Vertaling van: The Lord‟s Picture of the Harlot
Vertaald door Hieke Horjus

De Heer zei:
“Niemand kan haar zien,
als Ik haar niet laat zien.

De Hoer, zoals God haar ziet.
1 Corinthiers 2:12.13
Doch wij hebben niet ontvangen een de geest van de wereld, maar de GEEST, Die uit God is,
opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn;
13Welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met
woorden de Heilige Geest leert. Geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
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Van de auteur
Dit is een verzameling van artikelen die een beeld geven van het verschil tussen een hoer en een
bruid.- het ons laten begrijpen van wat een hoererende kerk is. Laat de Heilige Geest een beeld vormen
in uw geest terwijl u deze artikelen leest.
Roy Sauzek

Wat maakt de kerk tot een hoer of een bruid?
Om hoererij te begrijpen moet men inzien dat het een daad is Een vrouw wordt een hoer genoemd
afgaande op haar daden, niet door haar nationaliteit of huidskleur. Mensen worden leugenaars
genoemd omdat ze liegen, niet door hun huidskleur, of nationaliteit. Dus nu weten we: wat een vrouw
is heeft niets te maken met of ze een hoer is of een Bruid. Het gebeurt door haar daden! Hierdoor
begrijpen we: “de kerk”, naar wie God verwijst als een vrouw, is een “hoer”of een “Bruid”door haar
daden.
God zei dat Israël ( een grote menigte mensen) een hoer was
Hosea 4:15
Zo gij, o Israël! Wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde, komt gij toch niet te Gilgal, en
gaat niet op naar Beth-Aven, en zweert niet: zo waarachtig als de HEERE leeft.
Ezechiël 23:5
Ohola nu hoereerde, zijnde onder Mij(terwijl ze van Mij was. Engelse vertaling): en zij werd verliefd
op haar minnaars, op de Assyriërs, die nabij waren;

We moeten ons realiseren dat alleen mensen die God toebehoren de hoer kunnen zijn! God
zei nooit dat de andere volken rondom Israël de hoer waren, omdat ze Hem niet toegezegd
zijn. Alleen een Christen, een Jood, simpelweg een gelovige, kan een hoer zijn, ten opzichte
van God. We spreken hier niet over ongelovige mensen. Redding is niet het onderwerp of het
verschil, als het gaat om de daden van een hoer of “een” bruid.
Toen Israël hoereerde, had ze moeilijkheden met de Heer, door haar daden. Daarom deed God
niets wonderlijks voor haar. Ook is de hoererende kerk, de kerk van de Heer, niet gehoorzaam
aan Zijn wil. Waardoor niet? Door haar daden. Jezus gaat een geheilige vrouw belonen, een
vrouw die door haar daden van een bruid geschikt is als Zijn bruid, als een
gemeenschappelijk lichaam! Om de hoer te kunnen zien moet je haar daden weten en om de
Bruid te zien moet je haar daden weten Je kunt de hoer noch de bruid zien als je hun daden
niet herkend.

Wat is vergeten:
De geestelijke, fundamentele wet van gerechtigheid en zijn vervulling
Gerechtigheid is de fundamentele daad van de Bruid die ze moet vervullen om in de juiste
positie te komen , als vrouw van de Heer. Die positie is een positie van autoriteit! Het
volgende zal ons helpen het te begrijpen.
Er is een geestelijke wet die zegt dat gerechtigheid de zonde bedekt. Dat was wat de profeet
Daniël wist, toen hij tegen koning Nebukadnezar zei in
Danïël 4:27
27 Daarom, o koning laat mijn raad u behagen, en breek uw zonden af door gerechtigheid, en
uw ongerechtigheid door genade te bewijzen aan de ellendigen, of er verlenging van uw vrede
mocht wezen.
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Als je een overzicht maakt van alle profeten in de Bijbel, zul je zien dat ze allemaal wisten
van dit principe, want de Bijbel zegt dat God zelf Zijn profeten onderwijst. Door de Bijbel
heen stuurt God profeten naar de leiders van de volken om hen te overtuigen om
rechtvaardige daden te doen omdat de kracht van gerechtigheid is: zonden te breken en
leven te geven. Die geestelijke wet, precies waar we het hier over hebben, is de reden (de
wettelijke reden) dat Jezus‟ bloed de zonden zijn kracht en zijn macht over ons leven kon
ontnemen. Als het niet om deze wet ging zou Jezus bloed onze zonden niet hebben
bedekt. Ja, Jezus vervulde die wet van gerechtigheid door iedere dag gerechtigheid te doen
We vinden dat in de Spreuken.
Spreuken 16:12 Het is voor koningen een gruwel goddeloosheid te doen; want door
gerechtigheid wordt de troon bevestigd.
Als we bovenstaand schriftgedeelte bekijken, zien we dat als Nebukadnezar Daniëls advies
had opgevolgd, de dingen anders waren geweest. De koning kon zijn zonden afgebroken
hebben en zijn recht op de troon herstelt hebben simpel door gerechtigheid te doen….
Want de troon wordt door gerechtigheid bevestigd.
Omdat Jezus in gerechtigheid wandelde, was God wettelijk in staat om een eeuwige
troon te vestigen voor Hem (door deze geestelijke wet).



Dopen in water
We moeten begrijpen wat de Bijbel zegt over Jezus en anderen die gerechtigheid
deden. Toen Hij gedoopt werd door Johannes, zei Jezus dat het goed was dat Hij alle
gerechtigheid vervulde. Zodoende weten we dat waterdopen in Gods ogen een daad
van gerechtigheid is.
Het woord van God in psalm 112 spreekt over de man (iedere man ) die God vreest,
dus Jezus moest dit principe vervullen en deed dat zeer zeker ook.



Geven aan de armen
Psalm 112 :9
Hij strooit uit,”hij geeft de noodruftige, zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid, zijn
hoorn (kracht) zal verhoogd worden in eer.
Hier krijgen we een beeld : hij (eng. Vert. iedere man) strooit uit aan de armen op
doorgaande basis, heeft gerechtigheid aangedaan, of heeft gerechtigheid verworven.
In handelingen wordt verteld dat Cornelius een man was die God vreesde en
aalmoezen aan de armen gaf, en kijk wat er met hem gebeurde. God kwam in actie.
Petrus legt uit dat Cornelius gerechtigheid (be)werkt.
Handelingen 10:34,35
34 En Petrus de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen
aannemer des persoons is. Maar in elk volk is die Hem vreest en gerechtigheid werkt,
Hem aangenaam.
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Wat had Cornelius gedaan?
Hij vreesde God
Bad altijd tot God
Gaf aalmoezen

Handelingen 10:2
Godzalig en vreesde God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en
God gedurig biddende.
Aalmoezen is iets (geld, eten,kleding, een daad van medelijden) Je geeft de armen, en omdat
het een werk van gerechtigheid is, komt God in actie voor jouw. In Cornelius zijn geval
stuurde God een engel en dat veroorzaakte bovennatuurlijke gebeurtenissen,
(engelen, visioenen etc.) om Cornelius te redden. Volgens Petrus, bracht Cornelius
gerechtigheid in praktijk… en bad altijd tot God. Dit verhaal is een perfect voorbeeld waarom
Jacobus zei in Jacobus 5:16 …een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Een
man die gerechtigheid doet (in praktijk brengt) heeft meer kracht bij God, dan een man die
gerechtigheid niet in praktijk brengt. Kijk naar wat de engel zegt tegen Cornelius in
Handelingen 10: 4 … uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor
God dit gebeurt in het Nieuwe Testament! Cornelius had een gedachtenis in de Hemel omdat
hij gerechtigheid deed. Jezus had het grootste gedachtenis in de Hemel omdat Hij constant
gerechtigheid deed.
De wet van gerechtigheid zal nooit veranderen of teniet gedaan worden. Het was ook zo in
Nebukadnezar‟s dagen en in Cornelius dagen en Petrus spreekt zelfs van gerechtigheid die in
de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde zijn.
2 Petrus 3:13
Maar wij verwachten,naar Zijn beloften, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in welke
gerechtigheid woont.
Dit is de reden waarom, toen God me de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde liet zien, ik wat
ik zag alleen maar kon omschrijven als Leven, zo veel Leven De daad van gerechtigheid
brengt leven voor! Het werk van de rechtvaardige is ten leven…..spreuken 10:16
Kijk naar Handelingen 10:38 waar Petrus het over Jezus heeft.
Handelingen 10:38
Betreffende Jezus van Nazareth, hoe God Hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met
kracht; Die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die door de duivel
overweldigd waren; want God was met Hem.
We moeten inzien dat Jezus goed deed, altijd. En dat Hij ook genas allen die door de duivel
overweldigd waren.
Jezus gaf zoveel. ALTIJD Dit is de reden waarom de discipelen niet door hadden wat er
werkelijk gebeurde toen Jezus Judas wegstuurde om Hem te verraden.
Johannes 13:27-29
En na de bete, toen voer de satan in hem, Jezus dan zeide tot hem: Wat gij doet doe het
haastig. En dit verstond niemand van hen, die aanzaten, waartoe Hij hem dat zeide. Want
sommigen meenden, omdat Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: Koop, wat wij nodig
hebben voor het feest, of, dat hij de armen wat geven zou.
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Deze mensen waren er zo aan gewend dat Jezus Judas uitstuurde om iets aan de armen te
geven dat dit tot gevolg had dat ze niet in de gaten hadden wat er werkelijk gebeurde. De
gedachte dat Judas wegging om iets te doen voor het feest kwam doordat het feest toen aan de
gang was.
Door dit alles, zien we dat Jezus de wet van gerechtigheid vervulde, wat God op Zijn beurt het
wettelijk recht gaf om Zijn troon te bevestigen De Bruid, als een gemeenschappelijk lichaam,
zal diezelfde wet vervullen. Wanneer dat werkelijk gebeurd, zal God haar positie bevestigen
naast de Heer! , Zou Jezus zo puur en schoon, een onrechtvaardig lichaam kunnen trouwen,
een bevlekte vrouw, de kerk genoemd? De wet van gerechtigheid zal voor ons werken zoals
het voor Nebukadnezar had kunnen werken, maar hij koos ervoor om de woorden van de
profeet te negeren, ”bewijs genade aan de ellendigen” Het doen van gerechtigheid
bewerkstelligde iets groots voor Cornelius. Het werkte voor Paulus ook, omdat de Heer me
zei, “Paulus gaf aalmoezen, en dat was de reden dat de kracht van God zo geweldig in hem
werkte.”Het gebeden van een rechtvaardige vermag veel!”
U kunt rechtvaardigheid doen voor uzelf en beloond worden, maar dat is niet iets doen voor
Jezus, noch vestigt het de aandacht op Hem. De Bruid zal rechtvaardigheid voor Hem
bewerken, de aandacht op Hem vestigen! Het is de manier waarop deze onzichtbare vrouw, de
Bruid van Christus genaamd, de wet kan vervullen, die van gerechtigheid, en zodoende de
beloftes verkrijgen.
Kunt u zich dit voorstellen? De kerk als een gemeenschappelijk lichaam die de troon van
Jezus deelt, als Zijn vrouw? Denkt u werkelijk dat Jezus een onrechtvaardige vrouw naast
zich kan hebben op de troon? Denk eraan, gerechtigheid is een daad., niet een status waarin
je verkeerd. De kerk moet rechtvaardigheid aandoen (witte linnen kleding) voordat ze kan
zitten op de troon, naast Jezus! Het is tijd dat ze zich schoonmaakt (heiligt) en haarzelf
voorbereid.
Openbaring 19:7-8
Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des
Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid En haar is gegeven, dat zij bekleed
wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad (S.V) want dit fijn lijnwaad zijn de
rechtvaardigmakingen der heiligen.
Zij zal zichzelf rein maken en de wet van gerechtigheid vervullen
Wanneer ze dit doet,zal zij (als gemeenschappelijk lichaam) in een positie komen van
autoriteit in het Koninkrijk van God! Dit is een plaats van autoriteit die de kerk in de wereld ,
nooit heeft laten zien. Iemand die de president van een land wordt, komt in een plaats van
autoriteit, waarin hij nog nooit geweest is. Er is een autoriteit in de geestelijke wereld, in het
Koninkrijk van God, die van verschillende posities in het Koninkrijk van God komen. De
apostel, profeet, evangelist, leraar, en herder hebben allemaal verschillende autoriteit in het
Koninkrijk, die bij hun speciale posities behoren! Een hoer(de kerk) heeft geen autoriteit,
omdat ze een hoer is, in het Koninkrijk van God! Geen troon-schap hier! Kunt u zich
voorstellen dat het lichaam van Christus in de positie van een Koningin komt in het
Koninkrijk van God? Kunt u zich de autoriteit die zij heeft, voorstellen? Hierdoor begrijpen
we hoe belangrijk het is om de geestelijke wet ven rechtvaardigheid te vervullen als het
lichaam van gelovigen. Een Koningin zit op de troon!

5

Spreuken 16:12
Het is voor de koningen een gruwel goddeloosheid te doen; want door gerechtigheid wordt de
troon bevestigd.

Intimiteit met de Heer is een noodzaak voor de Bruid!
Een bruid (trouwe echtgenote) is intiem met haar man. Een hoer is intiem met veel
mannen. De Heer maakte me erg duidelijk in een visioen hoe het leiderschap van de kerk niet
intiem met Hem is, en dat komt door hun daden, ze intiem zijn met mannen. Dit wordt
veroorzaakt doordat het leiderschap van de kerk niet begrijpt hoe de Heilige Geest onderwijst:
namelijk door ons geestelijke met geestelijke dingen te laten vergelijken. (1Cor. 2:13). Wij
zijn allemaal schuldig hieraan geweest., inclusief mijzelf. God moest me het verschil leren.
We moeten begrijpen dat het leiderschap het lichaam van Christus een hoer of bruid maakt.
Om dit te kunnen zien in de bijbel moeten we kijken naar:
1Corinthiers 6:15,16
Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus
nemen, en ze leden van een hoer maken? Dat zij verre. 16 Of weet gij niet, dat die de hoer
aanhangt, een lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij zullen tot één vlees wezen.
Paul maakt hier duidelijk dat hij bij machte is de leden van Christus leden van een hoer te
maken. Omdat het leiderschap bepaald of een lichaam een hoer of bruid is. Het is een
noodzaak dat het leiderschap intiem met de Heer is, zoals een trouwe vrouw zou zijn. Het
volgende visioen laat een beeld zien van dit probleem. Dit visioen is het oordeel van de Heer,
niet die van mij.
Ik stond op het toneel met de Heer. Er stond een kansel met een groot wit stuk karton, tussen
mij en de Heer. Vóór de Heer, op een lager niveau zaten mannen in pakken gekleed, op
gewonen stoelen. De Heer gaf hun een Woord en stond, met een viltstift in Zijn Hand, klaar
om hun het Woord uit te leggen wat Hij hun zojuist had gegeven. Nadat ze het Woord van
de Heer hadden gekregen keerden de mannen zich naar elkaar toe en spraken over het
Woord wat de Heer hun had gegeven. Ik zag dat de Heer geduldig wachtte totdat de
mannen zich weer naar Hem keerden zodat Hij hun kon uitleggen wat het Woord betekende.
Zij deden dat niet, en bleven doorgaan met het vertrouwen op hun eigen uitleggingen. Hij
wachtte nogal lang. Toen zag ik dat de Heer boos werd Hij leunde naar mij vóór de kansel
langs. Ik deed een stap terug, zijn boosheid ziende, en niet wetend wat Hij zou gaan doen.
Toen Hij voor de ezel langs boog, had Hij plotseling twee tandwielen in zijn Hand. Het was
alsof ze uit de kansel kwamen. Het was datgene wat Hij aan hen had willen uitleggen. Hij
drukte de twee tandwielen tegen mijn borst en zei: “Jij bent de enige die wilde luisteren!”
Door de kracht viel ik bijna achterover. Ik strompelde achteruit, om mijn evenwicht te
bewaren, met het gewicht van de twee tandwielen in mijn armen.
Geloof me, zo verging het mij persoonlijk! De twee tandwielen die Hij aan de mannen had
willen uitleggen waren: “HET MECHANISME (tandwiel) VAN HET GEVEN VAN
TIENDEN” EN “HET MECHANISME VAN REDDING” Ik weet van enkel welbekende
mannen die woorden van de Heer hebben gekregen over het probleem dat mensen niet gered
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worden bij hun uitnodigingen naar voren te komen(Altaarroep). Mij werd ook verteld van een
erg populaire man aan wie de Heer een woord over de tienden had gegeven. Al deze mensen
vertrouwden op hun eigen begrip van de woorden die ze van de Heer hadden gekregen.
In het visioen is duidelijk te herkennen hoe deze mensen hoererij bedreven: intimiteit (een
vorm van omgang) met elkaar (mannen) De informatie, hun uitleg ervan, is door het hele
lichaam van de mensheid verspreid is, is een gevolg van hun begrijpen van het woord van
God, niet de waarheid . Een ware bruid is alleen intiem met haar eigen man, wat in dit geval,
de Heer is. Zij krijgt al haar uitleg van de Heer, zij doet wat de Heer wil, en ze doet het op
Zijn manier. Dit visioen zou iedereen duidelijk moeten maken hoe wij intiem met de Heer
moeten zijn. Het beeld van mannen die in stoelen zitten en naar elkaar leunen om uitleg in
plaats van naar de Heer , is een perfect beeld van een hoererende daad. De Heer wachtte
geduldig en wilde uitleg geven. Wat een schande. Er zijn meer mensen in de hel op dit
moment door deze hoerendaad (want dat gebeurde er in werkelijkheid) wat verklaard waarom
God met zijn eigen Mond dit zegt, aangaande de trouwe stad die veranderde in een hoer:
Spreuken 7:27.
Haar huis zijn wegen van het graf dalende naar de binnenkamers van de dood.
Als je in gehoorsafstand van de Heer bent zegt nog niet dat je intiem met Hem bent. Als je
Hem hoort betekent nog niet dat je intiem met Hem bent. Als de Heilige Geest zich
manifesteert, als de gaven van de Heilige Geest zich laten zien, is dat nog niet intimiteit met
de Heer! Gaven ontvang je wel meer, maar je bent niet altijd intiem met de gever. Om een
voorbeeld te geven, laten we zeggen dat je in zuidelijke richting langs de weg loopt, met veel
mensen om je heen, en de Heer loopt ook in dezelfde richting aan de andere kant van die
weg. Hij roept een Woord naar jou over de straat heen en jij hoort het, tussen al die mensen,
Een Woord is een gave. Jij hebt een keus of je verteld het aan de mensen om je heen wat de
Heer zei, met hen pratend over wat Hij zei, vertrouwend op jouw eigen uitleg of je kunt de
straat oversteken en met de Heer oplopen totdat Hij (op zijn tijd en naar zijn wil) jou de uitleg
geeft. Uiteindelijk is Hij Degene die begrijpt wat Hij jouw zojuist heeft gezegd, niet de
mensen in de straat die bij jou liepen. De gaven zijn allemaal gegeven naar Zijn wil! MET
EEN DOEL! Daarom moet je denken, Waarom zei Hij wat Hij zei?” en dat “waarom”wordt
alleen door Hem onthult door de volledige uitleg achter wat Hij zei.!
Bijvoorbeeld, als de Heer tegen jou,met een bediening van het evangelie,zei dat er mensen
zijn bij jouw altaar die daar niet gered worden, zou je of wou je het waarom ontdekken van
Hem of vertrouwen op je eigen uitleg.
Dus vaak onthult God ons iets, en wij voegen onze eigen uitleg toe aan wat Hij zei en lopen
verder langs de straat. Dit is niet intimiteit met de Heer.

. . .Laat ons ons vrolijk maken in grote liefde (spreuken 7:18)
Lopen de preken, die vandaag de dag gehouden worden in de kerken , gelijk met de gedachte
welke Jona had, waardoor hij ongehoorzaam was?
Nadat Jona uit de vis kwam, zei God opnieuw tegen hem om naar Nineve te gaan. Deze keer
ging hij gehoorzaam, en sprak daar het woord van de Heer. De mensen bekeerden zich van
hun wegen en de Heer toonde genade en bracht geen ramp over Nineve. Jona was
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ontevreden en boos daarom bad hij weer tot God. In dit gebed zien we wat Jona geloofde
over God.
Jona 4:2
… want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van
goedertierenheid, en berouw hebbende van het kwaad.
Jona wist dat God genadig was. barmhartig , lankmoedig en groot van goedertierenheid. Dit
is waar, maar die eigenschappen zitten aan de kant van de liefde van het evangelie. Daarom
durfde hij ook ongehoorzaam te zijn en weg te lopen. Jona had niet in de gaten dat God een
oordelende God was, ook voor hem, zijn dienaar. Je zou jezelf af kunnen vragen, “wat maakte
het uiteindelijk uit, want Jona ging later toch gehoorzaam naar Nineve?” Wat ik weet is de
vraag die God mij ingaf toen hij mij onderwees over Jona‟ s ongehoorzaamheid. “Wat
gebeurde er met de mensen die stierven in de tijd dat Jona ongehoorzaam was?” Ik wist dat
die mensen geen kans hadden gehad om zich te bekeren en hun bloed was aan de handen van
Jona. Ik weet dat de boodschap van de liefde één is die we allemaal graag horen en we rijden
kilometers om ernaar te kúnnen horen. Er worden kerken mee gebouwd, precies zoals de
„welvaart‟ boodschap dat doet.
MAAR
Het onderwijs en de preken in de kerk betreffende Gods liefde is helemaal uit balans met
het onderwijs en spreken over de rest van Gods persoonlijkheid. Dit werd wekelijkheid voor
mij na wat mij in de Hemel werd getoond. Met zijn liefde maakte God een weg naar redding
door zijn Zoon., maar dat veranderd de regels niet. Ik was iemand die geloofde dat Gods
liefde zo ongeveer alles bedekte. Toen ik in de Hemel stond, zag ik Jezus een meer van tranen
huilen voor één gelovige in de hel. God‟ s perfecte liefde ging niet uit boven de waarheid, en
daardoor was zij daar. . Waarheid was de bepalende factor, niet liefde. Als dat zo was
geweest had Jezus haar allang uit de hel gegrepen. Ik geloofde dat Hij alles kon; want met
God is toch niets onmogelijk. Ik was stoutmoedig en zei Hem zelfs dat Hij haar daar uit moest
halen. Ik geloofde werkelijk dat Hij dat kon! Mijn groot geloof, zonder enige twijfel, overtrof
de waarheid niet, die waarheid waardoor zij daar was.. Waarheid was de bepalende factor.
Waarheid is wat in de hemel alles bepaald ongeacht wat wij geloven. Jezus zei de waarheid
zal je vrijmaken, niet liefde. Wat ik dacht dat de waarheid was droeg niet bij aan iets in de
hemel, noch deed mijn liefde of de Heer ‟s liefde voor de vrouw in de hel dat. Onze liefde
was er, maar dat was niet de bepalende factor!
God Woord zegt dat we alles moeten beproeven, toch zijn er miljoenen en miljoenen
christenen die onbeproefde dingen doen en geloven. Zij geloven wat zij willen geloven, en dat
zal niet standhouden in de hemel. Waarheid overheerst en bepaald daar. De waarheid die
ik tegenkwam was gevestigd tijdens de grondlegging van de aarde. Het is niet veranderd of
verouderd op welke manier dan ook. Wat Jezus deed was gevestigd bij de grondlegging van
de wereld en Hij bewandelde die weg helemaal. Jaren geleden zei de Heer dat ik een profeet
was, of ik er nu naar handelde of niet. Dit onthuld mijn roeping en wat er over mij staat
geschreven in de hemel, of ik het nu doe of niet. Of ik die weg bewandel of niet, hangt van
mij af. Of je het nu geloofd of niet, veranderd niets aan wat God gevestigd heeft in de hemel.
Dat ik het ontken veranderd ook niet wat God geschreven heeft.
Hier neem ik van de gelegenheid gebruik om tot diegene te zeggen die Gods roeping nog niet
beantwoord hebben of ontkend hebben, of denken dat God hen vrijgesteld heeft. “Kijk uit “.
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De gaven en roepingen van God zijn zonder zweem van omkeer (hij veranderd ze niet als wij
ze niet benutten)
Jij werd geroepen voor een doel, en Hij koos jou. Jij koos Hem niet. Jouw doel was beschikt
toen de wereld geschapen werd en als jij in de hemel komt zul je die waarheid onder ogen
moeten zien. God heeft zijn plan niet veranderd! Wat je ook geloof over jouw roeping of
wat voor excuus je ook bedenkt Betekent niets in het licht van Gods beschikking die Hij
maakte toen Hij de wereld schiep. Wat daar ligt is niet te veranderen door wat jij gelooft.
(denkt dat de waarheid is) Zijn liefde voor jouw zal niet overschaduwen wat al voor jouw
bestemd is. Toen God toestond dat Israël een koning kreeg, veranderde dat niets aan het feit
dat het de bedoeling was dat Israël geen andere koning zou hebben dan de Messias. God
verlangt ernaar dat jij gehoorzaamt aan Zijn roeping, maar Hij laat de keus aan jouw. Wat
geschreven staat en beschikt is, is een wettelijke zaak., en Gods liefde veranderd dat niet.
Wanneer je in de hemel komt, zal Hij je dan beelden laten zien van de mensen die jij zou
moeten hebben beïnvloed, of mee moest helpen te beïnvloeden., tijdens jouw tijd hier op
aarde? Ik hoop van niet!
Jezus gehoorzaamde aan iedere jota en tittel die de Vader van Hem verwachtte. Zijn daden
hielden stand in het hemelse gericht. Het moest wettelijk zijn. Daarom schrijft:
Hebreeën 9:16,17
Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood des testamentmakers tussen
kome; Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de
testamentmaker leeft
Jouw laatste wil en testament, als een persoon, heeft geen effect tenzij je sterft; dat is een
wettelijke zaak. Jezus zei dat niemand Hem kon doden dan alleen als Hij dat zelf wilde.
Waarom? Omdat alleen dán Zijn handelingen stand hielden in het hemels gerechtshof..
Christenen zingen : “Wij marcheren naar Sion”etc. Weet je dat de berg Sion de plaats is waar
God zijn wettelijke registratie bewaard?
De handelingen van de vrouw die bestemd is als Bruid, zullen ook stand moeten houden in het
hemels gerechtshof, om “de Bruid” te kunnen zijn. De hoererende kerk zal dat niet zijn, zij
is daarvoor niet gekwalificeerd, door haar handelingen. God heeft alles volgens de wet gedaan
sinds de Hof van Eden, zodat alles wat Hij gedaan heeft stand zou houden in het hemels
gerechtshof. Pure waarheid is de beheersende alles overschaduwende factor. Hoe de
Bruid moet zijn is bepaald bij de grondlegging van de wereld. God maakt niet gaandeweg de
regels, noch vraagt Hij het advies van kerkleiders of geredde mensen. Het heeft te maken met
het onderwijs en het leren van de handelingen van een hoer of de handelingen van een Bruid
als kerkelijk lichaam. De Bruid zal vlekkeloos móeten zijn en zál vlekkeloos zijn. Wordt
wakker, kerk!
In het boek Openbaringen spreekt God over diegene die niet bij de “Bruid” kunnen horen.
Een van die aspecten heeft te maken met liefde. …. . en een ieder die de leugen liefheeft,
en doet (Opb. 22:15) Er is een liefde die resulteert in een leugen. Het resultaat van de
“uitbalans zijnde liefde beweging van de kerk” en gebrek aan Gods waarheid was de reden dat
ik in de Hemel stond, kijkend naar de hel om dáár een gelóvige te zien. God zei eens tegen
mij, “Je liegt de hele tijd om maar niet beledigend te zijn” Het was waar, maar mensen van de
“liefde beweging”zouden zeggen dat het niet van God kwam omdat het kritisch is. Het was
niet kritisch maar het was de waarheid. Jezus zelf sprak ook de waarheid en beledigde heel
veel mensen, maar Hij liet hun Zijn liefde zien door hun de waarheid te zeggen. Liefde en
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waarheid zijn onlosmakelijk in de goddelijke wekelijkheid. God is waarheid en God is liefde.
De vlekkeloze Bruid zal ook vol van waarheid en liefde moeten zijn en niet van hoererende
handelingen
Een hoer is te herkennen aan haar daden. Dus overal waar God de gedachten en daden van
een hoer openbaard, vertegenwoordigd dat ook het beeld van de kerk die de gedachten en
daden van een hoer heeft. Kijk naar wat God zegt dat een hoer zegt en denkt.
Spreuken 7:18-20
Kom laat ons dronken worden van minnen tot de morgen toe; laat ons vrolijk maken in
grote liefde. Want de man (Jezus) is niet in zijn huis, hij is een verre weg getogen. Hij
heeft een bundel geld in zijn hand genomen ten bestemde dage.
Deze hoer verwacht de terugkeer van de man van het huis -Jezus. Wat zegt ze om te gaan
doen omdat de Heer nu weg is: laat ons vrolijk maken in grote liefde
God is Liefde maar Hij is ook de Waarheid, het Licht, en de Weg. Liefde wist de waarheid
niet uit of overschaduwd haar. God heeft die waarheid vastgesteld. Liefde veranderd ook niet
de mogelijkheid van God omjouw licht te geven. Liefde veranderd ook niet de smalle weg die
ten leven leid, waar Jezus over sprak. De “liefde” preken geven de mensen een onjuist beeld
en versnellen ongehoorzaamheid aan God.
Kijk naar het beeld wat ons gegeven wordt met betrekking tot Mozes. Hij sloeg op de rots en
was daarmee ongehoorzaam aan God, dus mocht hij het beloofde land niet in. De “liefdebeweging” van tegenwoordig, gelooft dat God‟ s liefde deze kleine overtreding (slaan in
plaats van spreken) wel overschaduwd. Uiteindelijk, kijk eens naar wat Mozes allemaal in
gehoorzaamheid aan God gedaan heeft. Kijk naar de wonderen die God allemaal kon doen
door Mozes‟ geloof. De oorspronkelijke Israëlieten die uit Egypte kwamen zijn het beloofde
land niet binnen gegaan door hun ongehoorzaamheid, ook al hadden ze wonder op wonder
meegemaakt .Als God dat zou doen, is Hij dan Liefde?
God stuurde Adam en Eva uit de tuin om één daad van ongehoorzaamheid. De “liefdebeweging” prediking geeft de indruk dat we alles kunnen doen wat we willen, daarna vragen
om vergeving en God wist alle gevolgen van onze ongehoorzaamheid uit op een
bovennatuurlijke manier. Als een vrouw overspel pleegt en zwanger raakt, daarna vergeving
vraagt, zal ze nog steeds te maken krijgen met het resultaat van haar ongehoorzaamheid, een
kind.
Wij leven met de resultaten van een overspelige kerk in deze wereld. Als de kerk gehandeld
had als een bruid,of als een vrouw voor de Heer,.zou deze wereld er anders uitzien. De eerste
gemeente (kerk) handelde als een Bruid en veranderde de toen bekende wereld. Jammer
genoeg vervielen ze gauw in ongehoorzaamheid, precies zoals de Israëlieten in het Oude
Testament! God wacht nog steeds op dat deze vrouw, de kerk, haar gedrag zal corrigeren. Ze
moet zichzelf klaarmaken voor het huwelijk ( openbaringen19:7). Het is nu de tijd!
Heeft het overdreven aandacht vestigen op de liefde jouw ,onwetend, beïnvloed en je in
slaap gesust? Denk na over de redding. Het overdreven preken over de liefde heeft christenen
„gemaakt‟ die denken zoiets als:” Ik geloof gewoon niet dat mensen in de jungle en in
onderontwikkelde landen naar de hel gaan omdat ze niet over Jezus gehoord hebben. Hoe zit
het dan met mensen die rechtvaardig zijn? Komen zij er dan niet? Hoe zit het mensen die
degelijk en goed geleefd hebben? OH, het komt wel goed! We komen er wel allemaal, op een
of andere manier.”
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Mijn vriend,Laat ons, ons vrolijk maken in grote liefde. (spreuken 7:18) is naar binnen
geslopen en heeft jouw ongemerkt in slaap gesust! Weet je wat je zegt? Je zegt dat God een
fout heeft gemaakt door te zeggen dat de mensheid een redder nodig heeft. Jij zegt dat Jezus
voor niets aan het kruis hing. Jij maakt alles wat God heeft gedaan na de val van de mens tot
een bespotting.
Efeziërs 2:8,9
Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat uit u, het is Gods gave, Niet uit
werken, opdat niemand roeme.
Dit sluit uit dat goed leven (werken/handelingen) een eerste vereiste zijn voor het eeuwige
leven. God zegt dat Hij zijn Zoon gezonden heeft zodat wij door Hem gered worden, niet
door werken. Wordt wakker meneer Christen. Je bent in slaap gesust door de
(overdreven) „liefde‟ reclame, en je noemt God een leugenaar! Recht voor zijn raap, maar
denk er eens over na! De onderwijzingen van liefde, zonder de andere persoonlijkheden van
God hebben dit soort gedachten veroorzaakt in de kerk over de hele wereld. Het is het
gaspedaal van de ongehoorzaamheid Ik heb nog maar het tipje opgelicht van wat dit probleem
van de onbalans heeft veroorzaakt, maar ik hoop dat je bent gaan inzien wat het probleem is.

Het beeld van de Hoer zoals God haar ziet
De Heer zei,
“Niemand kan haar zien als Ik haar niet tentoonstel”
Op 25 april 1996 sprak de Heer tegen mij door iemand anders.
Je moet de dingen die Ik je in het verleden heb gezegd niet licht opvatten Je moet de dingen
die Ik je in de nacht vertel niet te licht opvatten, en ook niet wat Ik je nu leer.
De Heer maakte de achtergrond voor wat Hij mij zou gaan openbaren. Het is duidelijk dat Hij
zeker wilde zijn dat ik het belang van wat Hij mij geopenbaard had en zou openbaren niet
zou onderschatten. Als het zo belangrijk voor mij is, is dat het ook voor u! Ironisch genoeg is
het belangrijk voor God, dat we dit begrijpen opdat de Bruid zichtbaar wordt op de aarde!
Een paar dagen na dit woord sprak de Heer en zei: Ik heb een beeld van de Hoer gegeven
door de hele Bijbel heen. “ Ik dacht, O Heer! Dit is iets wat ik niet wil weten.” Maar toch, in
gehoorzaamheid verzamelde ik schriftgedeelten op mijn computer met het woord “Hoer” erin,
en de Heer liet er licht opschijnen terwijl ik ze las, zodat ik ze begreep. Ik zat met verbazing te
kijken hoe het beeld zich voor mijn ogen ontplooide.
In die tijd zei de Heer: Er is geen bediening op aarde die geen hoereij ten opzichte van Mij
bedrijft.” Dus let goed op! Wanneer de Heer terug komt beloond Hij niet een bevlekte kerk,
noch zal Hij één belonen die hoererij pleegt.
Als je op de browser van www.takehisheart.com kijkt, weet je dat de Heer mij de
Bruidssluier heeft getoond. Het was op de aarde niet in de Hemel. Jezus zei dat er in de
Hemel niet gehuwd wordt. Het huwelijk van de kerk gebeurd hier op aarde, niet in de Hemel.
Het moet op de aarde gebeuren voordat het vastgesteld kan worden in de Hemel. Precies zoals
de kruisiging op aarde moest gebeuren om te bewerken wat nodig was in de Hemel. Wat op
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aarde gebeurd wordt vastgesteld in de Hemel. Jezus zei wat gij bind op de aarde zal gebonden
zijn in de hemel en wat gij ontbind op aarde zal ontbonden zijn en de Hemel ( math.16:19).
Het huwelijk van de kerk met Jezus moet op de aarde gebeuren om wettelijke dingen in de
hemel vast te stellen, en het is ook een instrument voor de verlossing van de mens. De kerk is
het vat van God hier op aarde, Zijn vertegenwoordiger, Zijn handen en voeten. Zij moet
glorieus worden voor de ogen van de mensen en in Zijn ogen. De Heer heeft het nodig dat de
kerk hier op aarde glorieus is, niet in de Hemel. Het is niet nodig dat de kerk glorieus is in de
hemel, want iedereen daar doet al de wil van God! De kerk van nu op aarde is niet glorieus
omdat ze de begrippen, leerstellingen en ideeën van de mens,( over wie zij is en wat zij moet
doen), naloopt. Zij is een hoer.
Knijp eens in je arm. Kijk er dan eens naar. Realiseer je dat je niet anders bent dan Johannes
de Doper. Je bent niet anders dan Mozes. Zij hadden een vel en konden doen wat jij deed. Je
bent dus ook niet anders dan de man die gestenigd werd om zijn ongehoorzaamheid aan God
wat 35 mensen het leven kostte. Deze mensen waren van dezelfde nationaliteit; de een was
ongehoorzaam en de anderen gehoorzaam Dat was het verschil. Wat God over ons zegt heeft
te maken met wat we doen niet met wie we zijn Bijvoorbeeld stel je een vrouw voor die
verloofd is met een man. Vanaf het moment dat ze verloofd is bepalen haar daden of ze
werkelijk trouw is aan haar verloofde. Haar handelingen bepalen of ze een hoer is of een bruid
voor haar toekomstige man. Denk eraan een vrouw wordt bruid genoemd voordat een
huwelijk werkelijk heeft plaatsgevonden. De kerk werd geboren om verloofd te zijn met Haar
man aan het kruis en past in dit plaatje, als een gemeenschappelijk lichaam.
Jezus houd nog steeds van Zijn toekomstige bruid, ook al pleegt ze onbewust overspelige
daden ten opzichte van Hem op dit moment.
Als we spreken over de hoer, dan spreken we niet over zonde, gered of verloren. Als christen
kun je slecht genoemd worden door wat je doet. Het veranderd niet wie je bent. Het wordt
bepaald door je daden. Het zijn de daden (van hoererij) die de Heer verafschuwt, vooral door
de vruchten die het oplevert, God verdoemd niemand, evenmin doe ik dat. Maar als we
dingen doen die een daad van hoererij is, zijn we een hoer. Die waarheid geld ook voor de
kerk (gemeenschappelijk lichaam). Niettemin houd Jezus nog steeds van Zijn mensen.
Houd dit gedeelte in gedachten als ik met jullie deel wie de hoer is.
Het beeld dat de Heer ons geeft laat zien dat alleen geredde mensen de hoer kunnen zijn.
Niemand op de aarde kan de hoer van Christus zijn dan Zijn mensen. Door onze individuele
daden en die van het gemeenschappelijke lichaam. De Heer zegt: Ik heb je bedekt, Ik heb al
die tijd van je gehouden. Ik heb je gaven gegeven. Ik heb je zilver vermenigvuldigd. We
moeten inzien hoeveel de Heer de kerk liefheeft gehad ondanks zijn daden van hoererij als
gemeenschappelijk lichaam. Maar er komt een tijd dat de Heer zegt, “Ik zal je daden van
hoererij tentoonstellen, Ik zal je uitkleden en tentoonstellen”.Hij zal simpelweg zeggen,
“NIET MEER” Hij is een God van waarheid en rechtvaardig oordeel.!
Ik wil iets delen dat gebeurde tijdens de week dat de Heer me liet zien wie de hoer is. Nadat
Hij Zijn beeld van de kerk als hoer aan me had laten zien door de bijbel, besteedde ik twee
dagen achter mijn computer om dat onder woorden te brengen. Op de dag dat Hij dit allemaal
aan mij liet zien kon ik niet gaan slapen. Ik stond uiteindelijk op om drie uur in de morgen.
Toen deed ik iets wat de bijbel zegt dat we allemaal doen. Ik ging het ontkennen. De Bijbel
spreekt over het feit dat wanneer wij de waarheid horen, zijn we beledigd. Dat is een feit. Ik
heb mensen gezien die beledigd waren omdat ze een waarheid te horen kregen die ze niet
wilden horen. Ik wist en begreep wat Hij zei, maar het zwart op wit opgeschreven te zien
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veroorzaakte dat ik het ontkende. Ik ontkende het, voornamelijk omdat ik niet onder ogen
wilde zien wat de Heer me had geopenbaard. Ik zei: “O Heer dat kunt U niet zijn geweest!”
Maar Hij kwam met me klaar en liet me zonder twijfel weten dat Hij het was die ik had
gehoord. Ik denk dat ik in de war was, maar eigenlijk was daar geen reden voor.
Weet je, het huwelijk van de kerk met het Lam is op een vastgestelde tijd. Die tijd is nu! De
kerk en alles over de kerk – is zoals het is. En totdat God ons uit de hoererij haalt zijn we
bezig met hoererij. Het is er, totdat het weg is. Hij is begonnen ons eruit te halen! Zal de kerk
zich werkelijk heiligen als een gemeenschappelijk lichaam,zich werkelijk heiligen in
voorbereiding op het huwelijk met de Koning der Koningen? In het boek Openbaringen is het
duidelijk dat de vrouw, de kerk, zichzelf moet heiligen, voorbereiden voor het huwelijk
(Openbaringen 19:7).
Nu ik dit allemaal gezegd heb, ga ik terug naar mijn ervaringen. Ik voerde alle
schriftgedeeltes met het woord hoer in mijn computer in, en ik begon die gedeeltes te lezen.
Tot mijn verbazing kwam ik er al gauw achter, dat ik niet alle verhalen rondom deze
schriftgedeeltes hoefde te begrijpen om te zien welk beeld de Heer begon te geven. Hij
maakte simpelweg een muurkrant met beelden die door elk gedeelte beschreven werden.
Wanneer een artiest een schilderij maakt gaat hij over het doek van links naar rechts en
uiteindelijk is het schilderij geboren. Je kunt het schilderij niet begrijpen of zien als er nog
maar een paar details klaar zijn. ( Daarom moet je alles lezen wat op de website staat, en komt
te staan, om het hele schilderij te begrijpen.)

V
Alleen Gods volk kan de Hoer zijn
Ezechiël 23:5
Ohola nu hoereerde, zijnde onder Mij
Het plaatje: een persoon die de Heer toebehoord hoereert
Hosea 4:15
Zo gij , o Israël wilt hoereren, dat Immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te
Gilgal, en gaat niet op naar Bethaven, en zweert niet: Zo waarachtig als de Heere leeft.
Hier zien we dat het God ‟s volk is (gemeenschappelijk lichaam, natie), en alleen God ‟s volk
die de rol van hoer kan hebben. (Israël hield niet op om God ‟s volk te zijn toen zij hoereerde.
In een kerk situatie kan alleen een gelovige hoereren! Geen ongelovige). Denk hier eens over
na. Alleen een verloofde (toegezegde) kan hoereren. Het beeld werd eenvoudig toen ik
begreep dat je niet ontrouw kunt zijn als er niemand is om ontrouw tegen te zijn !

V
Mensen kunnen haar niet zien
Genesis 38:21,22
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En hij vroeg de lieden van haar plaats, zeggende: Waar is de hoer, die bij deze twee fonteinen
aan de weg was? En zij zeiden : Hier is geen hoer geweest. En hij keerde weer tot Juda, en
zeide, , Ik heb haar niet gevonden en ook zeiden de lieden van die plaats. Hier is geen hoer
geweest.
Terwijl ik naar deze woorden uit Genesis keek dacht ik: “God begon het beeld van de hoer te
schilderen in Genesis! Hij had de hele tijd al een plan” hier begon de Heer mijn verstand te
openen zodat ik op het juiste gedachtepatroon werd gezet. Het beeld wat ik zag was : mensen
kunnen haar niet zien, zelfs niet degenen die haar zoeken, ook al is ze midden onder hen,
gewoon onder hun ogen. De Heer prentte mij in dat de hoer voor het grijpen lag. Het was
alsof ik alleen maar mijn hand hoefde uit te steken om haar aan te raken , terwijl ik achter de
computer zat. De Heer zei, “Niemand kan haar zien zonder dat Ik haar tentoonstel.”(
Daarmee werd ik op het juiste gedachte patroon gezet) Ik weet dat mensen boeken geschreven
hebben om te zeggen dat die of die kerk een hoer is. Ik wist nu met zekerheid dat die mensen
het mis hadden Ik begon te begrijpen dat (wij) mensen de Hoererende kerk niet kunnen
vinden (zien) met onze eigen verstand tenzij de Heer haar tentoonstelt. Hoe weinig wist ik
toen nog van wat de Heer zojuist tegen mij gezegd had, dat ik het later in het beeld dat onthult
werd door de schriften , te zien zou zijn.
Ik deel wat gedachten en ervaringen als we dit beeld gaan bekijken. Ik heb al ervaring met de
gedeelten uit het beeld dat in deze twee schriftgedeeltes uit Genesis geschilderd wordt.
.. de lieden van die plaats: Hier is geen hoer geweest. Ik heb met voorgangers gesproken en
zij, bijna allemaal, zullen je zeggen dat de kerk bevlekt is en dat hij geheiligd moet worden.
Maar als ik het woord Hoer noem zeggen ze dat het die andere kerk is verder op in de straat,
of dat zijn wij niet, etc. Zij zijn beledigd door de gedachte In essentie zeggen ze: “Hier is
geen hoer geweest”

v
ALS ZE ONTDEKT WORDT MOET ZE VERBRAND WORDEN
Genesis 38:23,24
Toen zeide Juda: Zij neme het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden; zie,
ik heb deze bok gezondenen; gij hebt haar niet gevonden. En het geschiedde omtrent na drie
maanden , dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Thamar, uw schoondochter heeft
gehoereerd, en ook zie, zij is zwanger van hoererij. Toen zeide Juda ; Breng ze voor, dat zij
verbrand worde!
Dit beeld geeft aan dat nadat de hoer is ontdekt, ze verbrand moet worden. We moeten ons
realiseren wie ze is, dan haar vernietigen en daarmee de vrucht van haar daden. Je kunt de
hoererij niet vernietigen of haar vruchten als je niet weet “wat ze zijn” in een
kerksituatie. In dit schriftgedeelte is duidelijk te zien aan haar lichaam dat ze zwanger is.
Deze vruchten zijn op dit moment overal om ons (de kerk) heen , in het zichtbare, maar de
kerk kan de vruchten niet herkennen door haar gebrek aan kennis. De schrift geeft ons enkele
beelden van de vrucht van hoererij. Ik zal ze aanwijzen wanneer we eraan toe zijn.
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Als de hoer eenmaal ontdekt is, moeten haar wegen verbrand worden Dit heeft te maken met
een vuur, de waarheid, dat de kerk heiligt van haar hoererende daden als een
gemeenschappelijk lichaam. De mensen moeten de daden van de hoer verbranden niet
God. Dat is een deel van het beeld wat hier gegeven wordt. De Heilige Geest brengt de
waarheid, het vuur, maar mensen, als gemeenschappelijk lichaam( kerk), moeten hun
handelingen veranderen.

V
Laat ons samen richten
Jesaja 1:18-20
Komt dan, laat ons samen richten, zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij
zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.
Indien gij gewillig zijt en hoort, zo zult gij het goede van dit land eten; Maar indien gij
weigert, en weerspannig zijt, zo zult gij door het zwaard gegeten worden, want de mond des
Heere heeft het gesproken.
Het beeld wat we hier te zien krijgen is dat alhoewel de zonden van een christen witter dan
sneeuw gemaakt zijn door het bloed van Christus , zij nog steeds gehoorzaam moeten zijn aan
de Heer om te kunnen eten van het goede van het land. Rebellie brengt vernietiging van wat
iemand al heeft gekregen ( ongeziene vruchten, vruchten waarvan je niet weet) . God spreekt
tot de hoer zen zegt, “Laat ons samen richten”. Gebruik je verstand, redeneer, denk. Je moet je
verstand gebruiken om (gehoorzaam) de dingen van de Geest te doen, als eenling of als
gemeenschappelijk lichaam! Hier moet ik even melden dat alles wat de Heer me geleerd heeft
over de bruid heel eenvoudig, praktisch en volkomen logisch zijn. Daarom zegt God om
samen te richten. (De Engelse vertaling zegt “Let us reason together” reason = redeneren met
verstand. De Nederlandse vertaling zegt daar “ richten”) Je kunt het begrijpen! Redeneer met
God en gebruik niet alleen je eigen redeneringen, laat Hem er niet buiten.

V
Hoe de getrouwe stad tot een hoer wordt
Jesaja 1:21-23
21 Hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden! Zij was vol recht, gerechtigheid herbergde
daarin, maar nu doodslagers. 22 Uw zilver is geworden tot schuim; uw wijn vermengd met
water. 23 Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven, een ieder van hen heeft de
geschenken lief, en zij jagen de beloningen na, de wezen doen zij geen recht, en de twistzaak
der weduwen komt voor hen niet.
Hier krijgen we een beeld van een getrouwe stad ( de oorspronkelijke kerk die de toen
bekende wereld bekeerde) die een hoer werd! In het boek Openbaringen wordt de bruid
afgebeeld als een stad. In het boek Openbaringen wordt de bruid vergeleken met een stad. De
getrouwe stad was vol van gerechtigheid en rechtvaardige daden. Maar al gauw nadat de
apostelen waren gestorven, werd zij een hoer. De kerk in de wereld is een product van die
afvalligheid. En nu door onze daden en verkeerde motieven, verkeerde manieren denken,
gaan we door met dingen te vermengen die niet vermengd zouden moeten worden. Toen ik
las, “Maar nu doodslagers” begreep ik: “niet herkende vrucht van hoererij” omdat de Heer
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mij al had laten zien dat de kerk bloed aan zijn handen heeft door de leerstellingen en tradities
van mensen. Ik begreep: “Uw vorsten zijn afvalligen, en metgezellen der dieven” en de rest
van het Schriftgedeelte omdat de Heer me al had laten weten hoe Zijn schat gebruikt moet
worden op de goede manier.. Wat betreft “een ieder van hen heeft geschenken lief, en zij
jagen beloning na,” , kijk eens naar de onrealistische motieven van kerkbezoekers. Komt het
niet onze mond uit? “Ik vond het zingen geweldig” “Ik hou toch zo van Ds. Zo en zo” ”God
gaat mijn leven voorspoedig maken” “Ik heb geloof voor…..” ”Wat een zegen” “De Heilige
Geest werkt echt door…….” Dit komt allemaal op onze hoofden! Je moet hier toch een beeld
krijgen bij : “Iedereen heeft geschenken lief en zij jagen beloning”.

V
De hoerende Kerk van de wereld is de moeder van iedere
christen
Hosea 2:1Twist tegen uw moeder, twist, omdat zij Mijn vrouw niet is, en Ik haar Man niet
ben; en laat ze haar hoererijen van haar aangezicht, en haar overspelerijen van tussen haar
borsten wegdoen.
Iedere persoon die gered wordt in deze wereld heeft de kerk op een bepaalde manier tot
moeder. Maar onze moeder , de kerk, pleegt overspelerijen. Zij is niet de vrouw van de
Heer en de Heer is niet haar man. Ze is niet intiem geweest met Hem zoals een bruid zou
moeten zijn. Zij is intiem geworden met haar eigen soort. God zegt dat we haar moeten
overtuigen om haar wegen te veranderen want anders…..

V
De Heer handelt af met de hoererende kerk die zich niet klaar maakt
voor de Bruidegom.
Hosea 2:2,3
Opdat Ik haar niet naakt uitstrope, en haar zette als ten dage, toen zij geboren werd; ja, haar
make als een woestijn, en haar zette als een dor land, en haar dode door dorst.
En Mij over haar kinderen niet ontferme, omdat zij kinderen der hoererijen zijn.
De Heer heeft de hoererende kerk nog niet uitgestroopt, maar als ze niet met Hem optrekt, dan
zal Hij dat doen. Hij zal geen medelijden met haar kinderen hebben omdat zij kinderen van
slecht zaad zijn, verkeerde gedachtegangen ( ongeziene vruchten , onbekend) Toen God
uiteindelijk de zondvloed liet komen over de aarde, redde Hij niet de kinderen van de wereld
omdat Hij wist dat er geen goed zaad in hen was, wat kon groeien en rechtvaardigheid kon
voortbrengen. Hoererij brengt hoererij voort (ongeziene vruchten, onbekend).
Begrijp goed dat we het hier hebben over vernietigen van de daden van een organisatie
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V
De hoer is erop gericht die mensen te dienen waarvan zij
denkt dat ze haar voorzien in welzijn, zowel lichamelijk als
geestelijk
Hosea 2:4
Want hun moeder hoereert; die hen ontvangen heeft, handelt schandelijk;want zij zegt: Ik zal
mijn minnaars nagaan, die mij mijn brood en mijn water , mijn wol en mijn vlas, mijn olie en
mijn drank geven.
De aandacht is op onszelf gericht zonder dat we het in de gaten hebben. “Ik (de kerk)
preek alleen die dingen uit de Bijbel waarvan ik weet dat ze geen aanstoot geven Ik ga alleen
om met die mensen die van me houden en achter mij staan. De kerk in de wereld predikt
alleen die dingen die ervoor zorgen dat ze blijft bestaan. We zien mijn brood, mijn
water,mijn wol etc. In wezen zegt dit Wij zijn of Ik ben! De kerk zegt, “Geef me alleen dat
woord van God dat ons verhoogt, ons leven, onze materiele bezittingen.” De materiele
kerkelijke bezittingen, niet het ware koninkrijk van de Heer. Zij gelooft dat deze dingen van
haar zijn maar de Heer zegt dat ze van Hem zijn.

V
De Heer zal de druk verhogen en dat zal ervoor zorgen dat
sommigen de Heer gaan zoeken!
Hosea 2:5,6
Daarom, ziet Ik zal uw weg met doornen omheinen, en Ik zal een heining muur maken, dat zij
haar paden niet zal vinden. En zij zal haar minnaars nalopen, maar hen niet aantreffen; en zij
zal hen zoeken, maar niet vinden; dan zal zij zeggen: Ik zal heengaan, en weerkeren tot mijn
vorige Man, want toen was mij beter dan nu.
De kerk in de wereld weet dat er meer is maar ze gaat door met waarmee ze bezig is omdat ze
een onderwijzer is met jeukende oren! Zijkan niet anders doen dan de mensen nalopen, haar
geliefden, maar, God zal ervoor zorgen dat ze zich beroerd gaat voelen totdat ze weer zal
luisteren . De Heer is de vorige Man, de waarheid. Uit de hoer zal de smetteloze Bruid
komen door druk, en / of beproeving. De trots van mensen is een van de hoofdoorzaken dat
sommigen niet in het bruidschap komen
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V
De Heer heeft haar lief gehad, voor haar gezorgd, ook al
heeft ze onwetend Zijn geld uitgegeven aan slechte doelen.
Hosea 2: 7
Zij bekent toch niet dat Ik haar het koren, en de most, en de olie gegeven heb, en haar het
zilver en goud vermenigvuldigd heb, dat zij voor de Baäl gebruikt hebben.
De hoer begrijpt niet wat de Heer allemaal voor haar gedaan heeft, en haar van voorzien
heeft. Zij begrijpt niet dat de welvaart van de kerk, welke door de Heer vermenigvuldigd
werd, gebruikt wordt voor slechte, onrechtvaardige doelen.

V
De Heer heeft de naaktheid van de Hoer bedekt, bedenk
wat Hij zal doen voor de Bruid
Hosea2:8
Daarom zal Ik weerkomen, en Mijn koren wegnemen op zijn tijd, en Mijn most op zijn
gezette tijd; en Ik zal wegrukken Mijn wol en Mijn vlas, die dienen om haar naaktheid te
bedekken.
Hier krijgen we een beeld dat onthult dat de Heer tussenbeide zal komen in een bepaald
seizoen en de hoer zal tentoonstellen door Zijn wol en Zijn vlas, wat Hij gaf om haar
naaktheid te bedekken, weg te halen. Hij heeft de mensen liefgehad! Hij heeft al die tijd
voor de hoer gezorgd . Merk op dat Hij de welvaart niet terughaalt. Dat kan ook niet, want
die is opgebruikt. Ze heeft het gebruikt voor slechte (onrechtvaardige) doelen. Op dit punt
kwam ik erachter wat Hij mij in Genesis gezegd had. De Heer zei, “Niemand kan haar zien
als Ik haar niet laat zien”

V
Men kent de daden van de hoer niet, noch zien ze haar
verkeerde motieven.
Spreuken 7:6-10
Want door de venster van mijn huis, door mijn tralie keek ik uit; 7 en ik zag onder de
onverstandigen; ik merkte onder de jonge lieden een verstandeloze jongeling; 8
Voorbijgaande op de straat, naast haar hoek, en hij trad op de weeg van haar huis. 9 In de
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schemering, in de avond van de dag, in de zwarte nacht en de donkerheid; 10 En ziet een
vrouw, een vrouw ontmoette hem in hoerenversierselen, en met het hart op haar hoede;
God zélf spreekt over de hoer in spreuken. (kleding symboliseert daden en houdingen in de
Bijbel). Hier is het beeld wat ik zag terwijl ik las: Een verstandeloze jongeling, op de aarde
wordt gelokt door een vrouw in hoerenversierselen. Door zijn onverstand wist de jongeling
niet dat de vrouw hoerenkleding droeg, het leek hem dat ze goed was. Zij is op haar hoede, zij
wil dat hij háár behoeftes vervult. (overleven), wat grote massa‟s mannen verslindt. Ik dacht
aan de hoeren die op de straat lopen over de gehele wereld. De meeste zijn anders gekleed, zo
proberen ze mannen te lokken. Zij doen het grotendeels voor hun levensonderhoud. Het is de
enige manier die ze kennen om te overleven.
Ik heb met al heel wat christenen gesproken over hoe de schat van de Heer gebruikt moet
worden (tienden). Veel daarvan reageerden met de vraag: “Hoe kan de kerk dan bestaan”
Ironisch genoeg had de Heer me van te voren gewaarschuwd voor dergelijke reacties op het
afleveren van Zijn rijkdommen. Dit bevestigd het verkeerde denkpatroon wat we hebben, we
richten onze aandacht op het voortbestaan van de kerk, niet op de wil van de Heer. Van wie
houden we nu het meest? Een hoer houd meer van zichzelf dan van haar verloofde! Als je het
goed bekijkt zie je dat de kerken in de wereld allemaal zeggen dat ze iets anders doen, “Wij
zijn degenen die het bij het rechte eind hebben, kom bij ons ga niet naar die anderen”(Andere
kleren om te lokken, om meer leden, zodat we kunnen overleven)

V
Haar karakter
11 Deze was woelig en weerstrevig, haar voeten bleven in haar huis niet
Dit laat zien welk karakter ze heeft. Zij maakt veel lawaai en is opstandig tegen de werkelijke
dingen van de Heer. (Ik herinner mij hoe stijfkoppig ik was, toen ik vasthield aan mijn
geloof, totdat de Heer me het anders leerde. Oh, wat heb ik me verzet toen het erop aan
kwam om mijn taak hier op aarde te vervullen. ) Deze hoer is erop uit haar eigen zaken te
behartigen, wanneer haar voeten niet in haar huis blijven.( proberend haar grenzen te
vergroten). Ik dacht erover hoe prostituees zich anders kleden om mannen weg te lokken van
andere prostituees, waarmee ze zeggen, kies mij.

V
Op elke straathoek wacht een hoerende kerk.
Spreuken 7:12,13
12 Nu buiten, dan op de straten zijnde, en bij alle hoeken loerende: 13 En zij greep hem aan
en kuste hem zij sterkte haar aangezicht, en zeide tot hem,
Ik herinnerde me een gezegde uit het midden westen: “Op elke hoek is een kerk”
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Met verbazing zag ik hoe het beeld van de hoer, zoals de Heer haar zag, het woord bevestigen
wat de Heer mij gezegd had. “Er is geen gemeente op aarde die geen hoererij pleegt”

V
Ze zegt: “Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb”
Spreuken 7:14-17
Dankoffers zijn bij mij, ik heb heden mijn gelofte betaald; 15 Daarom ben ik uitgegaan u
tegemoet, om uw aangezichtnaarstig te zoeken, en ik heb u gevonden. Ik heb mijn bedstede
met tapijtsieraad opgemaakt, met uitgehouwen werken, met fijn linnen van Egypte; Ik heb
mijn bed met mirre, aloë en kaneel welriekend gemaakt;
Zie je het beeld? Zij denkt alles is OK.”Wij hebben vrede met de Heer” Wij doen wat we
zouden moeten doen. Kijk eens naar wat ik gedaan heb!” Zij gaat naar buiten op de straten om
zielen te zoeken, zich niet realiserend dat de zaken in haar eigen huis niet in orde zijn. Zij
denkt “Ik ben mijn beloften nagekomen tegenover mijn toekomstig echtgenoot”In werkelijk
heeft ze haar bed bedekt met fijn linnen uit Egypte. Het zou bedekt moeten zijn met
gerechtigheid. Zij heeft de duivelse (misleidende) namaak gerechtigheid en ze weet het niet.!
Denk eraan, God spreekt hier in Spreuken. Zij voelt zich prima. De kerk in de wereld doet
veel aan “Kijk wat wij gedaan hebben met onze kerk” Een ware Bijbelse bruid maakt zich
druk om de zaken van haar man, ze spreekt niet over zichzelf, of vestigt de aandacht op
zichzelf. Doet de kerk in de wereld dat?

V
Haar voornaamste intimiteit zou tussen haar en de Heer
moeten zijn en niet tussen haar en de mensen.
Spreuken 7:18
18 Kom laat ons dronken worden van minnen tot de morgen toe; laat ons ons vrolijk maken
in grote liefde.
Met betrekking tot de liefde …en ieder die de leugen liefheeft, en doet. Openbaringen
22:15. De hoer staat buiten het bruidsschap. Zij deelt haar liefde intimiteit met iedereen
behalve met haar man! Volkomen liefde is een daad .Zij realiseert zich eigenlijk niet dat
liefde en waarheid onlosmakelijk zijn in Gods werkelijkheid. Omdat zij niet intiem met de
Heer is, is zij niet intiem met de pure waarheid. Zij predikt de liefde boodschap in onbalans
met het gehele evangelie.
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V
De hoer gelooft dat Jezus terug zal komen op de daarvoor
bestemde tijd, maar ze denkt dat Hij zijn geld meegenomen
heeft.
Spreuken 11:19,20
Want de man is niet in zijn huis, hij ie ver weg gegaan; 20 Hij heeft een bundel geld in zijn
hand genomen; ten bestemde dage zal hij naar zijn huis komen.
Ik begreep het beeld, omdat de Heer me de juiste manier om Zijn geld te verspreiden, al had
uitgelegd. De hoer denkt dat haar geld van haarzelf is, om ermee te doen wat zij graag wil, en
dit wordt duidelijk in het beeld wat we hier te zien krijgen, zij zegt dat haar man Zijn geld
meegenomen heeft. (hier kunt u kijken naar de filmpjes in het engels op de site van take his
heart geheten: The Lord‟s Treasury or the Demonstration of God‟s Covenant)
De man in het bovenstaande schriftgedeelte is Jezus,
Markus 13:34-36
34 Gelijk een mens, buitenslands reizende, zijn huis verliet, en zijn dienstknechten macht gaf,
en elk zijn werk, en de deurwachter gebood dat hij zou waken; 35 Zo waakt dan (want gij
weet niet wanneer de heer des huizes komen zal, des avonds laat, of te middernacht, of met
het hanengekraai, of in de morgenstond); 36 Opdat hij niet onvoorziens komt, en u slapende
vindt.
De hoer is een kerk die gelooft dat haar man terug zal komen!

V
De leerstellingen van de hoer zijn niet gebaseerd op woorden
die rechtstreeks uit Gods mond komen!
Spreuken 7 : 24-27
Nu dan, kinderen, hoort naar mij, en luistert naar de redenen van mijn mond. 25 Laat uw hart
tot haar wegen niet wijken, dwaalt niet op haar paden. 26 Want zij heeft veel gewonden
neergeveld, en al haar gedode zijn machtig vele, 27 Haar huis zijn wegen van het graf,
dalende naar de binnenkamers van de dood.
In dit beeld spreekt God tot Zijn kinderen, ongeschoolde mensen. Jezus zei, “De mens zal bij
brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door de mond Gods uitgaat.”(Math. 4:4).
Er is een verschil tussen de woorden in de Schrift die uit Gods mond komen en de rest van de
Schrift. Het basis geloof (onderwijs) van de hoer is niet gebaseerd, gefundeerd, op
woorden die rechtstreeks door God gesproken zijn , of door Zijn Zoon
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V
Sommige daden van hoererij leiden naar de hel.
(onzichtbare, onbekende vruchten)
Spreuken 7:27
27 Haar huis zijn wegen van het graf, dalende naar de binnenkamers van de dood.
Spreuken 7: 21-23
Zij bewoog hem door de veelheid van haar onderricht, zij dreef hem aan door het gevlei van
haar lippen. 22 Hij ging haar straks achterna, gelijk een os der slachting gaat, en gelijk een
dwaas tot de tuchtiging der boeien. 23 Totdat hem de pijl zijn lever doorsneed; gelijk een
vogel zich haast naar de strik, en niet weet, dat deze tegen zijn leven is.
Herken het beeld! God onthult dat het leven, waar we het over hebben, het eeuwige leven is.
Het huis van de hoer is de weg naar de hel. Hij spreekt hier niet over een hel op aarde, Hij
spreekt hier over HEL. De hoererende kerk van de wereld is de weg naar de hel.
Ik was in een kerk waar ik de voorganger hoorde zeggen dat ze een telling hadden gehouden
binnen hun denominatie. Naar de regels van waarvan zij vonden dat iemand behouden was,
35 % van die geteld waren, waren niet gered. Als ik het woord van de Heer wat Hij mij
gegeven heeft, letterlijk neem, dan is het volgende waar. Uitgaande van 1000 mensen, dan
volgens deze denominatie hun geloof zijn 350 niet gered. Dat betekend dat 650 volgens deze
denominatie wel gered zijn. De Heer heeft mij onthult dat 48% van de mensen waarvan de
kerk zegt dat ze behouden zijn, niet behouden zijn. (zie hiervoor onder Salvation op de site
van takehisheart.com). Dus dan nemen we 52% van de 650 mensen en dat is slechts 338
mensen die werkelijk gered zijn, 338 van de 1000. Natuurlijk is dat zo als we de dingen
letterlijk nemen. Hoe dan ook, God heeft gelijk! De hoererende kerk is een weg naar de hel
door hun eigen leerstellingen en tradities. Men is zich er niet van bewust dat hoererij valse
leerstellingen omtrent redding veroorzaakt/toestaat. Je kunt het begrijpen!

V
De kerk moet Gods boodschappers ontvangen
Jacobus 2:24,25
24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleen uit
geloof? 25 En evenzo ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest,
toen zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een andere weg uitgelaten?
In dit beeld,gebruikt een hoer haar geloof, samen met een daad, en wordt daardoor
gerechtvaardigd. Zij ontving de gezondenen (boodschappers). Wie zijn de boodschappers
in de kerk? Volgens het woord van God, de Profeten en Apostelen. Gaat het lichaam van
Christus de bediening van een apostel, en / of de bediening van een profeet accepteren
(ontvangen)? Door de hele Bijbel heen was hun opdracht om te corrigeren. Ik bedoel hier niet
valse profeten of mensen die profeteren. Ik heb het hier over de bediening van profeet. Zal het
leiderschap deze bedieningen ontvangen, die door God gezonden zijn? God doet niets buiten
Zijn eigen woord, Zijn eigen structuur, om!
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V
De oorzaak (wortel) van hoererij.
(nieuwe Testament – Paulus spreekt!)
1 Corinthe 6:15-16
15 Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik er dan de leden van Christus
nemen, en ze leden van een hoer maken? Dat zij verre. 16 Of weet gij niet, dat die de hoer
aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees wezen.
Het feit is dat leiderschap “leidt” en als er hoererijen in de kerk voorkomen, als een
gemeenschappelijk lichaam, is dat omdat er gebrek is aan kennis binnen het leiderschap,
Niet het algemene lichaam. Leiderschap kan niet iets navolgen wat ze niet begrijpt, maar dat
doet de hoererijen niet teniet. Hoererij is hoererij, maakt niet uit wie het doet of waarom
hij het doet. Het is het leiderschap dat elk gemeenschappelijk lichaam uit de hoererij zal
moeten leiden, als dat lichaam er zo ie zo uitkomt. De Heer zei me de Bruid tevoorschijn te
roepen. Het is tijd voor veranderingen in de kerk!
Het beeld dat we hier te zien krijgen maakt ook duidelijk dat als je verbonden bent met een
hoer je er een wordt. Begrijp alstublieft dat de Heer het leiderschap niet verdoemt door de
waarheid dat hoererij veroorzaakt wordt door het leidersschap. Het is alleen een feit!
God is geen kritische God maar een God van absolute waarheid!
Insluitend, God zei me, “Denk eraan, het is voor Mij (God) en niet voor jou!”In deze
woorden ligt het wezenlijke verschil in denkpatroon tussen de bruid en de hoer. Een Bijbelse
vrouw dient haar man en alleen hem, niet zichzelf. Hoe groot is onze liefde voor de Heer nu
werkelijk? Genoeg om onze ogen te richten op het bruidschap, of hebben we die “Oh, het zal
wel goed komen” houding?Hou je genoeg van de Heer om op je knieën te gaan om uit te
zoeken dat wat ik zeg waar is? Eigenlijk zei de Heer tegen me om dit tegen je te zeggen: “Ga
met jouw geest en God uitzoeken of wat ik zeg waar is.”
Zal de kerk doorgaan het zelfde oude pad te bewandelen? Nadat ik in de Hemel ben
geweest, ben ik hier om jullie te vertellen dat er een dag van afrekening zal komen.. En die
dag komt erg dichtbij! Daarom zei de Heer dit niet lichtvaardig op te pakken! Mr.Christen,
het is God zelf Die hier zegt niet lichtvaardig over te denken. Als het zo belangrijk voor mij is
om dit op te schrijven en te prediken, dan is het ook zo belangrijk voor jouw om het te
accepteren, begrijpen, en na te volgen wat God geopenbaard heeft door de Heilige Geest met
betrekking tot hoererij.

WAAROM?
Omdat de mensheid hier op aarde de vlekkeloze kerk nodig
heeft.
Kom naar voren, Bruid!
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Wat is het gemeenschappelijke lichaam?
Wanneer mensen samenkomen als een groep, een kerk, etc. zijn er dingen die we
gemeenschappelijk doen als christenen. We bidden gemeenschappelijk, we collecteren Gods
geld gemeenschappelijk en doen andere bedieningen op gemeenschappelijke basis. Kerken
met ieder zijn eigen verschillende leerstelling, geloven in die leerstelling op
gemeenschappelijke basis en doen daarom dingen gemeenschappelijk overeenkomstig met
die leerstelling. Het is de handeling die een gemeenschappelijk lichaam doet, dat bepaald of
het een hoer of een bruid is in de ogen van de Heer.

Wat met het gemeenschappelijk lichaam met betrekking tot het
huwelijk van het Lam?
Het lichaam van Christus bestaat uit mensen die verschillende functies vervullen in dat
Lichaam. De Heer spreekt over het lichaam van Christus als over een vrouw, een aanstaande
bruid. Deze vrouw is een gemeenschappelijk lichaam; het kan geen individueel iets zijn. Eén
persoon kan niet de Bruid van Christus zijn. Maar ze kunnen tot een lichaam behoren, een
gemeenschappelijk lichaam, de spoedige Bruid.
De Kerk ( vrouw) als een gemeenschappelijk lichaam is voorbestemd of verloofd van Jezus
vanaf het begin der tijden, maar de Bijbel spreekt van een aangewezen tijd waarop het
huwelijk van het Lam zal plaatsvinden. De kerk moet zichzelf voorbereiden! Ik benadruk
“ heeft zichzelf bereid” omdat heel veel mensen denken dat het een kwestie is van even
knippen met de vingers, een automatisch iets wat de Heer met gelovigen zal doen.
Openbaring 19: 7-8.
Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des
Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. 8 En haar is gegeven, dat zij bekleed
wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.
Jezus maakt haar niet klaar, God maakt haar niet klaar. Dit is een reeds bestaande vrouw
(kerk) die zichzelf moet heiligen en dan rechtvaardigheid moet aandoen, wat ook weer een
daad is! Om het bereid maken,het heiligen beter te begrijpen, moeten we het vergelijken met
een Joodse bruiloft. Het meisje wordt vaak op jonge leeftijd al toegezegd door de ouders aan
een man. Wanneer het bijna de datum van het huwelijk is ondergaat zij een reiniging, als
voorbereiding op het huwelijk. Niet alleen voor de huwelijksceremonie, maar ook voor het
huwelijk op zichzelf. De dag van de ceremonie is na de reiniging De ceremonie wordt
uitgevoerd en het paar zondert zich af en consumeert het huwelijk. Dan komen ze weer
tevoorschijn en gaan naar het huwelijksfeest, de Bruid , de Bruidegom, en al hun gasten.
Het huwelijk, het consumeren van het huwelijk, en het huwelijksfeest kunnen niet
plaatsvinden als er geen reiniging van de vrouw , die de bruid gaat worden , is. De sluier
wordt opgezet voor de huwelijksceremonie. Het is van fijn linnen en de schrift zegt dat het
“rechtvaardigheid” is. Rechtvaardigheid is een aangeleerd iets, het is een daad .
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Rechtvaardigheid is een “aangeleerde” DAAD!
1 Johannes 3:7
Kinderkens, dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk
Hij rechtvaardig is.
Jezus werd rechtvaardig genoemd omdat Hij daden van rechtvaardigheid deed. Niet door een
of andere zalving, of door wie Hij was! Hij kwam om ons te laten zien hoe we het moesten
doen. Want een kerkelijk (vrouw) – lichaam dat rechtvaardig genoemd wil worden, zoals
Jezus genoemd werd, zal als gemeenschappelijk lichaam moeten doen wat God
rechtvaardigheid noemt.
Jesaja 26:9
Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van
mij is, U vroeg zoeken; want wanneer Uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der
wereld gerechtigheid.
Wat de kerk als gemeenschappelijk lichaam moet doen is leren, en daarvoor zal ze haar
handelingen als gemeenschappelijk lichaam moeten veranderen De kerk is God ‟s
vertegenwoordiger op aarde. Het wordt verondersteld God ‟s handen te zijn, bij wijze van
spreken. Om God ‟s handen te zijn moeten ze rechtvaardige daden doen , want God doet niets
onrechtvaardigs! Als er geen rechtvaardige daden zijn als gemeenschappelijk lichaam dan is
dat gemeenschappelijk lichaam niet God ‟s hand(en).

Wat is rechtvaardigheid
Toen God, jaren geleden, met mij begon te spreken over rechtvaardigheid, één vna de dingen
die toen gebeurden was dat God mij een Woord gaf via iemand anders. Mij werd gezegd dat
ik iets gemist had; wat ik gemist had, kon mijn zoon begrijpen! Hij was toen zo‟n 6 jaar.
Mij werd gezegd dat Hij (God) mijn theologie ging veranderen. Ook werd mij gezegd dat ik
zou zien wat ik gemist had. Wat was het dat ik gemist had? Het simpele feit dat
rechtvaardigheid een daad/handeling is, en het leven voortbrengt, en dat het niet een
hoedanigheid is die men heeft op een moment. Door dit feit is rechtvaardigheid zo
belangrijk.
Ik wil samen met je enkele schriftgedeeltes doornemen, voordat we doorgaan om de vlekken
op de kerk van Christus te begrijpen. God zelf noemde Job „rechtvaardig‟, met Zijn eigen
mond. Petrus noemde Cornelius „God aangenaam‟ omdat hij God vreesde en gerechtigheid
werkte. In Matheus 25:34-37 Jezus noemde hen die deze dingen doen “rechtvaardig”:
35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en
gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 36 Ik
was naakt , en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in
de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. 37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden
, zeggende Heere….
En de mensen die deze dingen deden hadden nog steeds zonden in hun leven! Jezus werd
rechtvaardig genoemd, en niet om een of ander aura wat Hij om zich heen had of een zalving
op Hem, maar omdat hij gerechtigheid gedaan had in Zijn leven! Rechtvaardigheid is een
daad, het is een (aan)geleerd iets, en het heeft meer basis dan geloof!
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Rechtvaardigheid is een daad!

1 Johannes 3:7
Kinderkens dat u niemand verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk
Hij rechtvaardig is.
1 Johannes 2:29
Indien gij weet, dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij, dat een ieder die rechtvaardigheid doet,
uit Hem geboren is.
Spreuken 10:16
Het werk van de rechtvaardige is ten leven; de inkomst van de goddeloze is tot zonde.
Rechtvaardigheid is een (aan)geleerd iets!
1 Corinthe 15 :34
Waakt op rechtvaardig, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik
zeg het u tot schaamte.
Paulus spreekt tegen de kerk in Corinthië; zij misten het! Waarom misten zij het? Door het
gebrek aan kennis!
Jesaja 26 : 9
Met mijn ziel heb ik U begeerd in de nacht, ook zal ik met mijn geest, die in het binnenste van
mij is, U vroeg zoeken; want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der
wereld gerechtigheid.
Hebreeën 5: 12-14
12 Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege de tijd, hebt weer van nod, dat men u
leert, welke de eerste beginselen zijn van de woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk
van node hebben, en niet vaste spijs. 13 Want een ieder, die de melk deelachtig is, die is
onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind. 14 Maar voor de volmaakter,
is de vaste spijs, die door de gewenning de zinnen geoefend hebben, tot onderscheiding beide
van het goede en van het kwade.
Gerechtigheid is fundamenteel, en een betere basis dan geloof!
Spreuken 10:25
Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet meer, maar de rechtvaardige is
een eeuwige grondvest.
In het volgende schriftgedeelte zien we dat geloof ook /voor gerechtigheid wordt gerekend,
daarom is het een betere basis, meer fundamenteel dan geloof.
Galaten 3:6
Gelijk Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend
Genesis 15 : 6
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En hij geloofde in de Heere; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.
Net zoals geloof zonder een daad dood is , zo is rechtvaardigheid zonder een daad, dood.
God onderneemt stappen door geloof, maar Hij houd van rechtvaardigheid.
Psalm 11:7
7 Want de Heere is rechtvaardig, Hij heeft gerechtigheid lief; Zijn aangezicht aanschouwt de
oprechte.
Spreuken 15:9
9 De weg der goddeloze is de Heere een gruwel; maar hem, die de gerechtigheid najaagt, zal
Hij liefhebben.
God houd van de mens die rechtvaardige daden doet!
God beloond diegene die rechtvaardigheid doet op aarde!
Psalm 18:21,22
.
21 De Heere vergold mij naar mijn gerechtigheid, Hij gaf mij terug naar de reinheid van mijn
handen. 22 Want ik heb de wegen des Heeren gehouden, en ben van mijn God niet goddeloos
afgegaan.
De Heer zal de kerk belonen naar hun rechtvaardige daden.
Handelingen 10:34,35
34 En Petrus, de mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen
aannemer des persoons is; 35 Maar in elk volk is die Hem vreest en gerechtigheid werkt (in
praktijk brengt), Hem aangenaam.
Petrus sprak over Cornelius. Wat had hij gedaan? Rechtvaardigheid in de praktijk gebracht!
Handelingen 10:2
Godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende vele aalmoezen aan het volk, en
God gedurig biddende.
We moetengerechtigheid aandoen!
Matheüs 6:33
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden.
Romeinen 8 : 4
8 Opdat het recht der wet (Gods wetten) vervuld zou worden in on
s, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
1 Petrus 2:24
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24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij aan de
zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij
genezen zijt.

Romeinen 6:19
19 Ik spreek op menselijke wijze, om de zwakheid van uw vlees; want gelijk gij uw leden
gesteld hebt, om dienstbaar te zijn aan de onreinheid en aan de ongerechtigheid, tot
ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden, om dienstbaar te zijn aan de gerechtigheid, tot
heiligmaking.
Tronen worden gevestigd door gerechtigheid
Spreuken 16 : 12
12 Het is voor koningen een gruwel goddeloosheid te doen; want door gerechtigheid wordt de
troon gevestigd.
Bruidsschap wordt gevestigd (verkregen) door gerechtigheid. Daarom moet de vrouw, die
geroepen is de bruid te zijn, gereinigd worden van vlekken en gerechtigheid aandoen als
gewaad!

VOOR GLORIE KOMT REINIGING !
God ‟s algemene resultaat gevolg
Het huwelijk van de kerk op aarde!
Openbaringen 19:7,8
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft
des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zich bereid. 8 8En haar is gegeven, dat zij bekleed
wordt met rein blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der
heiligen.
God maakte me duidelijk dat het precies zo is als bij een Joodse bruiloft! Laten we naar de
onderdelen daarvan kijken en het plaatje wat daarmee gegeven wordt.
1. Een Joodse vrouw werd toegezegd op een heel jonge leeftijd.
Er werd een wettig document gemaakt.
Het huwelijk van de kerk werd wettelijk door God beschikt, bij de grondlegging van de
wereld. Om plaats te vinden op een bepaald punt in de tijd.
2. Als de tijd nadert voor de Joodse vrouw om te trouwen worden de voorbereidingen
getroffen om haar klaar te maken voor het huwelijk met haar man.
God is begonnen het toneel te bereiden voor de gebeurtenissen in de laatste tijd, dat is
inclusief het voorbereiden van de kerk voor het huwelijk met Zijn Zoon.
3. De Joodse vrouw ondergaat een reiniging,en dat duurt een tijdje, omdat er bepaalde dingen
moeten worden gedaan om haar te reinigen. Zij is verzwakt door het vasten en wordt soms
gedragen naar de plaats van de ceremonie. ( ze moet rein zijn voor de ceremonie!).
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God onthult vlekken in de kerk zodat zij zichzelf kan voorbereiden. Er gaat tijd mee gemoeid
om door de reiniging en zuivering te gaan. (geen reiniging, geen sluier)

4. De Joodse vrouw doet haar sluier voor.
De kerk heeft door haar reiniging heen geleerd, hoe ze rechtvaardige daden moet aandoen
(sluier van fijn linnen) als gemeenschappelijk lichaam en doet dat in voorbereiding op de
ceremonie. Deze sluier van rechtvaardigheid is anders dan andere gewaden van fijn linnen en
de kerk heeft het verschil geleerd.
5. De Joodse vrouw gaat naar de ceremonie, het verbond wordt aangegaan en ze neemt de
naam van haar man permanent aan.
De kerk heeft van haar reiniging geleerd hoe de naam van de Heer aan te nemen, door Zijn
tienden te geven in Zijn naam, etc. Zij merkt dat het goed is Zijn naam te dragen en keert zich
daar niet van af. De kerk komt in volledige verbintenis met de Heer, wat inclusief heer
volledige gehoorzaamheid is Nu kan de Heer zijn Bruid wettelijk beschermen . De glorie van
de Heer is haar rugdekking! (Jesaja 58:8). Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw
genezing zal snel uitspruiten; en uw gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de
heerlijkheid des Heeren zal uw achterhoede wezen.
6. De Bruid en Bruidegom worden afgescheiden van de anderen, gaan het huwelijk aan
(intimiteit).
De Kerk heeft door de reiniging van haar vlekken geleerd, hoe intiem te zijn en te blijven met
de Heer, ook al is Hij nog steeds in de hemel! De Kerk wordt afgescheiden van het systeem
van de wereld en er wordt door de Heer voor gezorgd, ze gehoorzaamd elke opdracht van
Hem. Ze is gezuiverd van hoererij doordat haar ogen op haar Man zijn en op wat Hij doet
op aarde. De Glorie van de Heer wordt in haar gezien en in de wereld.
7. Na deze intimiteit tussen de bruid en de bruidegom, komen ze terug bij de mensen en dan
begint het bruiloftsfeest. De mensen genieten hetzelfde maal als de bruid en bruidegom.
Voor de mensen uit de wereld is het noodzakelijk dat het huwelijk van het Lam plaats vindt
op aarde, zodat zij de gelegenheid krijgen naar het bruiloftsfeest te gaan. GLORIE aan God..
De kerk is een vat geweest dat God gebruikt heeft, ook al was ze bevlekt en hoererend naar de
Heer. Bedenk eens wat Hij kan doen met een onbevlekte Bruid op aarde! TREED NAAR
VOREN BRUID! Richt je naar het wandelen in Gods verbond door de drie vlekken op het
lichaam van Christus te begrijpen zoals door Zijn Geest aan ons bekend gemaakt.

God sprak tot mij en zei:
“Je weet hoe de ceremonie plaatsvindt!”
Op een dag, zo maar uit het niets, terwijl ik bezig was met wereldlijke dingen, sprak de Heer
tot mij en zei: “Je weet hoe de ceremonie plaatsvindt!” Ik zei, “Wat? “Hij zei nog een keer,
“Je weet hoe de ceremonie plaatsvindt” Eerst moest ik bij mijn positieven komen en
dacht”Welke ceremonie, wie gaat er trouwen? “ Toen realiseerde ik me dat Hij sprak over het
huwelijk van het Lam! Toen begon ik te mediteren over wat Hij gezegd had, ik dacht, Ik kan
beter niet argumenteren met de Heer, dat heb ik al genoeg gedaan.” Ik wist niet dat ik die
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informatie ontvangen had, omdat ik nog nooit over de ceremonie zelf had nagedacht. In
gedachten zei ik, “O.K. als U zegt dat ik het weet, dan weet ik het, maar ik kan het niet onder
woorden brengen. IK wist dat het geen zin had het te bestuderen omdat ik wist dat de Heer
mij het inzicht moest geven. Ook al mediteerde ik er wel over zo nu en dan..
Ongeveer drie of vier weken later, wist ik het, begreep ik het. Verbond! In de
huwelijksceremonie treed het paar het verbond binnen! Natuurlijk.
De ceremonie vindt plaats wanneer de individuele mensen (of de kerk)in het verbond komen
met de Heer. Als iemand gered wordt dan hebben ze dat specifieke deel van het verbond
gedaan. Maar God beroven , of intiem met mensen zijn in plaats van met Hem en dingen op
onze manier doen, maak dat we hoereren tegenover God. We zijn dan niet in het verbond! In
het verbond zijn is een daad! We leven dan onder een gevestigd verbond maar we zijn niet in
het verbond waar we willen zijn! Er is een groot verschil!
Het is geen ander verschil dan wanneer een oprecht man hier op aarde een vrouw huwt.
Als ze loyaal is, gebruikt ze zijn geld zoals hij dat wil, en in de basis behandeld zij hem als
een koning, de man zal haar behandelen als een koningin. Hij wordt haar beschermer, en er is
niets wat hij niet voor haar wil doen. Zij zijn in het een verbond. De twee zijn één in hebben
hetzelfde doel, etc. Zij zijn het samen eens, ze zijn een van gedachten!
Maar, als de vrouw niet correct met het geld van haar man omgaat, zijn ze niet in
verbond, ze zijn niet één .Als de naar andere mannen kijkt, of intiem met ze is zijn ze niet in
het verbond, ze zijn niet één! Maar ze zijn nog steeds onder het verbond. Het maakt niet uit of
het in onschuld is gedaan! Ze zijn uit het verbond, ze zijn niet één! Ze zijn het samen niet
eens!
Het is vrij eenvoudig dit te vertalen naar de kerk als gemeenschappelijk lichaam, als
naar ons persoonlijk leven. Wanneer wij als individuen in verbond komen met God, komen
we in de beloftes van het verbond die we niet zien bij de christenen van vandaag! Christenen
zouden dezelfde bescherming moeten genieten als die Job had! We moeten beseffen dat
een van de redenen dat God de haag van bescherming rondom Job wegnam was; dat wij
de bescherming die hij had zouden kunnen zien. (kijk hiervoor:Wat gebeurd er als geen
tienden geef of, in geloof, het aan een kerk geef die het onwetend gebruikt voor hoerende
doeleinden?) Job was in het verbond met God, net als Paulus de apostel. Paulus ging het
verbond uit toen hij God ongehoorzaam was.; en hij belanden in de kettingen. Paulus was
gewaarschuwd door God‟ s profeten, en hij verloor zijn bescherming toen hij zich niet
bekommerde om God‟ s boodschap. Hij was niet in het verbond met God toen dit allemaal
gebeurde.
Jezus was beschermd omdat Hij binnen het verbond bleef. Het Woord van God en wat
God bedoelde toen Hij het zei, ( inclusief wat Hij ons nu zegt) dat is het ingestelde verbond.
Om samen een verbond te sluiten moet je een overeenstemming bereiken, niet alleen met
woorden maar met daden. God vestigde het verbond waar wij naar moeten handelen om in
overeenstemming (verbond) met Hem te zijn. Om in verbond met God te zijn moet de Kerk
haar aandeel correct doen. Dit doet ze door in te stemmen met wat God ingesteld heeft wie ze
moet zijn en wat ze moet doen, als zijn huwelijkspartner.
Er zijn beschermingen die ontstaan door in verbond met God te zijn. Wanneer Israël in
God‟s verbond was wonnen ze oorlogen zonder een schrammetje. God streed hun strijd,
zoals een man voor zijn vrouw zou doen. God zal zich laten zien als een sterke God aan de
Bruid en de wereld wanneer de Bruid in het verbond komt en ernaar handelt. Totdat ze dat
doet zal ze kwetsbaar zijn voor de verlokkingen van de satan! God zoekt naar mensen die
met Hem in het verbond willen komen. Hij heeft de mensen lief en zal zichzelf sterk betonen
precies zoals Hij dat bij Israël deed toen zij in het verbond met Hem was. Hij zei tegen Take
His Heart ministries. “Ik verlang er intens naar jullie de prijs te geven!” Hij wil het, maar Hij
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zei mij ook dat Hij iets wil bouwen dat niet vernietigd kan worden. Op dat moment begreep ik
het niet, maar nu wel. Hij wil iets bouwen dat duivel niet kan vernietigen of van stelen, etc.
Het is een Bruid die op supernatuurlijke beschermd is om haar werk van de laatste dagen te
doen op aarde. Het komt er allemaal op neer om in verbond met God te komen!
Om de kerk te laten huwen met Jezus zal ze in het verbond met Hem moeten komen door in
te stemmen met wat Hij gesteld heeft dat zij moet zijn en doen, als zijn partner in het
huwelijk!

DE Drie grootste vlekken op het Lichaam van Christus zijn
onthuld door de Heilige Geest

.
Toen de Heer me in de bediening riep begon Hij me klaar te maken voor mijn roeping door
mij het volgende visioen te geven:
Het visioen, 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 basisbeginselen van het geloofovertuigingen 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 wijze (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!
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De vlek op het hart heeft te maken met “De wijze van redding” Dit is het hart van de zaak,
redding ten eeuwige leven. Als je de artikelen leest over redding zie je dat God, elke keer
weer door de geestelijke dingen, me steeds weer 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. God rechtvaardigheid door het lichaam van
Christus “ De vlekkeloze bruid van Christus zal Gods schatkist in rechtvaardigheid
behandelen voor Hem en niet de kerk! In dit gedeelte spreek ik over hoererij. De Heer
onderwees me eerst wat de drie vlekken ware, 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 hoerende kerk sprak op de manier waarop Hij dat doet in de schrift.
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.

Ik zag de sluier van Christus ‟s Bruid.
De Sluier
Toen de Heer me tot deze bediening riep gaf Hij mij een visioen in de nacht van de
Bruidssluier. Het lag over de stoelen van een colloseum hier op aarde.

Ik heb het visioen hier afgebeeld met mij erbij links onder in de hoek, omhoog kijkend naar
de Sluier. Het was gemaakt van fijn linnen, heel mooi, het was spectaculair om te zien.
Er waren maar drie man mee aan het werk. Dat is erg weinig als je bedenkt hoeveel leiders er
zijn in de kerk van de Heer.
Op een dag zei de Heer mij, “Zeg tegen de kerk dat ze hun ogen richten op het Bruidsschap.”
Wij (kerk) moeten dit doen omdat we daar niet aan willen komen zonder enige inzet van onze
kant. We zullen niet komen waar we heen gaan, en we zullen ons niet bewust zijn van de
veranderingen die de Kerk moet maken als we niet weten wat onze bestemming is die God
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ons gegeven heeft voor de laatste dagen. Het is een serieuze zaak. De vrouw (kerk) moet
zichzelf klaar maken. Het is geen kwestie van even met de vingers knippen.

Openbaring 19:7,8
Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des
Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. 8 En haar is gegeven, dat zij bekleed
wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen
der heiligen.
De reden dat de sluier in een colloseum werd getoond was omdat de Bruid van Christus een
“gemeenschappelijk lichaam” is en ze moet de sluier opzetten als ´gemeenschappelijk
lichaam” Een individu kan ze niet dragen. De Heilige Geest heeft heel eenvoudig duidelijk
gemaakt dat het huwelijk van het Lam met de kerk hier op aarde moet plaatsvinden, niet in de
Hemel! De Here Jezus heeft zelf gezegd dat er in de hemel geen huwelijken zijn! De
doctrines en geloven van de Heer Zijn kerk over het eind van de tijden zullen moeten
veranderen anders missen ze waar het werkelijk allemaal omdraait.
De mensheid heeft de vlekkeloze kerk nodig, de Hemel niet! Het “gemeenschappelijke
lichaam” moet zich reinigen van de vlekken, door zijn daden als “gemeenschappelijk
lichaam” te veranderen waardoor ze een vlekkeloze kerk zullen worden, voor de
terugkomst van Christus. Wanneer Jezus terugkomt zal hij niet een kerk belonen die bevlekt
is en hoererij pleegt. Het is tijd om te veranderen!
Het is tijd voor de wederopstanding van de eerste kerk die de toen bekende wereld
beïnvloedde tot verandering naar het Christendom! Alhoewel, het moet verder gaan dan de
eerste kerk omdat die kerk een “getrouwe stad”, maar ze was niet getrouwd met Christus. Dat
is gereserveerd voor nu! De kerk moet schoongemaakt worden van haar vlekken, en dan zal
het haar toegestaan worden de bruidssluier van Rechtvaardigheid te dragen. Dan moet ze in
het verbond komen met de Heer; in verbond komen is de manier waarop ze trouwt. Dan zal de
glorie van de Heer in haar te zien zijn! Ze is een gemeenschappelijk lichaam dat nauw met de
Heer samenwerkt Ze heeft Zijn naam , en Zijn gerechtigheid met haar daden aangenomen Zij
is Hem gehoorzaam in alles, als een gehoorzaam lichaam

De komende Bruid van God.

Het was op paaszondag 3 april 1988, in de Woord van Leven Kerk in Winfield, KS. DE
gemeente stond en zong. Plotseling, in een visioen, zag ik de aarde in zijn baan door de
hemelen gaan. Toen was het alsof het zijn baan verliet en begon te branden. Ik keek naar de
vernietiging van de aarde. Daarna kwam het woord van de Heer:
“En alszo zal het woord dat uit mijn mond uitgaat niet ledig terugkeren. Want Ik ben de
Schepper van alle dingen, de Eerste en de Laatste, de IK BEN, het Begin en het Einde. Jullie
zijn een uitgekozen generatie. Ik zeg tot jullie, Ik zal een kerk hebben zonder vlek of rimpel.
Dezelfde kracht die Mijn Zoon deed herrijzen zal de kerk doen herrijzen. Ik zeg u, kies het
leven, niet de dood, en die die hun leven aan mij toegewijd hebben zullen in die kerk zijn,
want Ik zal die kracht in hun vrijmaken. Want Ik ben God, en jullie zullen zijn gelijk mijn
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Zoon wanneer jullie Hem tegemoet gaan in de lucht. Kies leven, Ik zeg het opnieuw. De aarde
is bestemd, en zo is You can e-mail us at: Take His Heart Ministries Mijn kerk, Want Ik ben ….Die
is ….Die is….Die is “
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