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Berg Sion , De Wet. 

Enig  uitleg 

Een goed ding 

De wet van het offeren 

Wat de wet niet kon doen 

 

 

De Berg Sion is de plaats waar God Zijn wet bewaard, Zijn legale verslagen (records) 

 

Micha 4:2 

En vele heidenen zullen heengaan en zeggen : Kom en laat ons opgaan tot de Berg des 

HEEREN, en tot het huis van de  God Jacobs, omdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in 

Zijn paden wandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan, en  het woord des HEEREN uit 

Jeruzalem. 

 

Het is een plaats die eeuwig bestaan. 

 

Psalm 125:1 

Die op de HEERE vertrouwen zijn als de Berg Sion, die niet wankelt , maar blijft in 

eeuwigheid. 

 

Dus wanneer we deze twee teksten samenvoegen, zien we dat  Gods wetten voor eeuwig zijn. 

Dit betekend dat de Berg Sion, en waar het voor staat, even belangrijk is in het N.T. als in het 

O.T.. 

 

Enig uitleg 

 

Jaren geleden, liet de Heilige Geest me enige 

christenen zien en hun schaduwen. 

 Er werd mij gezegd.  

JE ZULT IN STAAT ZIJN DE WET 

VERVULT TE ZIEN IN TOEKOMSTIGE  

CHRISTENEN.  

Schaduwen laten de handelingen zien van de 

persoon die de schaduw maakt. 

Dus we zien dat in de handelingen van 

toekomstige christenen, de wet van Christus 

vervuld wordt door hun handelingen heen 

 

Hebreen 10:1 

Want daar de wet slechts een schaduw heeft, 

der toekomende goederen, niet de gestalte der dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met 

dezelfde offeranden, in die onafgebroken gebracht worden, degenen, die toetreden, te 

volmaken. 

 

Zoals ik in het visioen niet een heldere afbeelding zag (maar een schaduw) van hoe de wet 

vervult moest worden door de toekomstige christenen  Maar het visioen maakte duidelijk dat 

wanneer het heldere beeld van de goede dingen bekend word en vervuld zijn door de 

toekomstige christenen, we in staat zouden zijn te zien dat de wet vervuld is in hun 

schaduwen.. 
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Een goed ding 
 

We moeten begrijpen dat Jezus Christus de wet vervulde door liefde, niet alleen door de letter 

der wet of de noodzaak. De noodzaak was er maar Hij vervulde die noodzaak door liefde. Hij 

ging naar het kruis omdat de noodzaak om de wet en de profeten te vervullen er was maar Hij 

deed dat door liefde.  Het is bekend dat de letter van de wet dood en de Geest leven geeft 

Toen we feitelijk begonnen, hier bij “Take His Heart”, om te gehoorzamen aan de dingen van 

de Geest, zagen we een wet van God in vervulling gaan door liefde op een speciale manier. Je 

kunt de liefde van God zien uitstrekken van de Heer naar de mensen door de handeling van 

het op de juiste manier tienden geven. Omdat we de liefde (een goed ding) van de Heer tot 

uiting gebracht zien worden, verlangen we op de juiste manier tienden te geven, omdat we 

Gods doel te voorschijn zien komen in zijn tot uiting gebrachte liefde. We moeten de liefde en 

het doel zien in de handelingen, anders doen we het uit de behoefte en de letter, niet door 

liefde. Als we tienden geven uit noodzaak of de letter der wet dan hebben we het hele doel 

van God gemist. We hebben Zijn Liefde niet tot uiting gebracht. 

 

Wanneer we Gods Fonds (tienden) aan een weduwe geven of aan behoeftige, in Zijn Naam, 

niet onze, door te zeggen: “ De Heer zei dat we dit aan u moesten geven”, zien we de wet van 

de tienden vervult worden in de schaduw van onze handeling. Zelfs de letter van de wet kan 

gezien worden in de schaduw, zoals God me liet zien in het visioen van de toekomstige 

christenen. 

 

De wet van het offeren. 

 
Matheus 5:17 

Denk niet dat ik gekomen ben op de wet of de profeten te ontbinden, Ik ben niet gekomen om 

te ontbinden, maar om te vervullen 

 

Hij zei dat we zelfs niet moesten denken dat Hij kwam om de wet weg te doen, dus moeten 

we alles begrijpen van de wet wat we kunnen. Toen God tot mij sprak: Al mijn wetten zijn 

nog steeds van kracht” antwoordde ik “Dat kan niet waar zijn, Jezus was het laatste offer, we 

offeren niet meer”, leidde de Heer me naar: 

 

Romeinen 12 :1 

Ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende 

heilige en Gode welgevallige, behagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 

 

Ik begreep toen dat we de wet van het offeren moeten vervullen in onze eigen levens. De 

handeling van het offeren van dieren had niets te maken met liefde en God had daarin geen 

welbehagen. 

 

Hebreen 10:8 

Als Hij tevoren gezegd had: Slachtoffer en offerande en brandoffers voor de zonde hebt Gij 

niet gewild, noch hebben u behaagd, welke naar de weet geofferd worden. 

 

De apostel Paulus zei dat hij het jammer vond dat hij maar een leven te geven had in de dienst 

van de Heer. We zien een daad van liefde (de Heer vreugde gevend) wanneer we de wet van 

offeren vervullen zoals Paulus. Als ik persoonlijk hetzelfde doe ben ik dan onder “de wet van 
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het offeren?” Nee, ik vervul hem. Jezus vervulde de rechtvaardigheid van de we door liefde, 

en wij moeten hetzelfde doen. We zullen niet gelijk Hem zijn totdat we dat doen. We zijn niet 

volwassen in  Hem totdat we dat doen! 

 

Christenen zouden zichzelf deze vraag moeten stellen. Als Jezus nu lichamelijk hier op aarde 

rondliep, zou Hij dan in de rechtvaardigheid van de wet wandelen of denken: Ik heb helemaal 

de wetten en instellingen van Mijn Woord vervuld toen ik hier eerder op aarde was, er is geen 

noodzaak om ze nu te gehoorzamen, ze doen er niet meer toe. 

 

In feite moeten we in al de wetten en instellingen wandelen, daarmee verslaan we de vijand 

zoals Jezus deed. De wet breken is zondigen…. 

 

1 Johannes 3:4 

Een ieder die de zonde doet, doet ook de ongerechtigheid, want de zonde is ongerechtigheid. 

  

En zondigen laat de vijand binnen! Jezus zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven 

was….Liet Hij ons “de Weg” niet zien door zijn handelen? Laat het visioen van “de Berg 

Sion” niet zien dat wij de Satan en consorten verslaan doordat wij wandelen op de Berg Sion? 

Paulus de apostel moest opkomen tegen het idee van de christenen dat ze niets meer van doen 

hadden met Gods wetten en inzettingen toen hij zei dat we de wet niet teniet moeten doen 

door geloof. 

 

Romeinen 3:31 

Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. 

 

Ik spreek niet over verstrikt raken in Joodse wetten of teruggaan naar Joodse wortels. Ik 

spreek van wandelen in Gods Woord, Zijn wetten en inzettingen en wat Hij daarmee 

bedoelde. Deze betekenis of het patroon van de goede manier van doen wordt geopenbaard 

door de Heilige Geest. 

 

 

Wat de wet niet kon doen 
 

Jezus kwam om de wet te vervullen, daardoor legaal Zijn troon vestigend en legaal een weg 

mogelijk makend door Hem waardoor we eeuwig leven kunnen krijgen. Hij kwam om te doen 

wat de wet  niet kon doen. Hij betaalde de prijs en het eeuwige verbond werd permanent 

gevestigd door Zijn dood aan het kruis. Het verbond had iets toegevoegd, het nieuw gemaakt, 

het is nu inclusief de mogelijkheid van eeuwig leven door Jezus Christus. De oude manier van 

dieren offeren was weggedaan en vervangen door een prachtig levend offer, vervult in ons, 

door onze liefde naar de Heer. De Schrift zegt dat dit redelijk is: 

 

Romeinen 12:1 

Ik bid u dan broeders door de ontferming Gods, dat gij uw lichamen stilet tot een levend, 

heilig en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 

 

We leven nu onder een eeuwig verbond. Daar valt niet over te argumenteren. Het Frame van 

de aarde wat mij getoond werd, heeft te maken met het “Eeuwig Verbond” 

 

Jesaja 24:5 
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Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen 

de inzettingen, zij vernietigen het eeuwig verbond. 

Denk eraan, wij als christenen zijn geënt op, niet verwijderd. Dit Schriftgedeelte slaat daarom 

ook op ons. 

 

Jeremia 31:33 

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de 

Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun 

tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

God heeft dat hier bij “take His Heart” laten zien 

 

De vlekkeloze Bruid vervult de rechtvaardigheid van de wet door liefde, zoals Jezus 

deed, zelfs de wet van het offeren door haar leven op te geven voor de Heer 

 

 Fundamentalisten doen het 

tegenovergestelde van wat ze zouden moeten doen. 
 

Een van de visioenen voor dit “Berg Sion” artikel (07-10-2006) maakte bekend dat 

fundamentalisten het tegenovergestelde doen van wat ze zouden moeten doen. Dat herinnerde 

mij aan dat de Heilige Geest ons hier bij “Take His Heart” bekend maakte dat we iets 

achterstevoren deden wanneer we baden voor iemand die kanker had. Het houdt verband met 

dat de Heer gezegd had “Heb je niet gehoord van het combineren van genezing en de wet?” 

De Heer combineerde genezing en de wet, en als wij gelijk de Heer willen zijn moeten wij 

leren dit ook te doen. De fundamentalisten die ik ken, die de Heer gebruikte in het artikel over 

de “Berg Sion” zijn in wezen niet anders in handelen dan wij waren toen de Heer ons zei dat 

we iets tegenovergesteld deden van wat we moesten doen, met betrekking tot genezing. We 

zouden de persoon moeten hebben onderwijzen gegeven, hoe in het verbond met de Heer te 

komen. Dan zouden we niet eens hoeven te hebben bidden tegen kanker wat hun betreft. Dus 

dit is zeker een ding die de fundamentalisten achterstevoren doen, zoals wij deden. Het 

volledige verslag hiervan kun je vinden bij “De zilveren man” artikel van het Tienden 

gedeelte beginnend op pagina 74,en van deze site “Take His Heart”. 

 

Jaren geleden toen de Heer begon me te onderwijzen over het verbond, kwam ik op het punt 

dat ik de Heer zei dat als het niet was om het eeuwige leven in het nieuwe verbond, ik liever 

onder het oude verbond met Hem de verslinder berispt had. Liever dan dat ik het moest doen 
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in het nieuwe verbond. Ik wist dat de Heer de hele tijd wist wat de vijand deed en ik niet. De 

Heer gaf geen antwoord. 

 

Deze manier van denken kwam uit mijn eigen verkeerde gedachtepatroon wat verbond betreft 

en het oude dat voorbij gaat. Ik heb geleerd dat de fundamentele principes en de beloftes in 

vorige verbonden overgedragen worden naar nieuwe verbonden, als God voortgaat door de 

tijd.  

Gods hele woord, al Zijn verbonds principes staan nog steeds overeind. Ik heb al verteld, met 

Bijbels bewijs, dat de wet van offeren nog steeds telt. Laat ons kijken naar vroege verbond en 

wat God zei. 

 

Genesis 9:11-17 

En Ik richt Mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren des vloeds zal 

worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zal zijn, om de aarde te verderven. En God 

zeide: Dit is het teken des verbonds, dat Ik geef tussen Mij en tussen ulieden, en tussen alle 

levende ziel, die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die 

zal zijn tot een teken des verbonds tussen Mij en tussen de aarde. En het zal geschieden, als Ik 

wolken over de aarde brenge, dat deze boog zal gezien worden in de wolken;Dan zal Ik 

gedenken aan Mijn verbond, hetwelk is tussen Mij en tussen u, en tussen alle levende ziel van 

alle vlees; en de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als 

deze boog in de wolken zal zijn, zo zal Ik hem aanzien, om te gedenken aan het eeuwig 

verbond tussen God en tussen alle levende ziel, van alle vlees, dat op de aarde is. Zo zeide 

dan God tot Noach: Dit is het teken des verbonds, dat Ik opgericht heb tussen Mij en tussen 

alle vlees, dat op de aarde is. 

Dit verbond is nog steeds van kracht. Het staat en is niet voorbijgegaan. Tot op de dag van 

vandaag zien we nog steeds de regenboog in de wolken. Dit verbond en zijn voordelen zijn 

een deel van het Frame van de aarde, nog steeds beschreven in Sion net als de inzettingen, 

Gods wet, en de voordelen van het er acht op slaan zijn nog steeds in Sion beschreven. 

Denk eraan, ik spreek over het wandelen in rechtvaardigheid van de wet door liefde, zoals 

Jezus deed, gehoorzamen aan de Heilige geest, niet zoals de Joden deden, wandelend naar de 

letter. Als we kijken naar wat Jezus hier op aarde deed, zien we in Zijn daden de liefde van 

God tot uiting komen en tegelijkertijd  de rechtvaardigheid van de wet vervuld worden. Het is 

zeker dat we in de komende “Openbaarwording van de Zonen Gods” dezelfde totale 

vervulling van de wet zullen zien, want hoe zouden ze anders de werkelijke 

“Openbaarwording van de Zonen Gods” zijn. Jezus gaf Zijn leven op voor Zijn Vader en voor 

ons! Het basis beeld wat hangt om veel fundamentalistische /charismatische christenen 

vandaag de dag is: “Wat kan God voor mij doen?” Dit is totaal het tegenovergestelde van wat 

Jezus deed! Motivatie is erg belangrijk. God was jaren met ons bezig aangaande onze 

verkeerde motivaties. Zullen jouw motivaties stand houden voor God? 

Een woordenboek vertaling van het woord tegenovergesteld is: extreem anders, tegenstrijdig, 

tegenover, afkerig, tegenwerkend (Webster 1913). 

Het is de tijd dat de Vlekkeloze Bruid zichtbaar wordt op aarde. In het artikel over “Trein 

Symboliek” zien we wat God bekend maakt: Als de kerk van de wereld zich zet tegenover de 

trein van de Vlekkeloze Bruid, zullen haar eigen fundament en bediening vernietigd worden. 
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Zet de fundamentalistische kerk zich tegenover, of is ze in strijd, of in tegenspraak met Gods 

gesproken woord? 

Jeremia 31:33 

Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de 

Heere: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun 

tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 

Voor het grootste gedeelte zijn veel van de gelovigen en kerkleiders opgekomen tegen, of 

hebben zich verzet, tegen het idee dat God Zijn wetten en instellingen in onze harten schrijft. 

Bijvoorbeeld kortgeleden hoorde ik een prediker zeggen; “Kom niet onder invloed van 

wettischisme, het zet je onder druk.” Dit is enigszins waar. Maar kijk eens naar een gewoon 

kruispunt met verkeerslichten. De onzichtbare wetten op dat kruispunt beschermt mensen 

tegen ongelukken en zelfs tegen de dood. Wanneer je dat kruispunt nadert en het licht springt 

op rood, onder hoeveel druk sta je om te stoppen voor dat licht? Als je een ervaren chauffeur 

bent sta je onder geen of bijna geen druk omdat je weet dat de verkeersregels je beschermen. 

Je voelt geen druk omdat stoppen het juiste ding is om te doen. Je bent eraan gewend en het is 

een gewoonte geworden. Hetzelfde geld voor Gods onzichtbare wetten en instellingen. Ze 

beschermen je en de Bijbel zegt dat ze je leven geven, wanneer je ze wilt gehoorzamen. 

In de “Complete Joodse Bijbel” door David Stern pg 686., “inzettingen van het leven” is 

eigenlijk vertaald met: “wetten die leven geven”. Dus door “inzettingen van het leven” in het 

volgende Schriftgedeelte te veranderen lezen we: 

Ezechiël 33:15Geeft de goddeloze het pand terug, betaalt hij het geroofde, wandelt hij in de 

wetten die leven geven, zodat hij geen onrecht doet; hij zal zeker leven hij zal niet sterven. 

In vergelijking met Gods wetten, beschermen de wetten van een kruispunt jou en geven je 

leven. Hetzelfde geld voor “druk om te gehoorzamen.” Als je eenmaal Gods onzichtbare 

wetten begrijpt, waarom ze er zijn, en er vanuit handelt, gaat de druk om te gehoorzamen weg 

en worden ze hopelijk een gewoonte. Jaren geleden maakte de Heer me duidelijk dat de 

prediking van liefde, genade en veroordeling totaal uit balans zijn. Veroordeling heeft te 

maken met Gods wetten, Zijn inzettingen, Zijn Woord. Dus kunnen we ons de prediker 

voorstellen die zegt: “Kom niet onder invloed van wettischisme, het zet je onder druk” 

wanneer hij luid roepend “Genade, genade, genade, ik wil geen enkele druk” over een 

kruispunt rijdt. Je begrijpt wat er gebeurt.  

 

Ik heb veel christenen horen zeggen: “Kom niet onder de wet.” Wat ze niet begrijpen is dat ze 

onder de wet komen wanneer ze de wet overtreden, niet door hem te gehoorzamen. Vraag 

iedereen in de gevangenis maar wanneer ze onder de wet kwamen. Als deze mensen hun 

eigen woorden of uitleggingen over wat de Bijbel zegt over de wet navolgen, ze komen in 

moeilijkheden wat betreft de wet van geloof. 

 

Romeinen 3:27 

Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet 

des geloofs. 

Dus als ze de wet des geloofs navolgen, zouden ze volgens hen, onder de wet zijn in plaats 

van hem te vervullen. 
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De Heer schrijft nu Zijn wetten en inzettingen in de harten van diegene die Hem dat toestaan. 

Hij maakt een kerk gereed, vlekkeloos en heilig voor Zichzelf. 

Efeze 5:27 

Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel 

heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 

 

De gemeente moet zich focussen op vlekkeloos worden. Ze kan niet heilige of zonder vlek of 

rimpel zijn terwijl ze Gods wetten en inzettingen overtreden, evenmin als Jezus dat kon. Jezus 

zei, “de weg is smal die naar het elven leidt.” Het is tijd dat we Gods wetten en inzettingen 

omhelzen door liefde zoals Jezus dat deed! Het is tijd dat fundamentalisten hun houding 

ten opzichte van de wet veranderen! Het is tijd voor de kerk om op de Berg Sion te 

wandelen. 

 

 

 Wat staat er te gebeuren wat fundamentalisten niet zullen 

overleven? 

Matheus 24:37 

(Jezus zei) En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de komst van den Zoon des 

mensen. 

 

Terwijl ik dit allemaal samenvoegde realiseerde ik me dat dit de eerste keer was dat God zijn 

mensen een waarschuwing van leven en dood gaf door mij die gemakkelijk te zien was. Ik 

weet dat “ De dag van de Wolken” een soort waarschuwing is maar dit is een ander soort 

waarschuwing: “Fundamentalisten zullen het niet halen bij de komende dingen als…..” 

 

Op 9 oktober, 2005, had ik een gezicht over huisdieren die op hun buik naar iets toe kropen 

wat aan de horizon was. Ze kropen alsof ze zich wilden verbergen voor de komende 

gebeurtenis. Een ding was duidelijk , dat ze hoopten dat het hun zou 

passeren.  

 

Ongeveer een jaar later maakte de Heilige Geest duidelijk,  dat niet alleen de huisdieren het 

niet zouden overleven, maar ook hun eigenaren niet, als ze doorgingen met het koesteren van 

hun huisdieren. 
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Wat komt eraan? 

 

Zaterdag 8 december 2006, 

Ik werd naar de toekomst gebracht in een groep gebouwen die de kleur hadden van Israëlisch 

gesteente. Ik was in een plaats waar ik niet uit kon komen, maar er waren geen muren die me 

daar vast hielden. Het was de situatie waaraan ik niet kon ontsnappen. Ik was met een jonge 

man van ongeveer 25 jaar en nog een andere man, een kennis. Ik had die persoon toen nog 

niet eerder gezien maar hij was erbij. In het midden van de gebouwen was een binnenplaats en 

daar stond een rechthoekige bakcontainer  op een voetstuk. Er zat een deur in en zag er erg 

hightech en futuristisch uit.  (Het is 

onmogelijk het in een beeld weer te geven). De jonge man opende de deur en ik zag rottend 

afval wat mogelijk menselijke resten waren. De jonge man stopte mijn kennis in de container 

en sloot de deur en verzegelde hem. Op dit moment ving ik een glimp op van de man, en zag 

dat hij zwarte kleding droeg. Het was een hete omgeving en dit gebeurde onder de gloeiende 

zon. De man moest dubbel gevouwen zitten gezien de omvang van de container. Er gingen 

tien dagen voorbij en ik verliet een gebouw om te doen wat ik moest doen en de jonge man 

kwam juist de kamer binnen die ik verliet. Hij hoestte en stikte bijna van de stank die hem de 

kamer in volgde. Hij lachte zo hard dat hij dubbel lag van het lachen wijzend naar de 

container buiten. Er hing een verschrikkelijke lucht om hem heen; hij lachte ongecontroleerd 

over de gruweldaad die hij begaan had, hij had geen geweten en was respectloos voor het 

leven, elk leven, mens of dier. Hij was goddeloos. Ik liep door naar buiten in de richting van 

de container die vanuit het gebouw te zien was. De jongeman had hem geopend en hij lag op 

zijn zij. Er was een rechthoekige plastic kubus wat de bekleding van de container was geweest 

en nu eruit lag op de grond. Het was doorzichtig plastic en ik kon mijn kennis nu duidelijk 

zien en al de grove dingen in de zak. De relatie was gekleed in een zwarte smoking met een 

cowboyhoed en ik wist dat hij een showman was, door de symboliek die God mij eerder 

getoond had. De stank was zo erg dat het door de verzegelde plastic zak heen kwam. Deze 

ziende keerde ik me om naar het gebouw, waar ik uit kwam, stak mijn hand op en wilde de 

jongeman de vinger geven en zeggen: "Jij vuile rotte -". (Ik wilde schuttingtaal gebruiken (nu 

is dat iets wat ik niet in het dagelijks leven doe, al wilde ik het soms wel.) In ieder geval 

beheerste ik me voordat ik een van de dingen gedaan had. Ik stond het niet toe omdat ik wist 

dat de jongeman dat juist wilde laten gebeuren. Hij wilde dat ik een fout maakte, zodat hij 

de hand aan mij kon slaan zoals hij bij de man had gedaan. Hij kon me al die tijd niet 

raken omdat ik bescherming had (zie de beschermingsfilm). Toen ik uit de scene kwam zag ik 

mijn eigen mond in een visioen. Hij was gesloten, wat betekende dat ik niet kon spreken of 

schrijven, maar ik wist dat hij niet verzegeld was. Een ander belangrijk ding wat ik wist 

terwijl ik uit dit alles kwam was. Ik wist dat ik in de scene dezelfde levensomstandigheden 

ervaren had als in de tijd van Noach. Ik begreep nu volkomen waarom God toen de mensheid 

vernietigd had -zelfs de baby‟s. De jongeman in het gezicht had geen zaad van  

rechtvaardigheid in zich, niets. 
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Na over het visioen van mijn mond gemediteerd te hebben realiseerde ik me dat God mij liet 

zien wat ik niet kon beschrijven: het afschuwelijke van de acties van deze jongeman.  Er is 

geen woord dat de atmosfeer kan beschrijven van de goddeloze mans houding. Het is 

onbeschrijfelijk.  

 

Jaren geleden toen God met me bezig was over de dagen van Noach zei Hij dat er geen zaad 

van rechtvaardigheid was, alleen in Noach. Noach ‟s familie werd gered omwille van hem. In 

de scene had ik bescherming op een moment in de toekomst als het is als in de dagen van 

Noach. Ik had geen keus wat betreft het daar zijn en ook de Christelijke showman niet. Hij 

was in jacquet alsof hij op weg was naar een banket.  

 

Om meer van deze symboliek te begrijpen deel ik een gedeelte van een scene die God gaf 

toen Hij ons onderwees over de “Bruiloft van het Lam” met u. 

 

Woensdag 19 mei 2004 
Ik liep langs een tafel die weer samengesteld was uit acht of tien kleinere tafels. Ik pakte 

boeken van de tafel en sprak over elk boek wat ik oppakte. Ze lagen zo‟n 60 centimeter uit 

elkaar over de hele lengte van de tafel. Ik kwam bij het laatste boek, pakte het op en zag dat er 

alleen plaatjes in stonden, gemaakt door kinderen met pastelkrijt of waterverf. Er stonden 

geen woorden in dat boek. Ik bladerde door het boek, want het was zeker niet mijn boek en 

besloot toen dat er niets over te zeggen viel, en legde het boek terug. (Er was niet een ding in 

dat boek waard om over te spreken toch hadden ze er toegang tot). Ik keerde me naar de 

mannen aan de eerste tafel, waartegen ik de hele tijd gesproken had. Dit waren mannen 

gekleed in zwarte jacquets met witte overhemden en handschoenen. Ze dachten dat ze klaar 

waren voor een bruiloft en inderdaad zaten ze gewoon te wachten tot het vanzelf gebeuren 

zou. Ik liep terug naar hen en zei, “Volgende zondag breng dan iets mee om de mensen te 

laten zien van wat jullie gedaan hebben. Vertel het ons” Dit had allemaal te maken met het 

feit dat de mannen er al die tijd bij gezeten hadden als een zak meel, zogezegd, niet reagerend 

op wat ik allemaal tegen hun gezegd had. De mannen stonden op en spraken boze woorden 

tegen mij. Ze liepen weg. 

 

Zijn er fundamentalistische gelovigen die gewoon maar zitten te wachten dat de Bruiloft van 

het Lam automatisch gaat plaatsvinden, zoals de hierboven beschreven mannen? Door de 

jaren heen hebben verschillende mensen mij verteld dat ze „door geloof‟ geloven dat ze deel 

gaan uitmaken van de Gehuwde Bruid van Christus, Alsof het gewoon gebeurt als God met 

Zijn vingers knipt. Dit zijn gelovigen die negeren, of er lichtvaardig over denken, over wat 

ervoor nodig is om in het verbond met de Heer te komen. Ze hebben hun “huisdier” manieren 

en leerstellingen en willen die niet loslaten. Ze negeren totaal wat de Bijbel zegt over dat de 

kerk haarzelf moet klaarmaken voor het huwelijk. In de scene vroeg ik de mannen om aan de 

mensen te vertellen wat ze gedaan hadden om zichzelf voor te bereiden op het Huwelijk van 

het Lam. 

 

 We moeten zien dat deze mannen gekleed in jacquet hetzelfde gekleed waren als de Christen 

die op een gruwelijke manier gedood werd door de goddeloze jonge man in de vorige scene. 

Het enige verschil was de cowboy hoed wat ik zal uitleggen. We moeten ons realiseren dat de 

christelijke leiders die niet in actie kwamen om in het verbond te komen het niet zullen redden 

tijdens wat er aan de horizon stond te gebeuren. Dit is wat de Heilige Geest bekend maakt! 

 

Om de cowboyhoed uit te leggen, de Heilige Geest gaf deze symboliek aan ons, jaren geleden 

met behulp van Buffalo Bill Cody, een showman. Laat me eerst zeggend at God van deze 
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Showmannen houdt en wil dat ze zichzelf en wat ze doen veranderen. Ik stel gewoon enkele 

van hun eigenschappen vast zoals de Heilige Geest door de jaren heen duidelijk gemaakt 

heeft. 

 

Een spreker, die de Heilige Geest me als showman liet zien, is een fundamentalist. Hij is erg 

charismatisch en hij gebruikt enkele van de gaven. Eigenlijk spreekt hij over dingen die de 

mensen willen horen, hij is erg humoristisch, een entertainer. Hoewel je kon zien dat hij een 

oprechte liefde voor de Heer had. Een andere keer toonde de Heilige Geest me dat een spreker 

die zei dat hij een apostel was maar een showman was. Of hij werkelijk een apostel dat weet 

ik niet. 

 

Symbolisch is de fundamentalistische Christen (die zo gruwelijk gedood werd door de 

goddeloze man) een leider in de kerk van de Heer was, wat zegt dit over de mensen die leiders 

leidden? Hij werd niet beschermd dus zijn volgelingen hadden ook geen bescherming. 

 

Wat staat er te gebeuren dat fundamentalistische gelovigen niet zullen overleven? 

 

De scene onthult dat de tijd, waar Jezus over spreekt als zijnde “de dagen van Noach” nu is. 

Hij zal terugkomen! 

 

Matheus 24:37 

En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de komst van den Zoon des mensen 

 

  
We moeten begrijpen dat Jezus zegt dat Hij terug zal komen in een tijd die zal zijn als de 

dagen van Noach. De goddeloze atmosfeer is er al wanneer Hij terugkomt. Dus we ziend at 

fundamentalisten het niet zullen redden in deze periode tenzij ze het water krijgen wat 

beschreven werd in “God onthult dat fundamentalistische gelovigen gebrek aan water 

hebben!” 

 

De Heer zei me tegen de mensen te zeggen dat ze hun ogen moeten richten op het 

Bruidschap! Dat is je richten en gericht blijven op het in verbond komen en in verbond blijven 

met de Heer (zie “de Heer zegt let op”) De vlekken moeten weg om een bruidskleed aan te 

kunnen trekken. Het is een bruidskleed geen jacquet!  

 

Hale Bopp, 
Ik heb een verhaal voor u, een waar gebeurt verhaal!!!! 

Herinnert u zich de komeet Hale Bopp in 1997? Ongeveer 3000 jaar geleden zei een Joodse 

profeet dat wanneer een komeet in de kruisboog van de oorlogsvoerder zou komen dat dan de 

Messias spoedig zou komen. 
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Hale Bopp kwam op 26 maart 1997 over Jeruzalem (uit het hoofd). Het was ongeveer deze 

datum. De exacte datum is niet van belang voor dit verhaal maar, zoals u zult merken, was het 

ontzettend belangrijk op dat moment. Wanneer deze datum in Hebreeuwse werd geschreven 

in de numerieke waarde, kon het als woord gelezen worden. Hebreeuwse letters zijn ook de 

nummers. 

 

Raad eens war de Hebreeuwse woorden waren? Voordat ik het u vertel, de komeet Hale Bopp 

werd het eerst gezien in de kruisboog van Sagittarius. De woorden waren “Als in de dagen 

van Noach”  Juist ja, de datum in Hebreeuws geschreven en gelezen als woorden schreven de 

Schrift in de hemel boven Jeruzalem. 

 

Lance Bergman 

 

 

 

Begin van verdrukking – OVERWINNING KOMT. 
AAN DEGENE OP DE BERGTOP. 

 
Door de Bijbel heen geeft God over het algemeen een uitweg voor zijn volk. of een weg door 

de benauwde situaties. Laten we naar een voorbeeld kijken. 

 

Exodus 11:4-7 

Verder zeide Mozes: Zo heeft de Heere gezegd: Omtrent middernacht zal Ik uitgaan door het 

midden van Egypte; En alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's 

eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot den eerstgeborene der dienstmaagd, die 

achter den molen is, en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in 

het ganse Egypteland, desgelijke nooit geweest is, en desgelijke niet meer wezen zal. Maar bij 

alle kinderen Israels zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten 

toe; opdat gijlieden weet, dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een 

afzondering maakt. 

 

We zien in het bovenstaande Schriftgedeelte dat de Heer voorzegt, door Zijn Profeet, dat Hij 

de eerstgeborene van Egypte zal slaan. Hij stelt ook dat de Israëlieten niets zal gebeuren. 

Dan maakt God het doel duidelijk: “opdat gij weet , dat de Heere tussen de Egyptenaren en 

tussen de Israëlieten een afzondering maakt.” Deze “afzondering maken “ is wat de Heer gaat 

doen met Zijn gehoorzame Bruid en de wereldse. Hierin zal Hij verheerlijkt worden! Maar dit 

is niet slechts een knippen met de vinger van God, zoals te zien is geweest in de situaties bij 

de Egyptenaren en de Israelieten. 

 

In hoofdstuk 12 geeft de Heer instructies om een lam te doden en het bloed op de zijden en 

boven de deurposten van hun huizen te smeren. Ze moesten het vlekkeloze lam in hun huis 

opeten. Later zegt de Heer 

 

Exodus 12:12,13 

Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, 

van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der 
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Egyptenaren, Ik, de Heere! 13 En dat bloed zal ulieden tot een teken zijn aan de huizen, 

waarin gij zijt; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan; en er zal geen plaag 

onder ulieden ten verderve zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. 

 

Ik heb het deel onderstreept wat aangeeft dat de plaag aan de hen voorbij zal gaan die God 

gehoorzaam zijn geweest. De Heer zorgt voor een uitweg (zonder schrammetje) uit wat over 

Egypte zou komen. Een kernpunt om te zien is: wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden 

voorbijgaan… 

 

Dit maakt duidelijk dat als een enkel gezin, ook al waren ze Joods, God niet tot op de letter 

ongehoorzaam was geweest, zij hun eerstgeborene kwijt zouden raken net als de Egyptenaren. 

Dat zou hun fout geweest zijn niet die van God. Het punt voor Israel toen was om God te 

gehoorzamen. Een punt voor ons nu is om God te gehoorzamen, zoals God het wil, in deze 

eind tijd. 

 

Op 25 februari 2007 gaf de Heilige Geest me een scene in de nacht. In deze scene waren 

enkele fundamentalistische christen broeders gaan werken voor dezelfde boer waar ik voor 

werkte (de boer vertegenwoordigt de Heer). De boer had de broeders gevraagd voor Hem te 

komen werken. Ze gingen akkoord en werkten, maar aan het eind van scene gingen de 

broeders bij mij klagen over de boer. Ze zeiden dat de boer hun ontslagen had omdat ze de 

dingen niet op zijn manier wilden doen. Ze wilden de dingen op hun manier doen en waren 

erg boos dat ze ontslagen waren. 

 

Toen ik uit deze scene kwam, hoorde ik een gedeelte uit een lied dat de Heer ons gegeven 

heeft: Doorboor ons hart met de ernst van wat U zegt, uit het lied. “Heer neem ons hart”. 

 

We moeten begrijpen dat God niets zonder reden doet en er zijn serieuze redenen, om de 

dingen op Gods manier te doen. Op Gods manier in het Bruidschap komen zal ons door 

moeilijkheden heen leiden, zoals symbolisch afgeschilderd in het volgende visioen. 

 

Op 4 maart 2007 Had ik een visioen over de 

Vlekkeloze Bruid trein rijdend door een hoop sneeuw op de rails, die er neergelegd was door 

mensen. De berg sneeuw was ongeveer ¾ zo hoog als de trein. De trein reed erdoorheen alsof 

het niets was. Voor elk ander voertuig zou de berg sneeuw een probleem zijn geweest. 

(Schriftuurlijk betekent sneeuw “moeilijkheden”. ) Toen ik weer probeerde te slapen kwam de 

tekst van het lied: Victory is coming (overwinning komt eraan) to the one on the mountaintop 

(voor degene op de bergtop) Luid en duidelijk.  

 

Het artikel over de trein symboliek laat duidelijk meer zien wat dit betekend, maar hier een 

kleine uitleg (door de vertaalster toegevoegd) De trein van de Vlekkeloze Bruid is groter en 
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sterker en rijdt op een steviger spoor in vergelijking met de trein van de wereldse gemeentes 

met leerstellingen die niet van God zijn maar van mensen. 

 

Dit visioen over de Vlekkeloze Bruid Trein maakt duidelijk dat de mensen die in de 

Vlekkeloze Bruid Trein zitten door de moeilijkheden heen gaan die veroorzaakt wordt door 

mensen of die de mensheid overkomen. We moeten ons realiseren dat eindtijd gebeurtenissen 

zich hoofdzakelijk manifesteren door het ongeloof of ongehoorzaamheid van mensen. Wat de 

moeilijkheden allemaal inhouden, hier symbolisch uitgebeeld, is alleen bekend bij God. 

 

De Heer houdt van Zijn volk en wil ze beschermen op dezelfde wijze als Hij de 

eerstgeborenen van de Israëlieten beschermde. Ik ben blij dat Hij ons, symbolisch, de weg liet 

zien voordat Hij ons het volgende visioen gaf. Zoals u ziet zitten er maar vier dagen tussen 

beide visioenen. 

 

9 maart 2007 

 
De Heilige Geest gaf me een profetisch visioen van een met sneeuw bedekte aarde. Zoals u 

ziet op het plaatje. Schriftuurlijk betekend sneeuw moeilijkheden, dus zien we bij de volgende 

teksten dat God onthult dat het begin van de smarten op handen is of gauw over ons zal 

komen. 

 

Markus 13:8 

Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere 

koninkrijk; en er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen, en er zullen hongersnoden 

wezen en beroeringen. Deze dingen zijn maar het begin van de smarten. 

 

Jesaja 8:22 

Als hij de aarde aanschouwen zal, ziet, er zal benauwdheid en duisternis zijn; hij zal 

verduisterd zijn door angst, en voortgedreven door donkerheid. 

 

Jesaja 22:5 

Want het is een dag van beroering, en van vertreding, en van verwarring van den Heere, den 

Heere der heirscharen, in het dal des gezicht, een dag van ontmuring des muurs, en van 

geschreeuw naar het gebergte toe. 

 

De volgende tekst heef te maken met het Vlekkeloze Bruid Trein visioen. 

 

Nahum 1:7 

De Heere is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid, en Hij kent hen, die op Hem 

betrouwen. 

 



14 

 

Zefanja 1:15 

Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag 

der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag der wolk en 

der dikke donkerheid; 

 

In het artikel over “ Niet in Kaartgebrachte Wateren” zegt de Heer.  

 

Ik zeg “Kom”. Ik roep je naar Mijn wegen en Mijn kalender van gebeurtenissen. De kerk in 

de wereld heeft haar kalender en Ik heb de Mijne. Sommigen hebben hun kalender gemaakt 

vanuit Mijn Woord, toch hebben ze het fout. Zelfs degene die Ik een gave heb gegeven 

hebben hun eigen kalender gemaakt, Maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik openbaar 

Mijn kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen leren en Mijn kalender vinden, zullen als 

een vogel in vlucht in de overwinning met Mijn overwinning binnenvliegen. Ik heb de weg 

ontworpen, Ik ben het, het is de Waarheid, het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft Mijn 

Doel. Weet dat Mijn kalender gevestigd is. De tijd is kort. “Kom naar voren Bruid”. Zij die 

waarachtig Mij liefhebben en vrezen zullen komen, zij die Mij niet vrezen zullen 

achterblijven. Steun niet op eigen inzichten en rust in de wetenschap dat IK wettelijk Mijn 

Bruid zal beschermen, volgens Mijn eeuwige plan. Is het huwelijk geen wetaangelegenheid? 

 
God zegt: “Ik maak Mijn kalender stap voor stap duidelijk” dus we zien in het visioen, van de 

met sneeuw bedekte aarde, onthult dat de moeilijkheden en de beginselen der smarten zich 

gauw manifesteren. Door het Vlekkeloze Bruid Trein visioen openbaart Hij ook dat er een 

weg doorheen is voor diegene die in het verbond met Hem komen. God zal hen beschermen 

of wegnemen die op de symbolische Vlekkeloze Bruid Trein zitten. 

 

OVERWINNING KOMT voor hen die op de bergtop zijn. 

 

Wie zullen op de symbolische Berg Sion komen, de plaats waar de Heer Zijn Bruid haar 

voetstappen zet? Het is voor ons allemaal een klim, welke geloof in de leiding van de Heer 

vereist, Die neerstroomt met de Levensrivier, in deze eindtijd. Symbolisch is Sion een plaats 

van verbond, een plaats van waarheid en licht. 

 

Openbaringen 14 :1 

En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig 

duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. 

 

We moeten ons realiseren dat net als Israel de Heer in elk detail moest gehoorzamen, om het 

oordeel te kunnen doorstaan dat God over Egypte bracht, zo moeten wij Hem op dezelfde 

wijze gehoorzaam zijn tijdens Zijn Eindtijd oordeel. 
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Exodus 12:12 

Want Ik zal in dezen nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, 

van de mensen af tot de beesten toe; en Ik zal gerichten oefenen aan al de goden der 

Egyptenaren, Ik, de Heere! 

 

De Heer zegt dat deze dingen over de aarde moeten komen 

 

Markus 13:7 

En wanneer gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt; 

want dit moet geschieden; maar nog is het einde niet. 

 

 

AMEN 

 

 

 

 

Veredeling genieten – Houd goed rekening met Perfectie -  

Verwacht Bescherming 

 
Ik heb vijf visioenen verzameld uit de films en de geschreven artikelen, ook een die ik nog 

niet eerder gedeeld heb, tot nu tot, zodat we de mogelijkheid kunnen begrijpen die God voor 

zijn kinderen wil. De eerste komt niet in de films of eerdere artikelen voor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eerste scene: 18-augustus 1999 

Ik had een visioen van een bewoond eiland met grote bomen. Het lang in een groot water 

zonder andere eilanden in de buurt. Ik wist dat de vijand niet kon aanvallen. Hij kon zelfs 

geen schelp op het eiland brengen, om problemen te veroorzaken, eenvoudig omdat hij 

specifieke doelen niet kon onderscheiden. Ik wist dat het een land was, een natie. 

 

Dat hij zelfs geen schelp op het eiland kon brengen,….is misschien wat moeilijk voor te 

stellen. Maar de Heer onthuld, dat tijdens de dagen van Zijn oordeel, Hij hen verbergen zal 

die wandelen in rechtvaardigheid en zachtmoedigheid, wat in dit Schriftgedeelte staat. 

 

Zefanja 2:1-3 

Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!Eer het 

besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over 

ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des Heeren over ulieden nog niet komt. 

Zoek den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt 
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gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van 

den toorn des Heeren. 

 

(Begrijp goed dat rechtvaardigheid en zachtmoedigheid iets aangeleerds is, zie de les aan het 

einde van dit artikel) 

 

Jezus wandelen werkelijk in dat soort van bescherming die in de scene uitgebeeld wordt. Het 

is door Hem dat wij in die plaats kunnen komen! Het gaat over het komen in het verbond  

door offer. Het gaat over de bescherming van de Heiligen. Het gaat over Sion, de plaats van 

Waarheid en Licht.  

 

Een goed voorbeeld wordt gevonden in psalm 50:2-5 

Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen 

en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer 

stormen. Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten. 

Verzamel Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande! 

 

Hier is een voorbeeld van een deel van offers die nodig zijn, in een profetie gegeven op 17 

december 1989 hier bij Take His Heart. Ben je gericht op waartoe ik je geroepen heb om te 

doen? Zet je het op de eerste plaats? Of hebben jouw dingen prioriteit? 

 

En een andere op 22 maart 2007 in Minnesota. ….Laat jouw plannen niet van grote betekenis 

zijn. Hecht grote waarde aan Mijn plannen…..  

 

Dit is ongetwijfeld hetzelfde eiland dat ik zag toen de Heer het profetische woord gaf over 

“Niet in Kaart gebrachte Wateren”  

Het schip, wat de kerk symboliseert, naderde de kust van een eiland. Het is een plaats waar 

Hij wil dat we komen. Zoals duidelijk gemaakt in “Niet in Kaart gebrachte Wateren”artikel, 

is het een plaats welke nog nimmer door mensen in kaart is gebracht. Dit is parallel met de 

“Vlekkeloze Bruid van Christus” die nimmer gemanifesteerd is op de aarde. In het artikel 

“Niet in Kaart gebrachte Wateren”  staan  instructies en grote bemoedigingen. 

 

Scene 2 
Ik heb deze scene hier geplaatst als een memo en voor hen die niet in staat zijn op enige 

manier de film te zien. 

 

God vroeg: “Hoe zou het leven zijn wanneer Satan niet actief was in je leven.? “ Dit is de 

eerste scene over bescherming die de Heilige Geest me gaf. 
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Het leger van Satan zou zelfs geen wapen richten op de soldaat gekleed in fijn linnen, toch 

konden ze hem met een schot vellen. 

Deze scene is gedetailleerder besproken in het beschermingsgedeelte van de films. Merk ook 

op dat de soldaat geen wapen droeg om zichzelf te beschermen.  

 

In de scene bleef de soldaat tegen mij zeggen dat ik hetzelfde kon doen wat Hij deed, maar ik 

wilde hem niet geloven. 

 

Scene 3 
Verder in de film is een gedeelte over dezelfde soort bescherming die Jezus had. Hij wandelde 

tussen de mensen door die Hem wilden doden. 

 
In de scene werd mij gezegd dat ik dezelfde bescherming kon hebben. “Wanneer je in 

verbond wilt wandelen en de dingen van de Geest gehoorzaamt.” 

 

God beschermd Zijn Schat. Kijk eens naar het verband tussen de dingen die Hij ons vertelde 

en deze tekst. 

 

 

 Exodus 19:5 

Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 

zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 

 

 

Scene 4 
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Er is een scene, 31 augustus2006 in het Trainingskamp artikel waarin iedereen in het kamp 

omsingeld was door de vijand. Zij hadden ook geen wapen op ons, die in het kamp waren, 

gericht. Dit beeld komt bij de drie eerder door de Heilige Geest gegeven 

beelden.  

De Heer wil dat wij in de plaats komen waar volledige bescherming is, belicht door deze vier 

scènes en anderen in het bescherming gedeelte van de films. 

 

Scene 5 

  Er is een vijfde scene, die u zojuist 

gelezen hebt in het gedeelte over “De Berg Sion” gegeven op 9 december 2006, onder het 

hoofdstuk “Wat staat er te gebeuren dat Fundamentalisten niet zullen overleven” 

Het is op dat punt waarop de ongelovige man mij wilde doden maar dat niet kon omdat ik in 

het verbond was. Hij wilde dat ik een fout beging met mijn mond. 

 

Als we naar de datums kijken zien we dat de Heer door de jaren heen continue bescherming 

scènes heeft gegeven. Steeds meer en meer licht erop gevend zodat we het konden begrijpen. 

De Heer wil Zijn mensen louteren om aan te kunnen treden voor Zijn doel. Op 26-12-2006 , 

zei de Heer tegen ons dat we de “loutering genieten” moesten en op 22 januari 2007 zei Hij 

“anticipeer op perfectie” 

 

Psalm 50:2 

Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. 

 

 

Door de Heer kunnen we op die plaats van bescherming komen waar Hij over sprak toen Hij 

zei: “Hoe zou het leven zijn wanneer Satan niet actief was in je leven.?” 

 

Zefanja2:1-3 
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Zoek de Heer  

 
Les door Cindy Trainor 22 april 2007 

 

Zefanja 2:1-3Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen 

wordt! Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des 

Heeren toorn over ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des Heeren over 

ulieden nog niet komt. Zoekt den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht 

werken! Zoekt gerechtigheid, zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in 

den dag van den toorn des Heeren. 

 

In het bovenstaande vers spreek de Heer over tijd, zachtmoedigheid en gerechtigheid. 

 

Tijd – Zoek de Heer terwijl er nog tijd is. Tijd is niet onbeperkt aanwezig. Onze vader in de 

Hemel heeft een tijd gekozen. De Bijbel leert ons dat niemand weet wanneer dan alleen de 

Vader. We hebben allemaal wel gehoord van de uitdrukking: God beloofd ons niet morgen 

dus benut deze dag goed. Met andere woorden gebruik je tijd verstandig voordat de dag als 

kaf voorbijgaat. 

 

Zoek zachtmoedigheid – Waarom is deze menselijke karaktertrek het noemen waard? Onze 

indruk van mensen die zachtmoedig zijn is dat ze niet zelfgericht zijn. Personen die 

zachtmoedig zijn eisen niet dat de dingen op hun manier worden gedaan. Ze spreken niet hard 

of met vulgariteit. Ze vertellen geen verhalen door. Ze zijn geen dieven of (meestal ) geen 

echtbrekers. Het woordenboek omschrijft zachtmoedigheid als zacht, mild, niet gewelddadig 

of macht begerend, verdragende pijn met geduld en zonder wrok. Het klinkt mij dat mensen 

die zachtmoedig zijn, zelf gecontroleerd, gedisciplineerd, en attent voor anderen zijn. In de 

wereld van vandaag zouden velen denken dat zachtmoedigheid geen menselijke eigenschap is 

om na te streven. Niemand wil zijn macht weggeven. Een zachtmoedig mens wordt gezien als 

een zwak persoon. Een persoon vertelde me ooit nooit Ja Mevrouw of Nee Mevrouw, Ja 

Meneer of Nee Meneer te zeggen, want als ik dat deed gaf ik mijn macht weg. Mijn manier 

van denken was dat het behouden van beleefdheid, etiquette en omgangsvormen, niet de 

macht verliezen, maar winnen is. Hoewel eigenlijk het idee van macht nooit echt in mijn 

manier van denken opkwam, tot ze het noemden. Ik gedroeg me alleen maar op de manier 

zoals het mij onderwezen was. Als we een overzicht van de eigenschappen van 

zachtmoedigheid maken zien we dat zachtmoedigheid niet met het ik te maken heeft. Ik denk 

niet dat mensen die zachtmoedig zijn zelf gericht zijn. Ik weet zeker dat dit de reden was, 

waarom zachtmoedigheid zoeken werd aangemoedigd. Ze zijn zoals het woordenboek 

beschreef: zacht, mild, volhoudend in geduld. De Bijbel zegt ons ook dat de zachtmoedigen  

de aarde zullen beërven. Het is niet iets wat ze zullen pakken, er is geen werk dat ze moeten 

doen om het te krijgen. Ze zullen het beërven. Het zal een gift van God zijn. 

 

Zoek gerechtigheid - Rechtvaardig wordt gedefinieerd als handelen in overeenstemming met 

de goddelijke of zedelijke wet: vrij van schuld of zonde, moreel recht, te rechtvaardigen, echt. 

De regels naleven, waarom negeren zoveel mensen de regels? Het ziekenhuis waar ik werk 

biedt gratis parkeren in een parkeergarage. Alle ziekenhuis medewerkers kregen de opdracht 

om te parkeren op niveau tien of hoger. Maar elke dag wanneer we naar de parkeergarage 

gaan zien we de meeste medewerkers hun auto op lagere niveaus parkeren. Waarom denken 

ze dat zij de regels wel mogen negeren? God gaf ons ook een serie regels, de tien geboden. 

Veel mensen denken dat ze alleen maar aandacht hoeven te besteden aan het Nieuwe 
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Testament, omdat toen Jezus kwam de wereld veranderde en het Oude Testament niet meer 

relevant was, maar Jezus zei dat hij niet gekomen was om de wet weg te doen, maar om die te 

vervullen. Jezus, gehoorzaamde de wet, waarom willen de mensen dat niet? Ik denk dat 

mensen van een makkelijke manier houden. Het moet niet te moeilijk worden. Zij denken dat 

het naleven van de regels niet voor hen geldt. We horen de rechtvaardiging: “Iedereen doet 

het, waarom zal ik het dan niet doen? Niemand heeft er last van!” Maar regels worden 

gemaakt met een doel. God zou ons geen zinloze regels gegeven hebben. Je ouders zeggen dat 

je niet op de straat moet spelen. Ze willen ervoor zorgen dat je niets overkomt. Gods regels 

zorgen ervoor dat ons en anderen niets overkomt. God is goed. Zijn regels ook. Op zoek naar 

gerechtigheid betekent dat we proberen Gods regels na te volgen en te komen in verbond met 

Hem. De bruid moet per definitie moet in verbond zijn met de Heer. Het is absolute noodzaak 

dat we ons ontdoen van de drie vlekken die de Heere aan ons heeft geopenbaard. We moeten 

Christus op de juiste manier belijden en anderen leren om hetzelfde te doen. We moeten op de 

juiste manier tienden geven en we moeten geestelijke dingen vergelijken met geestelijke 

dingen. Sefanja legt uit dat wij deze dingen willen doen, zodat we kunnen beschermd en 

verborgen kunnen worden in de dag van de toorn van de Heer. We moeten toelaten dat Jezus 

belast is met de dingen die hij vandaag doet in de Aarde. We moeten zachtmoedig zijn en 

Hem in staat stellen om ons te verlossen uit de wereld door onze gehoorzaamheid aan Hem. 

 

Matheus 24:24-34 

Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en 

wonderheden doen, al zo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden 

verleiden. Zie, Ik heb het u voorzegd! Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de 

woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkamer; gelooft het niet. Want gelijk de bliksem 

uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des 

mensen wezen. Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd 

worden. En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan 

zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der 

hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in den hemel verschijnen het teken van den 

Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des 

mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal 

Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen 

bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste 

dezelve. En leert van den vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de 

bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. Alzo ook gijlieden, wanneer gij al 

deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht 

zal geenszins voorbijgaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. 

 

Wanneer we de bovenstaande tekst lezen komen opnieuw gedachten van kracht en tijd naar 

boven. De Bijbel leert ons om op God te vertouwen en Zijn Koninkrijk eerst te zoeken en te 

gehoorzamen aan Zijn regels. Sommigen denken dat wanneer je dit dat je de kracht opgeeft en 

jezelf tekort doet. Ik denk dat we dat inderdaad doen. De Bijbel leert ons dat we niet op 

onszelf moeten vertrouwen het leert ons om medeleven en liefde in onze harten te hebben en 

anderen te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden door de ander. Het zegt dat we 

ons niet bezorgt hoeven te maken over de dag van morgen want morgen heeft genoeg aan 

zichzelf. Het leert ons iedere dag die we hebben rechtvaardig te leven om de dingen van God 

te zoeken en niet die van de mensen en als je dat doet, beloofd God dat Hij je alles zal geven 

wat je nodig hebt. 
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Een lied over Sion – Door de Heilige Geest gegeven. 
 

Er is een plaats, waar we willen zijn. 

Want Heer, het is Uw Schuilplaats. 

En wij verlangen te zijn, waar U bent. 

Binnen de poorten is zoveel licht. 

En waarheid zegeviert; en onze krachten worden vernieuwd, 

Laat het regenen, laat het op ons stromen. 

Heilige Geest, doe het werk wat gedaan moet worden. 

Stuur het vuur, en louter onze ziel. 

Wis elke zonde en maak ons heel. 

Want we willen dat “Sion” in ons hart is. 


