God werpt licht op Zijn Wet van Vergelding
met Zijn Heilige Geest
Ezechiël 33:15 & Spreuken 26 : 1,2.
God belicht Zijn Wet van Vergelding
Vergelding: 1. het vergelden; belonen. 2. loon of straf, ……(Koenen)
God bereid ons voor:
Begin 2006, begon God ons te laten zien, hier een beetje en daar een beetje, dat Hij dingen ging
belichten die we al wisten. Dit artikel heeft betrekking op een van die dingen. ( Ik wil je aanraden om
eerst te kijken naar de Bescherming en Tienden gedeelte van de film en de Zilveren Man te lezen
voordat je dit artikel leest.)
Op 31 mei 2006, in een gebedssamenkomst, de wachter verklaarde dat we boven, en niet onder,
waren en ze zag een rivier in ons binnen komen. Het woord “zuiverheid” werd ook gezien. Hier volgt
het verslag van die samenkomst:
VADER, we vragen om UW zuiverheid van gedachten, in alle situaties. Zij ziet die rivier ons hoofd
binnenstromen ; Zij ziet daar bomen (bediening) en de rivier in en tussen de bomen. Het is in onze
gedachten nu, individueel en gemeenschappelijk. Het wordt de RIVIER VAN DE WAARHEID
genoemd. Het komt binnen vanuit de rechterkant en stroomt naar de linkerkant. Het reinigt ook.
Hiermee zien we dat God begrip in onze gedachten ging brengen vanuit het geestelijke naar het
lichamelijke, uitgebeeld door het water dat van rechts naar links stroomt. Het zal zuiverend zijn, wat
begrijpelijk is, omdat op Zijn waarheid voor ons licht geworpen wordt. We zien ook dat het te maken
heeft met bediening op een bepaalde manier, omdat het water tussen de bomen (hout) doorstroomt.
In onze volgende samenkomst, 2 juni 2006, na het zingen van een lied over de Rivier van God,werd
het woord “gesuikerd” zichtbaar en het was een waarschuwing. We weten dat we de Waarheid die
God in onze gedachten geeft, vanuit de rivier, niet moeten suikeren. In een samenkomst op 11 juni
2006 kregen we de woorden, “Ga verder dan” “Wat jij denkt”, en later “Overleving!” We weten dat
door middel van het Proces Schema een muurkrant tot stand kwam, dus dat deze woorden passen bij
wat de Heer naar voren bracht door de Heilige Geest, in de rivier die Hij stuurde. In het volgende
getuigenis zul je het verband zien.
Ik heb veel nachtscénes gekregen, die relateerden aan wat de Heer belicht heeft in alles van wat Hij
naar voren bracht. Ik kan alleen een paar eruit pikken om met jullie te delen en van de boodschap in
de andere scènes vertellen. God nam me zeker verder dan mijn gedachten daarvoor waren (“ga
verder dan wat je denkt”) en het heeft te maken met “overleven!”
Om tot het punt te komen, we weten hier bij Take His Heart dat wanneer een persoon zijn
achterstallige schuld correct wil betalen, de wet van vergelding volbrengen, en ervoor zorgen dat zijn
tienden correct worden afgeleverd aan mensen die God aangewezen heeft, dan beloofd Hij die
persoon te beschermen tegen kanker. We hebben voor mensen gebeden die kanker hadden (of
dingen die bijna catastrofaal waren), jarenlang, wetend dat wanneer zij het werkelijk begrepen, ze dan
het probleem van overleven niet zouden hebben.
Een groot deel hiervan heeft te maken met wat de Heer tegen ons zei wat opgeschreven is in De
Zilveren Man informatie die Take His Heart verspreid. ( Dit is niet opgenomen in de film) . De Heer
(zilveren Man) zei, „Heb je niet gehoord van het combineren van genezing en de wet?” Hier is een
uittreksel van het Zilveren Man boekje over Ezechiël 33 : 15.
God zegt ons dat we Zijn Koninkrijk moeten zoeken; wandelen in zijn inzettingen en wetten omdat zij
leven voortbrengen. In de COMPLETE JEWISCH BIBLE pg. 686 door David Sterns, inzettingen des
leven is vertaald met “wetten die leven geven.”

Ezechiël 33 :15, 16
Geeft de goddeloze het pand terug, betaald hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens,
zodat hij geen onrecht doet; hij zal zeker leven, hij zal niet sterven.
Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en
gerechtigheid gedaan, hij zal zeker leven.
In het bovenstaande schriftgedeelte zien we een verbonds belofte die zegt; dat als we terug geven
wat we gestolen hebben,en de wetten van vergelding vervullen, en oprecht voor de God wandelen,
we zullen leven en niet sterven. Met andere woorden God komt in actie en berispt de verslinder in ons
belang. (De vijand van de mensheid wil ons Gods wetten laten breken omdat dat de open deur is die
hij wil/nodig heeft om in ons leven te komen)
Dit is mijn eerste getuigenis:
Ik ken een jonge man, middelbare school leeftijd, wiens vader een paardentrainer is. Deze jonge man
had twee jaar lang een paard getraind om wedstrijden te doen toen hij plotseling rugproblemen kreeg
en niet in staat was te rijden op het volgende toernooi. Hij kreeg een korset en snel daarna viel hij bij
basketball en brak zijn duim. (problemen). Hij ging naar de dokter voor zijn rugpijn niemand kon de
diagnose stellen. Het leek alsof ze verblind werden. Dit ging zo maanden door en wij bleven bidden
over deze situatie. Zijn moeder nam hem mee naar verschillende dokters, maar zonder succes.
Eindelijk gaaf een specialist haar het verslag dat hij slecht één goede wervel had dat ze zoiets nog
nooit eerder hadden gezien, en dat hij waarschijnlijk nooit weer zou paardrijden. Ze gaven hem
pijnstillers en wat oefeningen waarvan zij dachten dat hij er baat bij zou hebben. Natuurlijk gingen we
door met bidden, maar op een dag kwam het in me op dat de vijand eropuit was hem weg te nemen of
hulpeloos terug te geven omdat hij ook was geboren met een hartafwijking. Ik werd ertoe bewogen om
zijn achterstallige schuld te betalen (van tienden) en de wet van vergelding te vervullen om wat de
Heer ons geleerd had. ( God zegt dat we Hem mogen beproeven aangaande Zijn tienden en ik ging
Hem beproeven in deze situatie.) Ik vertelde mijn vrouw hierover. We baden en kregen een getal van
de Heer voor zijn achterstallige schuld. Ik betaalde zijn achterstallige schuld op 10 februari 2006, ik
had geen idee wat er zou gaan gebeuren. Tot dan toe waren er alleen maar moeilijkheden geweest
rondom de situatie, en het leek erop dat alles alleen maar erger werd, ook al baden we nog steeds.
Nadat de wet van vergelding vervult was Take His Heart werd betrokken in de situatie en ik sprak niet
meer met de moeder tot juni 2006. Ze zat in mijn woonkamer toen de vraag naar voren kwam wat de
jongen deze zomer zou doen. Ze vertelde dat hij zijn vader hielp en paardreed. Hij is daarmee
doorgegaan tot nu toe. Noch zij noch de jongen wisten wat wij gedaan hadden.
Was dit toeval, verhoord gebed, of de vervulling van Gods Woord dat Hij ons al geleerd had hier bij
Take His Heart met betrekking tot de wet van vergelding? Denk eraan, Jezus zei, “Heb je niet
gehoord van het combineren van genezing en de wet?” Het Proces Schema liet zien dat God iets
ging “zuivere” wat we al wisten en dat het temaken had met “Overleven” Hij zei ook, “Ga verder dan je
denkt!”
De groep hier was betrokken bij al de gebeden, en ik vertelde hun over de laatste ontwikkeling. Ik
vertelde hen ook dat ik iets meer wilde als bevestiging. Ik wist dat sommige mensen zouden zeggen
dat het toeval was en niets te maken had met het betalen van de achterstallige schuld van de jonge
man, dus ik vroeg God om bevestiging door Zijn Geest. Ik had geen idee hoe maar ik wist dat Hij het
doen zou!
Op 3 juli 2006 had ik deze droom.
Ik was in een plaats waar het zwarte sneeuw sneeuwde in de zomer. De mensen daar zaten in de
gevangenis en wilden dat ik de zwarte sneeuw veranderde in witte sneeuw met mijn film camera….
We kunnen zien dat de droom Bijbels is;
Spreuken 26 : 1,2
Gelijk de sneeuw in de zomer, en gelijk de tegen in de oogst, alzo past de zot de eer niet. Gelijk een
mus is tot wegzweven, gelijk een zwaluw tot wegvliegen, alzo zal een vloek, die zonder oorzaak is,
niet komen.
Ik wist dat de droom te maken had met een andere jonge man die moest voorkomen voor het gerecht
die week. Het was een serieuze zaak en ze spraken over dat hij 34 jaar gevangenis straf zou krijgen.

Men zei dat het zo was dat zijn eigen advocaat zei dat er niets was dat ze voor hem konden doen. Het
is de wet dat hij naar de gevangenis moet voor wat hij misdaan heeft door de jaren heen, maar de
vraag was voor hoelang, en wat zou er nog meer bij betrokken raken. Ik wist dat de zwarte sneeuw te
maken had met serieuze problemen, en dat de houding van sommige mensen die erbij betrokken
waren, niet goed was voor zover ik kon zeggen. De droom liet zien dat hij onder een vloek zat.
Ik vertelde mijn vrouw over de droom en we besloten met zijn moeder te gaan praten. Ik vertelde haar
van de jonge man die paardentrainer was, van al de “plotselinge problemen” die er kwamen met zijn
rug, en van het bidden zonder resultaat. Ik vertelde haar over het betalen van achterstallige schuld en
het ogenschijnlijke resultaat ervan. God gaf een cijfer voor de achterstallige schuld voor haar zoon en
zij betaalde het voor hem (aan diegene die God haar vertelde het te geven). Een paar dagen later
gingen ze naar de rechtbank. De jonge man kreeg het minste wat ze hem konden geven volgens de
wet en hij kreeg een leerprogramma. Het was allemaal positief.
Opnieuw wist ik dat sommige mensen zouden zeggen dat het toeval was of het resultaat van gebed
en niet het betalen van de achterstallige schuld om de wet van vergelding te vervullen. Ik vroeg de
Heer om bevestiging van dit allemaal en die nacht had ik een visioen. Hier is het verslag:
Vrijdag 14 juli 2006
Ik keek naar een weerkaart. Er liep een gebogen lijn overheen en op de top ervan was een storm. Het
was in het Noorden. Op een smal gedeelte was de intensiteit helemaal wit maar de storm werd nooit
werkelijk de grote storm die het zou moeten worden. In plaats daarvan verdween hij voor mijn ogen.
De witte intensiteit van deze storm stemt over een met de ernst van het symbolische van de zwarte
sneeuw in de zomer in de droom over die jongen man. Hij was onder een vloek zoals Spreuken 26 :
1,2, laat zien. De vijand van de mensheid had een bloeiende dag met deze situatie. Ik wist dat deze
weer scène een bevestiging was van beide afbetalingen van achterstallige schuld, die de wet van
vergelding vervulden voor deze twee jonge mannen; wat resulteerde in het berispen van de
vernietiger door God zoals Hij ons leerde en zoals Zijn Woord zegt. Het heet het werken van de
werken Gods!
De jonge man kreeg 7 jaar en we weten dat hij voor goed gedrag slechts 25 % daarvan hoefde uit te
zitten, wat ongeveer 21 maanden is. Dat zou dan februari 2008 zijn. Maar de moeder schreef ons dat
haar zoon was voorgedragen voor reclassering. Afhankelijk van wat er gebeurd zou haar zoon er
mogelijk uit de gevangenis kunnen komen in febr. of juni 2007. We zijn allemaal verrukt over deze
mogelijkheid!. De moeder vertelde ook dat terwijl ze aan haar zoon zat te denken kwam opeens de
gedachte bij haar op, “de achterstallige schuld was betaald!” Ik geloof dat hier gezegd moet worden,
dat in de film, God een scène gaf over het “in verbond” zijn van een persoon in de gevangenis. God
liet zijn bescherming in die situatie zien. (Je kunt de film opnieuw bekijken als je dat gedeelte niet
herinnerd)
Een ander getuigenis komt van een vrouw wiens zoon en schoondochter hun tweede kindje
verwachtten. Hun eerste kindje was geboren met ernstige gezondheidsproblemen, dus de
grootmoeder had regelmatig gebeden voor het ongeboren kleinkind. Toen de grootmoeder hoorde van
de voorgaande getuigenissen en de kennis met betrekking tot de achterstallige schuld, begon ze te
overpeinzen en bidden over het kind in het licht van de achterstallige schuld. Toen ze de Heer vroeg
om de hoeveelheid van de achterstallige schuld van haar zoon en schoondochter, kreeg ze een getal
voor elk van hen. Ongeveer drie weken voor de geboorte betaalde ze beide hoeveelheden wetend dat
het goed was om te doen omdat de Heer haar de getallen gegeven had.

Weinig idee had deze grootmoeder ervan dat de plannen voor rampspoed al in gang waren gezet,
toen zij de achterstallige schuld betaalde, maar nu had God een wettig recht om erin te stappen met
tegenmaatregelen. Het eerste was de beslissing om de geboorte in te leiden. De geboorte vorderde
langzaam en na verschillende uren zakte het hartritme van de baby drie keer. Eén van de keren viel
het zo‟n zestig seconden helemaal weg. Er was net een wisseling van personeel dus waren er twee
verpleegsters in de kamer bezig met de voortgang toen dit gebeurde. Snel draaiden ze de moeder op
haar andere zij en gaven haar zuurstof.

Binnen enkele minuten was de dokter er en werd het besluit genomen om een keizersnee te doen.
Wat normaliter twintig minuten duurt (om een extraduraal te doen) duurde nu vijf en veertig minuten.
Tijdens deze tijd herinnerde de grootmoeder de Heer en de machten van het kwaad eraan dat de
achterstallige schuld betaald was. Toen de dokters bij de baby waren, was het blauw en de
navelstreng, die ongewoon lang was, was tweemaal om de nek van de baby gedraaid en bijna een
derde keer. De placenta begon al los te laten.
Moeilijkheden waren er ook toen de dokter bezig was met het hechten van de wond van de moeder.
Een bloedvat wilde niet stoppen met bloeden. Het bloede lang genoeg zodat de extraduraal
problemen begon te geven en de moeder moest iets gegeven worden zodat de dokter de hechtingen
kon afmaken.
De dokter zei dat als de baby op een natuurlijke manier geboren was, het ongewoon lange
navelstreng zichzelf makkelijk een knoop had kunnen draaien. Gelukkig had God andere plannen en
zowel de baby als de moeder maken het goed.
Meteen na het horen van het getuigenis van deze grootmoeder was het gemakkelijk voor mij de vallen
te herkennen die gezet waren om het leven van deze baby te nemen in samenloop met wat God ons
geleerd had over achterstallige schuld en Ezechiël 33:15
Ezechiël 33 :15, 16
Geeft de goddeloze het pand terug, betaald hij het geroofde, wandelt hij in de inzettingen des levens,
zodat hij geen onrecht doet; hij zal zeker leven, hij zal niet sterven.
Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en
gerechtigheid gedaan, hij zal zeker leven.
Het gaat allemaal over het leren van Gods wegen, Hem God laten zijn en Hem alle eer geven. God
begon te belichten en “zuiveren” dat wanneer we wandelen in de “wetten die leven geven”, speciaal
de “Wet van Vergelding” zal Hij Zijn deel van de beloftes vervullen. Deze getuigenissen gingen zeker
over “Overleven” De vijand was bezig de levens te ruïneren van zowel de jonge man als van de baby.
God greep in volgens zijn verbondsbelofte omdat de “rechtvaardigheid van de wet” met betrekking tot
vergelding wettelijk voor hen vervuld werd! Het werd niet gezegd, het werd gedaan; de wet gedaan!
Het is inroepen van het Woord (of Wet) van Goddoor een handeling. Ik herinner me de tijd zo goed dat
de Heilige Geest zei, “De Heer uw God is een God van verbonden, niet een God van wederzijdse
overeenkomsten”
Ziekenhuis scène
Jaren geleden gaf de Heilige Geest mij een scène te zien van een groot aantal mensen die uit het
ziekenhuis kwamen. Het waren golven van mensen, en ik was verbijsterd over de hoeveelheid. De
scène liet ziend at zij eruit kwamen omdat ik naar binnen was gegaan.

Ik had nooit begrepen waarom ik zo‟n scène kreeg omdat ik wist dat het onmogelijk was om voor
zoveel mensen te bidden of handen op te leggen in mijn hele leven. Het was mij onduidelijk. Ik was de
scène vergeten totdat ik begonnen was met het schrijven van dit artikel en de Heilige Geest me eraan
herinnerde.
In het licht van de boodschap in dit artikel werd de scène zinvol. De tijd zal vertellen of er een groter
verband is. Het betalen (correct) van de achterstallige schuld is erg belangrijk om de vijand te stoppen
omdat we allemaal werkers der wetteloosheid zijn geweest, ook al functioneren de gaven van de
Heilige Geest in ons leven. Het distribueren van het fonds van God op de juiste manier is belangrijk en

we moeten alle details ervan leren zodat we geen fouten maken. Persoon B in de informatie over
tienden en vloeken dacht kort geleden nog dat ze haar tienden op de goede manier distribueerde,
maar de Heer gaf haar een getal voor achterstallige schuld zonder dat zij erom gevraagd had. Dit laat
zien dat zij niet correct was in waar of hoe ze Zijn fonds distribueerde. Zij dacht dat ze het goed deed!
De werken van God werken, op een goede manier, correct is de sleutel tot ”Overleven” in de laatste
dagen en een van de redenen van het artikel, Subtiele Regels.
God heeft Zijn woord met betrekking tot de achterstallige schuld en de “ Wet van Vergelding” zeker
“gezuiverd” zoals in dit artikel beschreven. Nu hebben we een groter beeld van waarom de Heer
(Zilveren Man) zei, “Heb je niet gehoord van het combineren van genezing en de wet?”
Leer iets over de subtiele regels inzake de drie hoofd vlekken en waardoor ze er zijn door het artikel
“Subtiele Regels” te lezen.
Vuil Geld
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