eeuwige leven, bracht hij mij naar
veel kerken om te laten zien waar de valkuil van belijden ligt. Terwijl ik deze valkuilen leerde
herkennen, kreeg ik meer en meer inzicht in het belang van de correcte belijdenis en hoe
simpel het eigenlijk is. Maar toen der tijd werd ik overwelmd door al de valkuilen die God me
liet zien in al die verschillende kerken. Ik ging erover nadenken en zei tegen God dat Hij me
meer gaf dan ik kon dragen. Ik herinnerde Hem eraan dat Hij in zijn schrift zegt dat hij dat
niet zou doen Ik zocht naar alles wat me kon helpen het “overwelmen”te verdragen
Toen realiseerde ik me dat ik een kerk kende die de juiste manier kenden van de belijdenis
aan een ander persoon hier op aarde. Ik wist dat ze nog niet het volledig concept begrepen
maar ze schenen de juiste richting in te gaan. In mijn frustratie over alles wat de Heer me liet
zien zei ik tegen Hem”Ik hoef tenminste niet met deze denominatie te onderhandelen” Ik zei
het op een vragende manier niet zoals het op papier lijkt.
Maar de Heer leerde me over deze kerk door middel van een man die ik John zal noemen, die
mijn buurman is geweest. De Heer bracht me toen een vriend die me attendeerde op het feit
dat John deze denominatie bezocht op een bepaalde gelegenheid John ging alleen eens in de
zoveel tijd naar de kerk. Mij werd verteld dat hij een erg lange altaar uitnodiging had
uitgezeten . De gastspreker wist dat er iemand was die het nodig had gered te worden. Ik denk
26

dat hij waarschijnlijk wel wist wie. John ging niet naar voren. Nadat mijn vriend me deze
informatie over John had gegeven, wist ik dat de Heer me dit liet weten met een speciale
reden. In deze tijd kreeg ik een gezicht in de nacht.
Ik zag een man in een kerkbank zitten direct naast het gangpad.. De piano speelde en
nodigde de mensen uit te komen. Er was een uitnodiging geweest van de voorganger, en de
voorganger zei dat er iemand was die het nodig had naar voren te komen. De man die ik zag
zitten ging niet naar voren.
In het gezicht. God liet me niet zien waarom de man niet naar voren ging. Was het zijn
persoonlijkheid of misschien een geestelijke invloed? Was omdat hij niet geloofde? Wist de
voorganger door Gods Geest dat het deze bepaalde persoon was? Best mogelijk! In elk geval,
dat wat we moeten zien en wat God mij liet zien was dat de voorganger een belijdenis uit
deze man had moeten trekken. Hij had dit kunnen doen door door het gangpad te lopen en
hem direct te vragen, of gewoon iedereen in de kerk en op een of andere manier zich ervan te
vergewissen dat deze man antwoordde. God liet me zien dat deze manier van uitnodigen in
die bepaalde kerk ( die de juiste manier leek te weten) het veroorzaakt dat mensen de redding
missen. En dat er gelovigen nu in de hel zijn omdat ze niet naar voren gingen om welke reden
dan ook.
Enkele jaren geleden is deze man gestorven en ik heb elke reden om aan te nemen dat hij nu
in de hel is. Een verschrikkelijke gedachte, of niet? Ik vind het zelf erg dit te moeten typen.
Ik kende de man. U mag beoordelen of ik gelijk heb! Hier is een reden waarom ik geloof dat
deze man het niet gehaald heeft veroorzaakt door deze traditie van uitnodigen en gebrek aan
kennis in kerken en evangelische kringen.
In een visioen liet God me een andere man zien, ik noem hem Joe, die nog leeft, en John,
over wie ik al sprak en die verloren is gegaan. In het visioen hadden beide mannen een
probleem om door een kleine opening te komen, een doorgang waarvan het onmogelijk was
om doorheen te komen op een natuurlijke manier. In het visioen had de man, die ik John
noemde, niemand om hem erdoor te trekken.
Teruggaan naar de vriend die me vertelde van John die niet naar voren gegaan was, is het
eenvoudig te zien dat als de spreker hem de juiste vragen had gesteld, hij John erdoor had
kunnen trekken. Ik weet dat die man die ik Joe noem (de man in het visioen die nog leeft) in
elke kerk is geweest die in zijn kleine stad te vinden is , Hij had ze allemaal een tijdje bezocht,
ook de kerk waar John heen ging. Hij was zoekende, of niet? Ik wist door het visioen in de
nacht dat hij niet gered was. Ik wist zijn positie in de gemeenschap en zijn persoonlijkheid. Ik
begreep waarom hij mogelijk niet naar voren ging, zelfs al wilde hij. Behalve enkele kerken
die hij bezocht had hadden de kerken geen uitnodigingen. Ik besloot bij mezelf dat ik deze
man een bezoek zou brengen en hem een belijdenis zou onttrekken, Zonder in details te treden
hij antwoordde met een uitgesproken “:ja” Prijs de Heer!
Ik wil het duidelijk maken dat een geestelijk invloed iemand ervan kan weerhouden om hun
geloof in Jezus te belijden.
Een gezicht in de nacht:
Er zaten een man en een vrouw op een bank. Ik ging voor hen staan Ik vroeg hun steeds weer
vragen als: “Geloof je dat Jezus de Zoon van God is?”etc. Geloof je dat God Jezus uit de
doden heeft opgewekt? “Bij elke vraag wilden ze antwoord geven maar ze waren niet in staat
te spreken. Het enige wat ze eruit kregen was iets van :” Uh huh!” Ze deden hun best om bij
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mij vandaan te komen. Ik ging door en vroeg hun om een duidelijk “Ja of nee” antwoord.
Eindelijk nadat ze genoeg onder druk stonden brak hun antwoord door met een duidelijk “Ja”
Direct na hun “Ja”sprongen ze van de bank op, helemaal tot leven gekomen , is de enige
manier waarop ik dat kan beschrijven. Ze waren vrij gezet.
Geestelijke krachten kunnen opkomen en kunnen een ware belijdenis tegen houden om
uitgesproken te worden. Christenen zouden zich moeten realiseren dat ze in oorlog zijn. Of ze
dat geloven of niet. Die oorlog is in de geestelijke werkelijkheid.
Ik heb nog een ander getuigenis wat te maken heeft met waar we het hier over hebben. Ik had
een voorganger een van mijn eerste bandjes over redding gegeven. Nadat hij ernaar geluisterd
had was zijn commentaar: te dogmatisch en hij sprak openlijk tegenover een groep mensen
uit dat hij het niet met mij eens was. Het ironische hier is dat zijn eigen getuigenis juist
bevestigd wat ik gezegd had waar is. Ik kan het niet helemaal aan jullie doorgeven maar ik
denk dat je een juist beeld ervan krijgt door het volgende:
Hij was in het leger op een eiland. Er was een opwekking waar hij verlangde naartoe te gaan.
Hij zei dat het een eeuwigheid scheen te duren Hij ging verscheidene keren terug. Wanneer de
uitnodiging kwam wilde hij wel naar voren gaan maar iets hield zijn voeten vast. Het was
alsof ze aan de grond vastgelijmd waren. Een voorganger kwam en legde zijn hand op zijn
schouder en vroeg:”wil jij niet naar voren gaan en je laten redden door Jezus?” op zijn
“Ja”tegenover de voorganger lieten zijn voeten los. Hij rende naar voren en had een
wonderlijke ervaring met de Heer.
Het is duidelijk te herkennen dat hij bevestigde dat hij geloofde in Jezus als de Redder van de
wereld toen hij het tegenover de voorganger uitsprak en dat hij niet alleen gered werd maar
ook losgelaten. Wat jammer dat hij het niet inzag wanneer zijn redding werkelijk een feit was.
Natuurlijk zou hij zijn leerstellingen moeten opgeven op „t moment dat hij dat wel zou doen.
Met al deze getuigenissen over uitnodigingen om tot Jezus te komen nog iets meer over :
De tradities van mensen maken de kracht van God effectloos. Zoals je kunt lezen in “Wat is
zit er in een goede belijdenis” God zei tegen mij: “Wat ga jij op het altaar doen dat Mijn Zoon
nog niet gedaan heeft”?
De voorgaande getuigenissen vergroten ons begrip met betrekking tot deze materie en
onthullen een grotere valkuil die tevoorschijn kan komen door gebrek aan kennis en tradities
die voort blijven bestaan in veel kerken en evangelische gemeentes, over de hele wereld. Om
dit srtikel af te sluiten, is alles wat ik kan zeggen, “Vader help ons als christenen om situaties
te herkennen waarin we mensen door de deur kunnen trekken die dicht is voor geestelijke of
leerstellige hindernissen
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God maakte me duidelijk hoe dicht het probleem bij
mijzelf kwam.
God had veel tijd nodig om mij duidelijk te maken hoe serieus het probleem van redding was.
Ik wist hoe erg het probleem in de kerk als geheel was, maar ik realiseerde me niet hoe dicht
het probleem bij mij persoonlijk kwam.
De Heer gaf me een droom waarin mij getoond werd dat ik zou bedienen in een kerk in een
speciale straat in een stad. En wanneer dat voorbij was zou ik een persoon bedienen van het
vrouwelijk geslacht. Ik dacht dat is interessant en ik ging naar die stad en naar die straat om
te ontdekken dat er geen kerk was. Ik dacht,”dan zal het wel een symbolische droom geweest
zijn”en ging naar huis terug. Ik vergat de droom snel. Ongeveer zes maanden later, vroegen
enige vrienden mij te spreken in een kerk die ze begonnen waren, en ja, het was in die straat!.
Dat maakte me enthousiast want ik herinnerde me de droom. Ik nam de uitnodiging aan. Ik
deelde in die kerk iets over de eindtijd wat de Heer me geleerd had; en bij gebrek aan wat
anders ook nog iets over redding zoals de Heer me onderwezen had. De dienst was snel
voorbij. Ik draalde wat omdat ik de vrouw verwachtte die ik mocht bedienen. De kamer was
bijna leeg en dacht:”Ik begrijp dit niet Het eerste deel van de droom kwam uit. Waar is de
vrouw?” Toen pakte ik mijn spullen bij elkaar en ging naar mijn auto. Ik was op het parkeer
terrein toen ik huilend naast mij hoorde zeggen. “Roy ik weet niet of ik gered ben” Verbaasd
over wie het was vroeg ik: “Wat bedoel je?” Huilend zei ze me opnieuw Ïk weet niet of ik
gered ben of niet”
Ik was helemaal in de war want die vrouw zat in de gebedsgroep die ik begonnen was te
bezoeken. Ze was in de kerk waar ik in opgegroeid was en we hadden elkaar vaak ontmoet.
En hier stond ze overstuur en huilend als een kind. Wetend wat God me geleerd had, vroeg ik
haar of ze geloofde dat Jezus voor haar zonden was gestorven en dat Hij nu zit aan Gods
rechterhand? Ze antwoordde met een huilend “Ja”
Haar huilen stopte direct, nadat zij haar belijdenis tegen mij had uitgesproken. Ik zei: “Je
bent gered”
Ik was de droom helemaal vergeten tijdens het hele gebeuren met deze vrouw, maar op de
weg naar huis realiseerde ik me dat zij de vrouw was in de droom. Ik sprak met mijn moeder
over deze vrouw omdat zij samen wel op pad geweest waren. Ik zocht naar wegen om deze
dingen te begrijpen. Ik hoorde dat die vrouw vaak naar voren ging tijdens evangelisatie
bijeenkomsten meestal huilend. Ik wist toen dat God me duidelijk had gemaakt deze persoon
pas gered was toen ik een goede belijdenis uit haar gelokt had. Daarom hield het huilen
opeens op na haar belijdenis. Zij was door gebeden heen geloods die haar voorgezegd werden
(zeg mij maar na gebeden) steeds en steeds maar weer maar zonder resultaat.
Deze vrouw wist dat er iets helemaal niet goed zat in haar geest. Ik wist dat ze geen extroverte
maar een introverte natuur had. Ik leerde hoe groot en hoe dicht het probleem van redding om
mij heen was, onder mensen die in God geloofden. De Heer vergrootte langzaam aan de druk
op mij om mijn oude ideeën te laten varen, eigenlijk, “het kan toch zo‟n groot probleem
zijn”idee. Ik wilde ontkennen dat het een serieus probleem was in de kerken. Alleen omdat ik
er geen ernstige aandacht aan wilde geven.
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God zei: “Godsdienst”
Op een keer kwam er een voorganger bij me die me vertelde van een man die bij hem kwam
om te praten over God de bijbel en Jezus De voorganger was er erg goed in om iemand via de
schrift tot Jezus te brengen. Ze spraken erg lang en de voorganger probeerde hem door een
“zeg mij maar na” gebed te leiden. Elke keer dat hij dat probeerde had de man een excuus om
niet te bidden. De man zei tegen de voorganger dat hij niet wilde en dat hij nog niet bereid
was met Jezus te trouwen. De voorganger was nogal van streek dat hij hem er niet toe kon
brengen om te bidden en gered te worden. Let wel de man geloofde in Jezus en wist Wie Hij
was, die kun je opmaken uit wat de man zei tegen de voorganger.
De voorganger had sterk het gevoel gefaald te hebben, genoeg om God te vragen naar het
waarom. Waarom had hij gefaald? De voorganger vertelde me dit allemaal en ook deelde
hij een droom met me die hij gehad had.
De droom ging over het familie van de voorganger. Ze waren opgegroeid in het katholieke
geloof. In de droom had een familielid gezondigd, en daarom, was dit familielid niet
toegestaan de mis bij te wonen. Het was eigenlijk een erg simpele droom. Ik vroeg de
voorganger wat de droom voor hem inhield. Hij zei: “Dat is godsdienst”. “Godsdienst”was
het enige woord wat de droom omschreef.
God had zijn gebeden besantwoord in de droom, een geestelijk iets. De voorganger wilde
weten waarom hij gefaald had de man te redden. Gods antwoord was “Godsdienst” De
Godsdienst van de voorganger.
De voorganger had de man tijdens elk moment van het gesprek de vraag kunnen stellen, zelfs
toen de man zei dat hij nog niet met Jezus wilde trouwen, “Ik wil van je weten wat je
werkelijk geloofd” en een belijdenis van geloof aan hem kunnen ontlokken. Had de
voorganger maar geweten dat hij om het Godsdienstige idee van trouwen met Jezus heen had
kunnen gaan. Omdat de voorganger geloofde dat een “zeg mij maar na gebed”iemand redde
voor de eeuwigheid. Zijn religie zorgde er juist voor dat het niet gebeurde. Symbolisch,
onthulde God dat het de voorganger zijn religie was in de droom, niet die van de man, omdat
God de familie van de voorganger gebruikte en niet de familie van de man, of welke andere
familie dan ook maar. Hij is een God van waarheid!
Wat kunnen we hieruit aflezen? Allereerst moeten we begrijpen dat Jezus jouw redder, jouw
genezer, jouw bevrijder of jouw echtgenoot kan zijn. Het is jouw beslissing hoe ver je gaat.
Wanneer je gered bent, is Hij jouw redder. Als Hij je geneest wordt Hij jouw genezer, en zo
verder. Een Bruid wordt op Hem gericht en intiem. Een gered persoon hoeft dat niet te doen.
Er is een groot verschil.
Als tweede kunnen we een groot inzicht krijgen in hoe we dromen moeten interpreteren.
God gebruikt meestal iets wat we kunnen begrijpen, als we erop gericht zijn te mediteren,
Zijn begrip van Geestelijke dingen te zoeken.
Als derde., gaan we begrijpen dat God een God is van simpele waarheid, door de onthulling
dat het religie was, een geloof van de voorganger dat een gebed van redding de weg is
waardoor iemand gered wordt, dat verhinderde dat de man gered werd. ( het gebed van
redding zoals wij dat kennen, het staat niet in des schrift)
Religie stond geschreven over het hele gebeuren, beide in de voorganger en de man. Daardoor
kon God het met een woord benoemen: “religie” Hij was niet kritisch, alleen betrouwbaar.
RELIGIE .

30

Een kleine jongen met een verharde geest
In een visioen in de nacht op 23 februari 1999, nam de Heer me mee naar de kerk waar ik
opgroeide. Hij deed dit omdat Hij weet wat mij geleerd werd en wat ik leerde al die tijd dat ik
daar als jonge man was. Hij weet van mijn liefde voor de mensen. Hij weet hoe mijn hart te
raken. In een gedeelte van het visioenen over deze kerk, werd mij een kleine jongen getoond
die een verharde geest had. In het visioen was de jongen klein genoeg zodat ik hem op mijn
schoot kon nemen, wat ik ook deed., om met hem te praten.. Dit geeft ons een idee hoe jong
iemand kan zijn, om in staat te zijn Jezus als Redder te belijden. Ik weet door dat visioen dat
er werkelijk een kleine jongen is die gelooft maar niet gered , of wederom geboren is. Omdat
dit gebeurde in een onderwijzende omgeving in het visioen, weet ik dat het probleem veel
groter is dan die kleine jongen
Toen ik die kleine jongen zijn verharde geest zag, herinnerde ik me een ervaring die ik had
toen God me de ernst van het probleem van de kerk met betrekking tot redding onderwees. Ik
realiseerde me dat ik niet over die ervaring had geschreven dan alleen in mijn allereerste
boek. Je hebt me horen zeggen dat er voorgangers zijn die niet gered zijn Je hebt me horen
verklaren dat mensen God en de gaven van de Heilige Geest kunnen ervaren en niet wederom
geboren hoeven te zijn. Het is een hoop van mij, nadat je deze ervaring gelezen en geluisterd
hebt naar mijn gedachten, dat je zult begrijpen en een helderder beeld zult hebben van hoe
diep het ingrijpt in de kerkelijke wereld
De ervaring
Ik was uitgenodigd bij een bijeenkomst van Gideons,Internationaal. Die nacht had de Heer me
geopenbaard dat ik erheen moest maar niet gezegd waarom. In deze bijeenkomst een van de
sprekers gaf zijn getuigenis, waarin hij aanhaalde dat hij gered was doordat hij in een gideonbijbel, in een motel kamer, het boek Johannes steeds weer had gelezen. Op dat moment was
hij op wonderbaarlijke wijze bevrijd van alcohol, en het was duidelijk dat hij de Heer op
bijzondere wijze had ervaren.
Toen de bijeenkomst voorbij was, vonden mijn vrouw en ik het een goed idee om zijn vrouw
te verwelkomen in dit land omdat zij hier nieuw was. Zij was zo sprankelend en levenslustig.
Echter, ze had niet veel Engels geleerd en zodoende konden we niet goed met haar
communiceren. Ik draaide me om met haar echtgenoot, de spreker, kennis te maken. Ik gaaf
hem een hand en sprak met hem, maar terwijl ik dit deed, gebeurde er iets vreemds. Ik weet
zelfs niet meer wat gezegd heb want ik ontdekte dat ik de man van binnen kon zien, achter
zijn vlees! Dit had ik nog nooit eerder ervaren. Ik herinner me dat ik dacht,terwijl ik dit
ervoer, “deze man is niet wat hij lijkt!” teruggeschrokken door wat ik zag, liep ik snel door de
kamer en bedacht wat ik gezien had. Ik kon het alleen maar omschrijven als:” een groot
verdriet”in de man en ik wist dat de Heer openbaarde: “Deze man is niet wat hij lijkt”;
Ik besprak het met mijn vrouw terwijl we naar huis reden en ik vroeg me af waarom.
Die nacht toonde de Heer me de spreker. Ik zag zijn geest.. het was dood Zo dood dat het
verhard was, als of het was van het begin van de tijd (de Hof van Eden)
Ik werd wakker uit het visioen, direct geconfronteerd met de reden waarom God me naar die
bijeenkomst had gestuurd. Het was om te leren hoe ernstig de situatie is omtrent de verlorenen
`niet wedergeboren/geesten`van mensen die geloven ! Ik begrijp het Heer maar hoe vertel ik
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het hun=`De Heer zei± `Vertel hun dat het precies zo is als toen ik `Mijn volk van de
Egyptenaren bevrijdde`
Kijk, God bevrijdde Israel van de Egyptenaren, maar Erg weinig van die mensen kwamen in
het beloofde land. Deze Gideon spreker had God ervaren, was bevrijd van alcohol en werd
een gelovige, maar had niet de belofte verkregen om wedergeboren te worden in de geest,
)gered‟! Ik wist dat hij nog nooit een persoonlijk getuigenis had afgelegd van zijn geloof
tegen een ander persoon. Hoe kan het dat iemand kan getuigen van Jezus bevrijdende kracht,
spreken en onderwijzen over Hem, en niet de goede belijdenis van zijn geloof beoefenen. Ik
denk dat ik hier moet getuigen van mijn eigen strijd om te begrijpen dat getuigen van Gods
bevrijding en genezing tegen een ander persoon niet bewerkstelligd dat je geest opnieuw
geboren wordt. Deze man die getuigde op de Gideons bijeenkomst, waarvan iedereen
geloofde dat hij gered en opnieuw geboren was, sprak over de Heer en gaf Hem de eer van
zijn bevrijding van alcohol. Hij sprak veel over de Jezus en gebruikte de Schrift! Ik wist
waarom hij niet opnieuw geboren was maar er knaagde iets aan mij en ik begreep niet alle
`waarom´s ` van de situatie.
Ik ben altijd eerlijk tegen u geweest )de lezer‟ en ik moet getuigen dat zelfs nadat de Heer me
overtuigt had van hoe iemand gered wordt, ik altijd gesteund heb op het idee dat iemand die
zijn buurman bijv. verteld dat de Jezus hem genezen heeft, dat hij een getuigenis van geloof
gaf wat werkte. Als je het artikel `Wat moeten we getuigen van Jezus Christus` weet je dat ik
het verschil geleerd heb.
Het volgende is een deel van hoe ik geleerd heb dat het anders is, en ik deel het met jullie, niet
alleen omdat het van toepassing is op de spreker op de Gideons bijeenkomst, maar ook omdat
de Heer iets tegen mij zei om mijn ogen te openen en een helderder beeld te krijgen over de
waarom,s. Ik hoop dat, wanneer je Zijn antwoord leest ,dit hetzelfde met jouw doet.
Op een dag vroeg ik de Heer specifiek naar waarom het getuigen van genezing en bevrijding
niet werkt.? De Heer zei `Maar dat kun je van iedereen zeggen! `
Hierdoor begreep ik bijvoorbeeld dat (bijvoorbeeld) Elia doden opwekte en Jezus doden
opwekte. Dus spreken, prediken en onderwijzen `Jezus wekte doden op ` is niet hetzelfde als
zeggen dat Jezus groter is dan Elia. Dus wanneer we zeggen, “Jezus heeft mij genezen‟
Verklaren we niet dat Hij groter is dan wie dan ook. Genezing vond ook plaats door andere
mensen in de bijbel en vindt nog steeds plaats voor en door mensen van daag de dag. Veel
mensen worden Jezus genoemd of Heer op deze aarde dus een belijdenis van iemand moet
iets in zich hebben van het kruis en dat God Zijn Zoon uit de doden opwekte. Dit bevestigd de
ware Jezus die anders is dan andere mensen die Jezus of Heer genoemd worden.
Dit is de reden waarom de man die getuigde dat Jezus hem van de alcohol bevrijdt had, die
nacht in zijn motelkamer , nog steeds geen wederom geboren geest in zich had. Hij, tussen
haakjes, had ook getuigd dat Jezus hem gered had die nacht. Dat is ook zo- van de alcohol!
Maar niet gered ten eeuwige leven. De ware Jezus voorzag daarin aan het kruis vele jaren
geleen. Eigenlijk redde Hij de hele wereld vol mensen maar weinigen zijn in het verbond
binnengegaan waarin Hij voorzag en wat Hij vestigde aan het kruis. Het grote
binnengaan in dat verbond door ons, wordt gedaan wanneer wij ons persoonlijk geloof in
Hem belijden tegenover iemand anders, dat Jezus de enige redder van de wereld is en dat God
Hem uit de doden heeft opgewekt – deze Jezus anders makend dan ieder andere man die ooit
geleefd heeft. Het is door Hem alleen, omdat we allemaal gezondigd hebben en tekort
schieten.
Ik hoop dat dit getuigenis van het zien van iemands verharde niet wedergeboren geest in
deze Gideon -situatie je de rest van je leven bijblijft. Ik hoop dat je begrijpt, of begonnen
bent in te zien dat het probleem ook onder voorgangers en sprekers en kerkleiders is! Wij als
mensen veronderstellen vaak wat, en hebben de neiging om te vergeten wat God ons
onderwezen heeft. Ik merk bij mezelf dat ik nog te vaak aanneemt dat mensen behouden zijn,
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vooral bekende met grote namen. God herinnerd me aan de ernst van dit probleem door
visioenen zoals van die kleine jongen die ik op schoot nam in de kerk waar ik opgroeide. Er
zijn duizenden en duizenden kleine jongens en meisjes in zo‟n situatie, in kerken overal op de
wereld. Er zijn predikers in kerken die niet gered zijn over de hele wereld. Daarom zei God
“Neem nooit aan dat de voorganger behouden is als je een kerk binnengaat”:

Heb je een minuutje?
Dit is geen lang artikel maar ik denk dat het wel een belangrijke is in het begrijpen waarom er
tandengeknars zal zijn. De Heer liet me zien dat er veel mensen zijn, die de artikelen over de
drie vlekken , die wij distribueren hebben gelezen. En hun enige reactie was een gehum. Dit
heeft mij een tijd dwarsgezeten ,en ik besloot om enige informatie te delen en ook een
getuigenis die gaat over deze situatie.
De reddingsboodschap gaat mij het meest aan het hart. Daarom deel ik een getuigenis met u
wat mij werd toegestuurd door een man die in de bediening van de Heer staat. Op de film
presentatie noem ik dat de Heer me zegt, dat ik wanneer ik een kerk binnenga, ik niet zonder
meer mag aannemen dat de voorganger(of andere leiders) behouden is. Dit getuigenis
bevestigd zonder meer dat wat de Heer mij vertelde. Dit getuigenis bevestigd ook wat de
Heer onthulde over de vonk of het licht dat ons lichaam binnenkomt zoals uitgelegd in het
reddingsgedeelte van de presentatie Ik ontving twee e-mail waaruit dit getuigenis is opgesteld.

Het begin van het getuigenis:
Door jouw demonstratie over Gods Verbond, leerde ik wat nodig is voor mijn redding. Ik
getuigde van mijn geloof op de juiste manier tegen een ander en ik ben gered.!!!!!
Dank je wel.
(PS je hebt gelijk over die elektrische lading. (pag. van dit boek)

Ik schreef hem om toestemming te vragen om zijn getuigenis te gebruiken, hij schreef terug:
Beste Roy,
Natuurlijk kun je mijn getuigenis gebruiken. Ik bid dat ik kan helpen om anderen aan te
moedigen, redding te krijgen. Roy Jij en ik zijn in de dienst van de Heer. Wij dienen tot Zijn
genoegen en laat Zijn wil gedaan worden.
Dit is een ander deel van mijn getuigenis dat ik met jullie wil delen. De nacht voordat ik
gered werd, vroeg ik de Heer in gebed om mij “ te helpen Hem beter te leren kennen”, ik
vroeg de Heer om directe leiding in wie werkelijk Zijn woord predikte en wie niet. Ik klaagde
bij de Heer dat de MEESTE van de kerken EN christenen die ik kende er veel ideeën en
geloven op na hielden, dat volgens mij, meer door de mens dan door GOD gebracht werd.
Dat kwelde mij en verwarde mij erg. Ik ben maar een mens en ik weet niet wat Gods
gedachten zijn. Dus vroeg ik God “Laat mij zien wat ik moet weten en laat mij zien wie uw
woord begrijpt zoals het bedoeld is”. Ik ging door met God te vragen om wijsheid om te
onderscheidden en voor leiding en ik vroeg nog een ding van God…. Ik vroeg de Heer mij het
zo duidelijk te laten zien dat zelfs een kind het kon begrijpen. Op die manier zou ik het niet
verkeerd doen De volgende morgen ontving ik een e-mail van een persoon die ik slechts
oppervlakkig kende en het leek nogal een uit de hemel te vallen omdat het niet een
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voortzetting was van een of ander gesprek. Deze e-mail leidde me naar jouw web-site en ik
keek naar “The White Horse of Rev. 19” film gevolgd door “Demonstration of God‟s
covenant movie”(resp.: Het Witte Paard van Openb. 19 en : demonstratie van Gods verbond.
Terwijl ik hier doorheen las en keek, merkte ik dat ik onnoemlijk huilde (iets wat een vreemd
gedrag is voor mijn persoonlijkheid) terwijl ik tegelijkertijd was het alsof er luchtbellen
ontploften in mijn hoofd, dingen die nooit eerder had begrepen werden opeens kristal helder.
Toen ik klaar was met het lezen en kijken, Begreep ik precies wat ik moest doen, en de
volgende dag beleed ik mijn geloof aan iemand anders en was ik gered!
De heer werk op mysterieuze manieren en beantwoord gebeden(zelfs die een beetje afdwalen
en langdradig zijn…ha ha ha)
de uwe in Christus,
XXXX
Einde van het getuigenis.
Er werd mij uit de tweede hand verteld dat iemand die het materiaal over Redding had gezien
gezegd had dat de kerk geen tijd had om zelf uit te zoeken wie gered waren en wie niet. Dat is
een grote leugen met tragische gevolgen!
Het duurt niet langer dan een minuut om een belijdenis aan de mensen te ontlokken in een
samenkomst, zoals uitgelegd wordt in deze informatie, en film. Hier volgt een voorbeeld hoe
men dat kan doen, die veel langer is dan nodig.
Goedemorgen(avond, middag) iedereen. Het is een geweldige dag des Heeren. Wij als
Christenen moeten vasthouden aan onze belijdenis Daarom heb ik vandaag een vraag voor
jullie allemaal en ik vraag om een eenvoudig en oprecht Ja of Nee als antwoord dat uit jullie
hart komt. Iedereen mag tegelijk dat antwoord aan mij geven, dus je hoeft niet bang te zijn om
Ja of Nee te antwoorden. Ik stel jullie allemaal de vraag, dan wacht ik even om jullie de tijd te
geven na te denken, en dan doe ik mijn hand omhoog wanneer ik jullie vraag te antwoorden.
Klaar? Hier komt de vraag, “Geloof jij/u dat Jezus Christus voor onze zonden aan het kruis is
gestorven en dat God Hem uit de doden heeft opgewekt?” (wacht 5 seconden) steek je hand
op. (wacht 2 seconden op de antwoorden) Op dit moment heb je ongeveer een minuut nodig
gehad . Mijn vrouw en ik namen elkaar toen we dit deden en het kost ongeveer een minuut
Je kunt, afhankelijk van het soort samenkomst dat je bent, nu een moment van mediteren
hebben zodat de mensen kunnen ontdekken of er iets gebeurt bij iemand door de Heer. Huilen
is een teken . Je kunt ook gewoon doorgaan met de samenkomst Je kunt andere woorden
gebruiken om mensen tot de goede belijdenis te brengen. Wezenlijk neemt het weinig meer
dan 30 seconden om mensen een belijdenis te ontlokken. Bijvoorbeeld:
Prijs de Heer ! Ik wil dat iedereen in deze ruimte naar mij kijkt en mij antwoord geeft met
een duidelijk Ja of Nee. “Gelooft u dat Jezus Christus God in het vlees gemanifesteerd was en
dat hij leeft en nu zit aan Gods rechterhand”( 3 seconden voor een antwoord.) Langzaam kost
dit minder dan 30 seconden.
Als iedere kerk in de wereld op een bepaalde datum een minuut zou nemen om een belijdenis
uit de mensen te halen, Zouden we ( in 24 uur tijd) het grootste wonder krijgen dat ooit
bestaan heeft sinds Jezus naar het kruis ging! Een groot percentage van de 48% zou
verdwenen zijn.
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Heb je een minuutje?
Staat jou naam geschreven?
Staat jou naam geschreven? Zijn de namen van je verwanten geschreven? Zijn de namen van
je vrienden geschreven? I was bezig mensen te laten begrijpen wat er mis was met hun
methodes om mensen te redden. Ik was bezig een tape te maken en verstuurde die naar
mensen maar zonder resultaat. Een prediker zei dat ik te dogmatisch was. Ik was moe van het
vechten en ik besloot om met mijn leven door te gaan en het probleem, dat in alle kerken
aanwezig is, te laten voor wat het was.
De nacht nadat ik die beslissing had genomen, nam de Heer me mee naar een kerk in een
nachtelijk visioen. De Heer en ik stonden achterin, en we keken naar de vrouw die achter de
kansel stond. Ze gaf opdrachten aan de kerkleden in alfabetische volgorde, vanuit een boek.
Ze zei een naam en noemde daarna de opdracht voor die persoon. “John Doe, jij moet naar
Texas gaan.”etc. Ze was juist klaar met de M‟s toen ze zich realiseerde dat ze haar beste
vriendin‟ s naam niet opgenoemd had. Ze bladerde terug in het boek en zei”ik weet dat haar
naam hier ergens staat”, ik weet dat haar naam hier ergens staat”. Ze ging toen een andere
vrouw erbij halen om haar te helpen zoeken in een ouder en groter boek dat aan de zijkant van
de kerk was. Toen waren ze beide verwoed aan het zoeken en zeiden steeds “ik weet dat haar
naam hier ergens staat”steeds opnieuw. Op dat moment nam de Heer me mee naar het boek
op de kansel. Het boek was in twee kolommen bedrukt., de naam in de ene en de opdracht in
de andere Ik zag met mijn eigen ogen dat bijna de helft van de namen weg was maar de
opdrachten waren er wel.
Dit beeld, van de namen die er niet waren werd in mijn geheugen gegrift en toen ik uit het
visioen kwam wist ik dat het boek, het boek van gelovigen was De Heer sprak over Zijn
gelovigen. Hij had opdrachten voor alle gelovigen maar bijna de helft van hun was nooit
gered.
Ik zei de Heer dat het me speet dat ik wilde stoppen en mijn leven weer oppakken Hij had een
waarheid in me gelegd en ik wist dat het Zijn oordeel , niet de mijne, was. Toen wist ik nog
weinig van het exacte cijfer. Op 21 september 1996 maakte de Heer me duidelijk dat op
dat moment 48% van de mensen die volgens de kerk gered zijn , niet gered zijn.
48% zal teruggestuurd worden bij de hemel poort! Op weg naar de hel omdat er gebrek
aan kennis is en om de tradities en doctrines van mensen!

More
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Eenvoud
Dit is een recente e-mail getuigenis waarin God bevestigd wat Hij ons hier bij Take
His Heart geleerd heeft over eeuwig heil.
Hi Roy!
“… Gewoon om u te laten weten dat mijn vader de Heer heeft aangenomen via in het
onderwijs, die we afgelopen maart ontvingen. Ik stelde hem de vragen en zwakjes
antwoordde hij,’ja’. Zes weken later, ging hij snel de
hemel in. Het duurde ongeveer 5 minuten en hij was
niet meer in deze wereld....precies zoals ik de Heer
zoveel keren gevraagd had.
“En omdat ik de Heer zoveel keren gevraagd, “Waarom
leeft hij zo lang?” (96 jaar)… het antwoord, ‘Zodat jij
XXXXX de juiste vragen zou stellen, en dat je Vader,
een gelovige, in mocht gaan door de rechte poort.
“Dus dank je, Roy, voor je bediening. …Ik bid dat mijn
nakomelingen op het rechte pad kunnen zijn en binnengaan door de smalle poort.”
Veel liefde in Jezus!
XXXXX XXXXXXXXX
........
We hebben een paar voorbeelden toegevoegd hoe je de juiste vraag kunt stellen. Ze
kunnen elk moment op elke tijd gesteld worden. Een evangelist die in Afika werkt
vroeg me of hij de jusite vraag aan een mensenmassa van 10.000 kon stellen tijdens
een samenkomst, zouden ze gered zijn? Het antwoord is ja, als ze ‘ja’ antwoorden en
dat ja kwam uit hun hart. Alleen God kent het hart!
Wordt de liaison (verbindingsofficier) van de Heer door de mensen belijdenissen te
laten uitspreken.
Voorbeelden van vragen:
Geloof je dat Jezus jouw zonden naar het kruis gebracht heeft en dat God Hem uit
de doden heeft opgewekt? Ja of Nee?
Geloof je dat Jezus de Zoon van God was en dat God Hem uit de doden heeft
opgewekt? Ja of Nee?
Geloof je dat Jezus zit aan de rechterhand van de Vader en dat God Hem uit de
doden heeft opgewekt? Ja of Nee?
Do you believe Jesus was God manifest in the flesh?
Yes or No?
Geloof je dat Jezus het offer van God was om onze zonden te bedekken? Ja of Nee?
Elk van deze vragen kan werken
De stleutel is dat je je geloof bevestigd tegenover een ander persoon op aarde,
een van deze voorbeelden kan werken! Het is zoals Jezus uitlegde toen Hij de
sleutel tot het Koninkrijk onthulde. YJe bevestigd jouw geloof aan een ander
persoon op aarde en Jezus als de mediator bevestigd het in de hemel.

Sommigen zeggen dat het te simpel is voor eeuwig heil dat het slecht ligt in onze
belijdenis (verklaring) aan een ander persoon. Bedenk eens wat God zegt dat er in
onze belijdenis zit? Bekijk nog eens What is in a True Confession?. (wat ligt in een
ware belijdenis) Het zal ons allemaal helpen om
de eenvoud die in Jezus Christus is!
te begrijpen.
http://www.takehisheart.com

