Python – Gerechtshof van de Hemel.
Valse Leerstelling (onwaar) laat de Python binnen.
Lukas 11:36
Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is,
zo zal het geheel verlicht zijn gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u
verlicht.
Het volgende is een verslag van een telefoongesprek tussen mij en een
voorganger die ik ken. Eerder had hij deze groep gevraagd om bevrijdend te
bidden met betrekking tot zijn vrouw. Toen we dit deden was er meer strijd dan
gewoonlijk. Enige tijd ging voorbij tot de voorganger wist dat het tijd was voor
bevrijding van zijn vrouw. De voorganger spreekt:
Zodra ik dit ding begon te gebieden eruit te komen ging ze gelijk in de geest, en
ze ervoer dat als verdrinken.
( Dit was logisch voor mij door wat ik leer en door het samenvoegen van dingen
en door de Heer Die mij dingen heeft laten zien). Ze zei dat ze dit niet wilde. Ze
zei, “Ik voel me alsof ik verdrink,” Ik zei, “Dat is okay. Ik ga niet weg totdat –
het maakt me niet uit, of het vier, vijf of zes uur duurt – wat er voor nodig is. We
laten je niet achter in die plaats.” Zo verzekerde ik haar daarvan . Ze voelde
zich alsof ze zou verdrinken.
Dus zo gingen we verder. Er waren veel pauzes ondertussen, weet je, om te
stoppen en op te houden, door de dingen die we zagen. Zij was in die donkere
plaats en ze wist dat ze onderwater was, en het was modderig. En het herinnerde
mij aan het meer waar de python zwemt.
Lijkt dat logisch! In ieder geval neemt het de persoon
mee onderwater. En ze wist dat ze daaronder was en ze
zei, “Dit ding is erg vlug in het water” Ik begon om het
te gebieden eruit te komen en wat gebeurde was dat het
er leek uit te komen, maar het was niet zo. Ze zei dat het
hebberig hapte naar dat witte bubbel ding onder in het
water dat witte dingen in zich had, weet je? En ze zei dat
het (de bubbel) nooit buiten zijn bereikwas. In ieder geval
ze was nog steeds onderwater, ze was onderwater. Zij was
daar in en het was donker en modderig. Ze kon niets zien

1

maar ze wist dat ze verdronk; ze kon het water om haar

heen voelen.
Het eerste ding, ik denk nu dat ik niet alles meer in de juiste volgorde heb; we
moeten er nog een keer doorheen, omdat ze het allemaal wil opschrijven. Een
van de dingen ( Ik kan één op de verkeerde volgorde hebben) wat we zeiden
was, “Heer wat is het? Wat geeft het, het recht om daar te blijven?”Hij nam mijn
vrouw mee terug en zei, “Je gooit je parels voor de zwijnen (niet wedergeboren
zielen)” Nu dat is één van de dingen die het rechten geeft. Plotseling liet Hij
haar een emmer met al die grote parels erin zien. Hij kantelde het naar haar toe
en wat ze moest doen was teruggaan naar al die keren die ze zich herinnerde, en
niet herinnerde, wanneer ze ergens over gesproken had, een openbaring, zelfs
een ding van God – dat alleen te delen – in plaats van dat de Heer wilde dat ze
erover sprak – om berouw te hebben. Al die dingen gaven het rechten. Dat is één
ervan. En ik denk dat het een recht krijgt door: Allereerst, je verruilt het
Levende Woord ervoor, omdat het een religieuze geest is, je ruilt het, je geeft
het eigenlijk aan een religieuze geest. Je nodig de religieuze geest uit, de Python
geest. Ik ga het een religieuze geest noemen omdat dat het beter beschrijft. Je
verruilt echte juwelen voor godsdienstigheid. Je deelt ze… het wordt religie in
plaats van relatie
(Ik zoek naar woorden) Toen begon ik opnieuw dit ding te gebieden eruit te
komen in de naam van Jezus, sprak het bloed van Jezus over haar uit, zelfs in die
poel waar het haar vast hield. Toen zei ze dat ze merkte dat haar hoofd boven
water uit kwam. Ze zei, “Dit ding is snel, het komt recht op me af.”
Op dat punt nam de Heer mijn vrouw mee naar haar grootmoeder. Hij liet haar
een klein meisje zien van ongeveer 7-9 jaar en hoe ze dacht over families. Elke
keer werd ze boos op iets van haar ex-man. Ze werd nog steeds boos, en werd
boos op God. En dat gaf het toegang, nog een binding aan haar. Al die dingen
zijn verbonden met elkaar. In ieder geval, dit kleine meisje….(dit was voor het
kleine meisje.) Dit was een ander ding onder water. De Heer zei tegen haar dat
eigenlijk dit een ander punt was waardoor hij (de python) recht ophaar had.
Omdat ze kwaad werd opmijn vrouw omdat ze iets niet wilde doen voor haar
kleine broertje, en dan uiteindelijk God de schuld ervan te geven, en dat familie
niet op deze manier behoorde te zijn; en dat is zo. Hoe dan ook het bouwde een
2

boosheid daarover op en op één of andere manier was dat verbonden met de
Python, waar ze de wijsheid van God verwierp en het verstaan van God. Dus als
je boos op God bent – het blijkt dat als je boos op God wordt (en dit kwam in
meerdere scenario‟s naar voren) geeft dat de python een bolwerk in je leven; de
religieuze geest, omdat blijkt dat wanneer je boos bent op God dat je in religie
zit. Het is moeilijk uit te leggen. Dit is waar we letterlijk doorheen gingen. En
hoe het zich allemaal opstapelde in een poging om er een touw aan vast te
knopen.
Toen was ze uit het water; ze zag de rimpels boven op het water, en terwijl ze
naar boven kwam, werd het minder donker en modderig en het was of er lagen
in het water waren. Nu was haar hoofd eruit; de python was er niet uit maar haar
hoofd was eruit ongeveer zo tussen haar hoofd en haar borst. En op die manier
werd ze langzaam vrij.
Het volgende was dat ding over haar grootmoeder, toen ze het 7-9 jaar oude
meisje zag, en dat ze altijd boos op Jezus was om de dingen die met haar familie
gebeurden. In ieder geval, ik zei, “Goed, we moeten de Heer over deze vragen,
omdat het met Hem te maken heeft” Zij had een grief tegen de Heer, daar kon
ik niet voor handelen. Dus zei ik, “Heer Jezus, ik vraag u om neer te dalen en
met dat kleine meisje te spreken; het heeft met u te maken.”en „poef‟ daar was
Hij. Zij vertelde de Heer dat ze gegriefd was en boos over wat er met haar
families gebeurd was en al die mensen gingen naar de hel, en ze had pijn om
hun.
De Heer zei, “Goed, Ik heb ook pijn om hen. Ik zoek naar hen”
Dat stelde haar niet tevreden en ze draaide zich gewoon om boos, en ze zei de
Heer bewoog niet, Hij bleef waar Hij was.
Ik zei, “Heer, wat veroorzaakt dit?”
De Heer nam haar meteen mee terug naar haar grootmoeder. Beide
grootmoeders in dit geval, maar we handelen eerst met de eerste. Mijn vrouw
was 7 -9 jaar oud toen haar grootmoeder haar die dingen vertelde; haar
grootmoeder was erg religieus; ze was een godsvruchtige vrouw maar had toch
die beschadiging over families en God Die hun naar de hel liet gaan en pijn
deed, en mijn vrouw geloofde het. Ze werd op 4 jarige leeftijd gered, en omdat
haar grootmoeder een godsvruchtige vrouw was geloofde ze het; en hier is dan
een sleutel die me ook opviel: Als je een onwaarheid over God gelooft dan geeft
dat de Python rechten
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Nu was ze uit het water en op de oever, aan de waterkant - maar uit het water.
Python is erin en hij steekt zijn kop eruit. Ze zei, “Plotseling begon hij te
schreeuwen „ik heb rechten, ik heb rechten!‟” Schreeuwen, weet je. Maar zij is
eruit. Het volgende wat ze zei, “Ik zie dit vreemde wezen op dit witte platform
lopen”
Ik zei, “We zijn in de rechtszalen van de Hemel, liefje. Dat witte betekent
rechtvaardigheid”
Ze zei, “Het lijkt alsof hij naar papieren zoekt”.
Ik zei, “Hij zoekt naar de rechten die hij claimt.”Dus ik zei, “Welke rechten
heeft hij? We willen belijden en het goed maken”
En dan neemt Hij haar mee naar de andere grootmoeder, de andere grootmoeder
, begrijp je? En ze ziet zichzelf ongeveer op 3 jarige leeftijd, naakt in de badkuip
, en haar grootmoeder, (ook een godsvruchtige vrouw met beschadigingen die
haar zegt)…. Ik ben vergeten wat die haar vertelde. Maar ze vertelde haar alweer
iets wat een aanval was – van haar pijn in haar hart, op God, over mensen, ok?
En mijn vrouw geloofde dat; omdat zei ze het een godsvruchtige vrouw was. In
ieder geval, deze noem ik (die ze kreeg van haar grootmoeder toen ze 3 en 5 jaar
was ) geesten van overerving, Bij deze gaan ze over door geloven. Maar het is
door het geloven van een onwaarheid. Dat blijf ik zeggen. Ik blijf het in elk
apart ding terugzien.
Nu was zij uit het water en de Python begon uit het water te komen. Ze zei,
“Zijn hoofd is in dit water deze poel.” We noemen het een poel, okay omdat
deze poel in de Rechtszaal is. En hij was daarin. Toen hij uit het water kwam
werd het water helder. En zij zei, “Hij maakte het water donker!” Wat er
gebeurde was dat nu hij eruit kwam, bezig was eruit te komen, ze zei, “Zijn
hoofd is als een Dinosaurus en hij heeft tanden” Terwijl hij uit het water kwam
keek hij naar beneden naar het water in de hoek van de poel dat helder water
was, en daar was een donker gedeelte. Dus we gingen meteen naar de Rechter in
de Rechtszaal.
We zeiden, “Rechter, wat is dat in de hoek van de poel waar het donker is; wat
zijn de rechten zodat ze berouw kan hebben?”En zij vroeg dit ook.
Toen mijn vrouw dichterbij keek zag ze dat het bloed en papier was. bruin
papier, stukken ervan. Het bloed betekende familiebanden; dat begrepen we. En
het papier, misschien is dit alweer gerelateerd aan haar grootmoeder. In ieder
geval, het was het geloof dat ze had over familiebanden, over families, en ze had
iets in haar hart tegen God alweer. Nadat mijn vrouw berouw had verbrak ze de
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vloek van die geërfde geest alweer. Dus we verbonden die twee aan elkaar. Wat
er gebeurde was dat het water opklaarde. En toen ging het weg en het water was
helder, maar in haar hart wist mijn vrouw dat hij niet weg was.
En ze vroeg de Rechter, “Welke rechten heeft hij nog meer? Ik wil het
belijden!”En toen liet Hij ( de Heer) haar in het water en keek heel dichtbij en
kwam erg dichtbij, en zij zei, “De waterpoel leek alsof het van binnenuit
verlicht werd, als een gloeilamp. Hoewel het ook donkerheid in zich had op
hetzelfde moment. En in het water dreven allemaal stukjes van iets.”
De Heer zei:”Dat zijn onwaarheden die je gesproken hebt”
En toen liet Hij haar opnieuw zien dat ze 7-9 jaar oud was. Het volgende dat
gebeurde was dat ze berouw had over de gedachte van al de woorden met
onwaarheid in zich, ze vroeg vergeving daarvoor en dat ze allemaal vervangen
mochten worden. (ze sprak ze, deed er afstand van, verbrak ze, en deed het
praktisch over elk ding apart.) Ze vroeg om de geest van waarheid om ze
allemaal te vervangen met waarheid. Wat er toen gebeurde was dat ze allemaal
veranderden in bubbels en kwamen allemaal boven drijven, knapten open en
gingen weg. Dit duurde een tijdje; Ik wachtte.
De Heer bracht haar in de poel; van de kant af bevond ze zich nu in de poel en
ze zei, “Ik ben in de poel maar ik ben een miniatuur persoon.”
En Ik zei, “Nee, liefje, de reden dat Python deze poel volledig opvulde was
omdat hij zo groot was – en jij – dat is je ware grootte ten opzichte van de poel.”
Ze leek een miniatuur persoon in deze oceaan van water.
En ze zei, “Ik kan hierin heel snel zwemmen.” En ze vond het fijn erin te zijn.
Toen plotseling vroegen we of er nog iets in de rechtszaal was wat hem een
recht gaf. Enkele momenten later zei mijn vrouw, “Ik ging plotseling uit de
rechtszaal, de lucht in – vroom – met een erge hoge snelheid. Alles werd klein
beneden. Nu ben ik terug en zit hier op bed naast jouw.” Zo snel, was het
voorbij, rechtszitting voorbij.
ROY: Lijkt mij dat de Heilige Geest onderwijzend bezig was.
VOORGANGER: Zij ging berouw doen van dingen; Ik ging en deed het omdat
ik ervan leer.
ROY: Daarom deed Hij het op die manier zodat we ervan leren.
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VOORGANGER: De sleutel in dat alles was, het aannemen van onwaarheden
als waarheid
ROY: Dat lijkt logisch omdat als je die leugens kwijt raakt, raak je de geest
ervan kwijt.
VOORGANGER: Wanneer je de waarheid weet, deel ze niet uit, de parels
ROY: Dat is, wow!
VOORGANGER: Fantastisch, huh?
ROY: Dat is een geweldig iets.
VOORGANGER Dat is een van de bovenste op de lijst.
ROY: Hij heeft het er met ons over gehad, maar we realiseerden ons niet hoe
hachelijk het was.
VOORGANGER: Over elk apart ding zei ze, nee, nee, Ik geloof dat niet.
ROY: Ik begrijp het.
VOORGANGER: ZE ZEI, “Wat heeft dat hier mee te maken?”Zelfs alle dingen
van haar grootmoeders. We liepen de weg, “Nee, nee, Ik accepteer dat niet.”En
ze wilde het niet tegen me zeggen, en dan uiteindelijk zei ze, “Ik zal het je
vertellen maar vertel het niemand anders.”
Ik zei, “Ok, Daar hou ik me aan.” Maar tegen de tijd dat we klaar waren, zei ik,
“Wat denk je ervan als ik dit met Roy deel?”
En toen zei ze, “Oh, doe dat alsjeblieft” Toen werd alles zinvol. We voegden die
dingen samen, die waarheden en onwaarheden en dat soort dingen. Zelfs het
God de schuld geven. Dat is het andere punt. Als je God afwijst (Rhema,
“Dingen van de Geest”) Dan accepteer je een religieuze geest.
ROY: Je kunt inzien hoe het een deur opent.
VOORGANGER: Dat stapelde zich allemaal op, weet je. Omdat elke keer dat ze
uit het diepe water kwam naar de oppervlakte en dan aan de oever zat, dan
moest ze nog steeds met hen iets anders afhandelen. We leerden over de strijd in
de rechtszaal, weet je. Ik zei, ik wordt hier enthousiast van, we ontdekken waar
deze rechten zijn.”En elke keer wanneer we het vroegen werd de waarheid
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bekend gemaakt en dan hoefden we alleen maar inzicht te krijgen van de Geest
over wat het was.
ROY: Kan ik dit met de groep hier delen?
VOORGANGER: Absoluut. Ja, omdat we er allemaal van leren. We weten niet
hoe deze dingen echt gebeuren; we zijn onwetend over hoe veel van deze dingen
toegang krijgen (in ons) Zal ik je wat zeggen, dit is een grote.
ROY: Er is een reden voor dat Hij deze dingen nu onthult. Dat moet de reden
van al die strijd en gebed zijn, om dit naar voren te brengen. Het lijkt nu zinvol.
Ik denk dat ik het je al zei dat ik meer strijd bij haar had dan bij alle mensen
waar ik voor gebeden heb (met betrekking tot de python). Weet je, de lengte
ervan. Maar natuurlijk ik weet nooit waar het voor is. Ik denk dat het hiervoor
was, om dit te laten gebeuren, waaruit we alle informatie kunnen halen.
VOORGANGER: We waren verrast bij elke verandering. Omdat we het niet
weten; wat is dit? De Heer, als Hij je iets laat zien, betekend het dat er een reden
een relatie is tussen wat Hij je laat zien en wat er gebeurd, altijd.
Als Hij het doet, weet je dat het waarheid is, het is verbonden en het is waar.
ROY: Zo gaat het met dromen en visioenen en het Proces Schema bijhouden. Je
wilt altijd aandacht eraan geven en weten wat er aan de hand is. Het laat het je
altijd zien. Dit is gewoon fantastisch; als je erover nadenkt.
VOORGANGER: Geeft het je meer licht bijvoorbeeld aan de dingen die God je
daar geeft?
ROY: Ik denk meer diepte ook, weet je. We kunnen dat niet goed uitleggen,
maar ik zou willen zeggen meer diepte.
VOORGANGER: Het punt dat ik niet begrijp en waar ik nog geen antwoord
op heb is: Ze kende de Python, en het woonde in de poel en veroorzaakte dat het
er erg modderig was, en mijn vrouw veroorzaakte dat het er bewolkt was met
donkere gedeelten aan de oppervlakte, maar het werd pas echt modderig en
donker toen de Python erin kwam, Dus er moest eerst een bepaalde vervuiling
zijn voordat het donker werd, echt donker. O.k.? Deze poel is ooit Levend Water
geweest niet? Wat op de website staat ( waar hij in de Logos leeft) het is een
smerige poel maar het is al bewoond door hem. Vroeger was het schoon. Het
was Levend Water. En het werd zo vervuild; met andere woorden het was vuil
genoeg om hem het recht te geven om totale dood in die watervoorraad te
brengen.
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ROY: Het klinkt logisch. Het is als in de Hof van Eden; Satan had toestemming
erin te zijn, maar ik kan me voorstellen dat de dingen niet plotseling, erg slecht
waren, weet je.
Lukas 11:36
Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is,
zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u
verlicht.
VOORGANGER: Het moest enigszins vervuild worden door de persoon; dat is
waarschijnlijk de poel van Levend Water waarover Jezus zei dat het in ons zou
zijn, en de poel van Levend Water moest vervuild worden door een bepaalde
hoeveelheid vuiligheid… zodat hij werkelijk in staat was erin te verblijven en
totale vervuiling kon veroorzaken.
ROY: Dat is werkelijk interessant. Als een persoon iets gelooft wat verkeerd is
wil dat nog niet zeggen dat die persoon de Python in zich heeft. Maar er zijn ook
mensen die totaal door dat ding beheerst worden.
VOORGANGER: Maar het maakt de weg ervoor mogelijk Zo gaat het Dat is
het pad; het pad van onwaarheid; God de schuld geven; leugens als waarheid
geloven, allemaal in de naam van God. Zulk soort leugens, leugens over God,
dat God op een bepaalde manier is terwijl Hij dat niet is. (God vroeg iemand:
“Hou je van me om Wie Ik ben, of om Wie je denkt dat Ik ben”) Geen wonder
dat deze geest heerst. De hele kerk zit ermee vol, omdat de waarheden door de
tijd heen verloren zijn gegaan; dus geloof je de leugens van de Python; ze
vervuilen het Levende Water van binnen en het is mogelijk dat het daar verblijft
tot een zekere permanente vervuiling, als een thuis. En het kwam bij mijn vrouw
binnen toen ze 43 was; het water was al veel jaren vervuild. Toen plotseling
kwam het water tot een geschikte hoeveelheid vervuiling zodat Python erin kon
leven.
ROY: Ze weet dat het op 43 jarige leeftijd was?
VOORGANGER: Dat weet ze. Dat was de datum die ze noemde; ze zei 43.
Maar hoe ze dat uitgerekend heeft weet ik niet. Ze ging door jaren en datums en
gebeurtenissen. Ze had er zo‟n 5 – 6 jaar tegenover mij over geklaagd. Soms
wilde ik het negeren
ROY: Dit is allemaal fantastisch.
The Python geest houdt ervan uitleg te geven aan Gods Woord. Het houdt ervan
interpretaties aan de dingen van God te geven. Denk een wat er in de Hof
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gebeurde! Satan, geportretteerd als een slang, gaf Eva de interpretatie of
openbaring van wat God had gezegd. (In principe) zegt Satan, “God bedoelde
niet wat Hij zei, dit is wat het eigenlijk is.” Satan haalde de woorden van God
goed aan met een draai. De Python zal hetzelfde doen! Dit heeft te maken met
dat de Python in “donker water” leeft(Logos Word van God) in de scene aan
het begin van dit gedeelte. (Uittreksel van de takehisheart.com website artikel:
Wat? Een Religieuze Geest? Op
http://takehisheart.com/satanpythonreligious.htm#book)
Voorganger: Al die onwaarheden; God beschuldigen, en zul soort dingen. Door
de tijd heen wordt het meer en meer.
ROY: Dit is fenomenaal om te weten, omdat het je een klein beetje inzicht geeft
in waarom het sommigen mensen beïnvloed en anderen niet.
VOORGANGER: Temperamenten komen ook om de hoek kijken. Mensen die
genadiger zijn of wat dan ook; mijn vrouw is een erg genadig persoon. Ik bedoel
dat God dat nu in balans brengt en dat al voor een aantal jaren doet. Maar het
temperament van een persoon komt om de hoek en hun diepste gevoelens van
sommige dingen; of hoe ze groot gebracht zijn en zelfs een huisdier kan met het
begrijpen hiervan te maken hebben of hoe ze erdoor beïnvloed zijn, of niet. Het
zijn mensen die genadiger zijn.
ROY: Voor mij is dat diep, het is openbarend.
VOORGANGER: Het was een grote poel van levend water in haar. En zij was
erin, ze kon erg snel zwemmen. Ze zei aan het eind was het kristal helder, en
verlicht, alsof het gloeide.
ROY: Als je niet gedaan had wat je gedaan hebt had je dit niet geweten.
VOORGANGER: Zeker weten. Je weet niet hoeveel ik geleerd heb door haar.
Door met haar door deze dingen heen te gaan de laatste 12 jaar; het begon met
wat dingen te leren en God liet me daarna intens leren over MPD, satanisch
rituele misbruik en al dat soort dingen, al veel jaren hiervoor. Ik leer; door te
gáán. En ik ging naar Tom Hawkins en we brachten tijd door in het seminar en
hij leerde ons over de Gerechtshoven van de Hemel en hoe dat werkt. Dus dat
heb ik in me opgenomen.
ROY: Jij was in de positie en voorbereid om te doen wat je gedaan hebt.
VOORGANGER: En de Python schreeuwde om die rechten. En ik zei: “Nee we
gaan hiermee naar de Rechter – we gaan uitzoeken wat voor rechten je hebt.” En
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zeker weten; het liep als een klok. Mijn vrouw zag hem lopen dat vreem
uitziende wezen op dat witte platvorm, papieren doorzoekend enz., je bent in de
rechtszaal. Maar weet je; een ding is handig in de Gerechtshof van de Hemel;
De Heer zal je daarheen brengen en als je berouw hebt en bereid bent te
veranderen, zal Hij je alle recht daartoe geven; Hij zal alles naar voren brengen.
Laten we het zo zeggen, de Gerechtshof van de Hemel is bevooroordeeld naar
de gelovige toe die wil veranderen en berouw heeft. Omdat het niets zal
terughouden. Het is een Gerechtshof van Waarheid en Rechtvaardigheid. En ook
al schreeuwt de vijand, “Ik heb rechten,”Alles wat de persoon moet doen is
zeggen, “Welke rechten heeft hij?” Ik wil het weten!” Dat wil zeggen, het zal
onthult worden, en ze krijgen de gelegenheid berouw te hebben en te
veranderen. Ze worden niet veroordeeld tot een of andere plaats. Alles wat ze
moeten doen is vergeving vragen, in de Naam van Jezus, en het kostbare bloed
dat daarvoor betaald heeft; man ik kan je zeggen dat er niets is dat het kan
stoppen. En die dingen zijn; niet meer ter zake doende. Is dat niet iets
geweldigs?
ROY: Wat een getuigenis!
VOORGANGER: Ze is vrij. Ze zei dat ze moe was; uitgeput van waar ze
doorheen is gegaan; Het nam ons – ik gis ernaar ongeveer 2 uur – om erdoor
heen te gaan omdat er gewacht moest worden en tijd tussen de dingen zat die
gebeurden – gewoon wachten op God. We hebben samen gebeden voor we hier
aan begonnen. Niet hierover, maar toen we opstonden wist ik dat het de tijd
hiervoor was. Ze zei dat ze vandaag uitgeput was. Ze zei vandaag was niet een
dag met vage omtrekken maar was een mistige. Ze is vandaag door een mist
gegaan, door heel veel mist. Haar ziel is eigenlijk door de verandering gegaan
ook nu nog. Een van die dingen die ik altijd opgemerkt heb bij haar, en zelfs bij
mezelf, is dat wanneer ze door zoiets als dit heeft ervaren dat ik niet direct de
verandering zie. Ik merk het door de volgende dagen weken en maanden heen,
weet je, omdat het nog belichaamd moet worden door haar ziel, houding en
emoties. Maar zij zegt dat ze het voelt nu direct. Zij heeft dat nieuwe deel van
haar dat ze voelt als een apart deel maar wel ván haar, het moet allemaal als het
ware nog vermengen. Het maakt het voor mij gemakkelijker met haar erdoor
heen te gaan omdat het zo werkelijk is voor haar…. (einde telefoon gesprek).
Openingen voor de Python:
Parels gooien voor niet wedergeboren zielen zonder opdracht van de Heer.
Het verwerpen van wijsheid en inzichten van God aangaande alles, zowel
persoonlijke of leerstellingen.
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Het geloven van een onwaarheid over God (elke onwaarheid).
Onwaarheden die je gezegd hebt (het maakt niet uit of je weet of het
onwaarheden zijn).

Wij zijn blij dat de Heilige Geest deze voorganger en zijn vrouw deze ervaring
gaf. Het gaf niet alleen bevestiging aan ons over sommige dingen waarvan we
ons al bewust waren maar het gaf kennis van sommige openingen waarvan we
nog niet wisten.
Jaren lang heb ik de mensen al gezegd dat bevrijding van deze geest een proces
is en als je vasthoud aan de valse leerstelling (elke leerstelling) dan geef je
ruimte aan de Python. Dit werd bevestigd door het donkere water in de hoek van
de poel en het feit dat als het water donker genoeg is geworden de Python erin
kan komen en de persoon in totale duisternis brengt, waar je onmogelijk
doorheen kunt zien.
Een beeld dat bevestigd dat bevrijding hiervan een proces is werd bevestig door
het feit dat de voorganger zijn vrouw nog steeds moest afrekenen met sommige
dingen, zelfs toen de Python de poel al uit was. Dit is een waarheid die we
allemaal in gedachten moeten houden.
Omdat we al jaren een gemeenschappelijke Proces Schema bijhouden, zijn we in
staat te zien in de levens van mensen, dat afwijzing van “dingen van de Geest”
die meekomen in de “Rivier van het Leven” individueel of gemeenschappelijk,
de Python binnenlaat in de situatie. God heeft tegen ons gezegd dat alles wat Hij
ons leert ons zal demonstreren. Door de verslagen en opnamen die we
bijhouden, kunnen we nu al de bewijzen zien in het leven van mensen van wat
we zien in deze ervaring.
Lukas 11:36
Indien dan uw lichaam geheel en al verlicht is, niet hebbende enig deel, dat
duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het
schijnsel u verlicht.
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