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Goede onderverdeling van het woord “ Behouden”!

Jaren geleden leerde de Heer me over het mechanisme van de behouden tot het eeuwige
leven. Hij liet me zien dat de Bijbel zoals we die nu kennen, geen onderscheid maakt tussen
het woord “ behouden” dat verwijst naar de behoudenis ten eeuwige leven en het woord
“behouden” dat verwijst naar behouden worden in het fysieke , behouden worden in dit leven.
In het Engels worden beide woorden vertaald als “behouden”.

Toen de Heer me dit liet zien begreep ik het, maar ik had er geen idee van hoe verregaande
gevolgen dit had door de valse leerstellingen van mensen aangaande het behouden zijn voor
het eeuwige leven en zelfs kan het de oorzaak van veroordeling van mensen zijn op
momenten dat er geen veroordeling zou moeten zijn. Het gevolg van deze foutieve vertaling,
het gebrek aan inzicht, loopt door in een groot aantal onderwerpen, zoals Het Koninkrijk van
God, geworpen in de buitenste duisternis, de Schrift en meer. Het is als een lekkend vergif dat
mensen , de waarheid ,en het doel van God aanvalt. De vijand van de mensen is er gek op.

Ik kreeg deze kennis omtrent het woord “behouden” jaren voordat de Heer tegen me zei,
“Niemand kan vertalen zonder zijn eigen leerstellingen erin te verwerken.” Of het nu gebeurt
door de leerstelling of door een simpele vertaalfout is eigenlijk niet relevant. God liet zien dat
we Zijn Woord goed moeten verdelen. Zijn Woord en deze foute vertaling, of het ontbreken
van vertaling, veroorzaakt een groot misverstand als het gaat over het gehele beeld van
behouden zijn
Ik vertel hier wat er gebeurt is en dan kijken we naar het effect van het niet totaal begrijpen
van waarop onze eeuwige redding permanent gestoeld is. Ik vertel ook over “Behouden zijn in
het Fysieke,” het Mechanisme van, of het patroon dat noodzakelijk voor ons is om “in het
fysieke behouden” te worden in deze dagen als de Bruid van de Heer!

De Ervaring
Op een dag terwijl de Heer bezig was me te onderwijzen over de “Mechanismen van Eeuwige
Behoudenis,” las ik mijn Bijbel, toen er plotseling enkele woorden ongeveer anderhalve
centimeter omhoog kwamen uit de bladzijde. De Heer richtte mijn aandacht op het woord
“Behouden” in het volgende Schrift gedeelte.

1 Petrus 3:2

Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de
dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden
door het water.
De Heer sprak er met me over dat het woord “behouden” hier anders is dan het woord
“behouden” in wat Paulus leert over behouden ten eeuwige leven.
Romeinen 10:9
Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden den Here Jezus, en met uw hart geloven, dat
God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden.
(in het Engels staat in plaats van “zalig”, “behouden”)
Ik weet niet of ik door het visioen werd verzwolgen of zoiets maar op een of andere manier
zag ik de woorden gespeld, ik denk in het Hebreeuws, en ze waren verschillend. De Heer
leidde me naar het volgende Schriftgedeelte om verder het verschil te bevestigen tussen
“behouden worden ten eeuwige leven” en “behouden worden in het fysieke” welke we in dit
leven uitwerken door Hem te gehoorzamen en Gods wetten niet te verbreken.
Mattheus 5:19

Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die
zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en
geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.
Op dat moment besefte ik dat er mensen in de hemel waren die hun geloof in Jezus beleden
hadden aan een ander persoon op deze aarde, en daardoor eeuwig leven verkregen hadden,
ook al hadden ze Gods woord onjuist onderwezen. Sommigen van hen hadden zelfs
onderwezen dat de doop door onderdompeling je eeuwig leven geeft of dat je eeuwig
behouden bent door een gebed van redding te bidden. Deze mensen die Gods woord onjuist
onderwezen hadden worden de minste in Gods Koninkrijk genoemd, maar zijn wel in de
Hemel! Gered! Waarom? Omdat ze per ongeluk een verbondsbelofte goed hadden uitgevoerd
ook al begrepen ze het zelf niet. Geweldig, wat een onderwijservaring! Het was snel daarna
dat mij het inzicht werd gegeven “waarom” de apostel Paulus een persoon overleverde tot
verderf van het vlees opdat zijn geest behouden mocht worden.
1 Korinthe 5:5
leveren wij die man aan de satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden
worde in de dag des Heren.
Paulus wilde niet dat die persoon zijn eeuwige redding verliezen zou. Hij wist dat die persoon
zich op het neergaande pad bevond, waarop ze misschien Jezus zouden verloochenen .

Je Kunt Je Eeuwige Behoudenis Verliezen
De Bijbel is duidelijk over het feit dat men zijn behouden zijn tot het eeuwige leven kan
verliezen, maar niet op de manier zoals veel mensen denken. Men verliest niet zijn behouden
zijn tot het eeuwige leven door te zondigen, nadat zijn geest opnieuw geboren is. (We zijn
allen zondaars en komen te kort zoals de Bijbel zegt.) Mensen vragen me hoe we ons
behouden zijn tot het eeuwige leven kunnen verliezen en ik heb hun gezegd dat iemand dan
het tegenovergestelde doet van waardoor we eeuwig behouden worden. Hier is een voorbeeld
van het ontkennen van Jezus: Wanneer je voor een vuurpeloton staat en gevraagd wordt om
Jezus op te geven, of je geloof in Hem, anders wordt je neergeschoten, kun je het beter niet
doen. Je zult je eeuwige behoudenis verliezen en je naam wordt geschrapt uit het boek des
Levens van het Lam. Dit is een voorbeeld van “ het beeld” dat we moeten gaan begrijpen hoe
iemand zijn eeuwige behoudenis kan verliezen. Dus hou altijd vast aan je belijdenis of
verklaring van geloof van Wie Jezus is.

( de film op deze site over de Wijze van Redding/Behoudenis onthult vanuit de Schrift, met
bewijs, hoe iemands geest opnieuw geboren wordt door verbondsbelofte. Het is
werkelijkheid en als je oplet, kun je het voelen gebeuren. Ik ga hier niet het hele onderwijs
bespreken omdat je de informatie uit de film of uit het geschreven gedeelte van deze site kunt
halen. Door de ervaring die ik zojuist gedeeltelijk met je besproken hebt, wist ik dat de Heer
bezig was mij te laten begrijpen dat behouden worden ten eeuwig leven erg simpel was,
bekrachtigd aan het kruis toen Jezus het verbond bevestigde. Het werkt altijd en elke andere
vorm van redding door enige vorm van werk van onze kant heeft met allerlei vormen van
behouden worden te maken, behalve die ten eeuwig leven. Het eeuwige is in het werk van
Christus aan het kruis en al de andere reddingen in dit leven zijn iets waar we deel aan krijgen
of tot stand brengen met de hulp van Christus, zoals de Bijbel zegt)
De wet zou het niet kunnen
Zondigen is Gods wetten overtreden en de Wet van God overtreden is zondigen. De Bijbel is
er duidelijk over dat Jezus tot stand bracht wat de Wet niet kon.
Romeinen 8:3
Want hetgeen de wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God,
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vlees, en dat voor de zonde, de zonde
veroordeeld in het vlees:
Handelingen 13:39
En dat van alles, waarvan gij niet kon gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door
Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.
Hier zien we dus dat de Wet ons geen eeuwig leven kon geven (het is een gift, niet
verdiend), we moeten ook inzien dat de Wet, of zonde, het eeuwig leven ook niet kan
afnemen. Het overtreden van de Wet (zonde) kan niet, op zichzelf, ons eeuwig leven
wegnemen omdat ons eeuwig leven (de gift) in Jezus is, niet in de Wet.
Echter, zondigen kan zoveel deuren openen voor de vijand dat een geest binnen kan komen

en iemand zo erg kan beheersen dat het uiteindelijk veroorzaakt dat iemand Jezus
verloochend. Bijvoorbeeld de geest van trots kan in zo‟n geval een moordenaar zijn. Dit is
zonder twijfel een deel van de reden “waarom” Paulus de persoon over gaf aan de Satan tot
vernietiging van zijn vlees zodat hij niet volledig zou vervallen en zijn eeuwige leven zou
verliezen (Ik moet hier toevoegen dat wanneer een persoon bezeten is van een geest, die
geest door een mens kan spreken en Jezus verloochenen. Dit betekend niet dat de persoon
Jezus verloochend heeft – God weet dat de geest het deed. Er is een duidelijk verschil)
Nadat de Heer dit beeld duidelijk had gemaakt (onderscheid maken tussen behouden ten
eeuwig leven en behoudenis die we door handelingen verkrijgen) Opende Hij een heleboel
“waarom‟s” Ik heb u al een gegeven over “waarom” Paulus een persoon overgaf aan de
Satan om zijn vlees te vernietigen. (Meer van de waarom‟s die mij duidelijk gemaakt zijn
staan op deze site)
Na de bewust wording van het onderscheid dat er is tussen redding ten eeuwig leven en
redding in het fysieke leven, liet de Heer me zien dat ik de Helm des Heils op mijn hoofd
droeg. Ik was geschokt en had er niet om gevraagd noch gezocht. Hier is alvast iets op de
site:
God sprak opnieuw met me over het visioen, “ Het is trots wanneer ze denken dat ze iets
kunnen weten, als ze het niet van Mij hebben gekregen!
Mij was verteld dat ik wist hoe het “Huwelijksfeest van het Lam” plaatsvindt en dat ik de
“De wijze van Eeuwige Redding” begrijp. Al het andere is: “Ik ken slechts gedeeltelijk!”
Het is gevaarlijk te denken dat we iets weten als de Heer het ons niet geopenbaard heeft dat
we het weten, en toch zijn er onnoemlijk veel mensen die denken veel te weten over veel
onderwerpen. De meesten beseffen niet dat ze alleen maar de aangegeven patronen volgen
waarin ze zijn opgegroeid. We moeten spreken over de verkeerde patronen als ook over de
juiste patronen anders hebben we niet het hele beeld. Het is als toen de Heer me vertelde, “Je
moet weten wat de Schrift niet zegt om te begrijpen wat de Schrift zegt “ Dus als we de
verkeerde patronen niet begrijpen, zullen we niet echt het hele beeld begrijpen van de juiste
patronen. De Heer maakte duidelijk hoe ernstig het probleem is.
Nadat ik begonnen was dit artikel te schrijven, werd ons in een bedieningssamenkomst op 20
december 2009 het woord “charlatan” gegeven met enkele instructies. God is hier niet
kritisch maar onthuld alleen de waarheid. Over het algemeen zijn charlatans mensen die
onterecht beweren een bepaalde vaardigheid te bezitten. Teruggaand naar de basis betekenis
van het woord, het beschrijft een zwervend verkoper van zogenaamde geneesmiddelen.
Daarna kreeg ik een droom op 24 december 2009 en plotseling begreep ik dat de Heer het
me gegeven had voor dit artikel omdat ik naar charlatans keek.
Het was een erge lange scene van mensen die onder controle stonden van andere mensen. De
controleurs waren allemaal losjes gekleed, zoals de mensen die ze onder controle hadden. In
de scene waren de mensen die gecontroleerd werden in de gevangenis, maar er waren geen
tralies. In de scene werd ik eerst ook gecontroleerd, maar toen kwam er een punt waarop ik
niet meer gecontroleerd werd door andere mensen (ik was vrijgelaten). De scene ging verder
en ik bleef kijken naar mensen die gecontroleerd werden door andere mensen, en hen
vasthielden in die onzichtbare gevangenis. Voornamelijk waren het twee mensen die een of
twee mensen controleerden. Het was zo hier en daar op verschillende momenten tussen de
menigte die in een binnenplaats leek te zijn. (Nadat ik wakker werd uit de scene realiseerde

ik me dat de controleurs ongeorganiseerd waren en dat ze eigenlijk geen autoriteit hadden om
iemand te controleren. Ze deden hun eigen dingen en ze waren “charlatans”)

Eenvoudige Taal
God zegt, “ Laat ons tesamen redeneren!” Dit zegt wel degelijk dat we ons verstand moeten
gebruiken. Ik heb vaak gezegd dat wanneer christenen meer hun verstand zouden gebruiken
in plaats van gewoon maar iets aan te nemen, ze zich zouden realiseren dat ze valse ideeën of
valse leerstellingen in hun leven hebben. Ik heb ervoor gekozen dit stukje Eenvoudige taal te
noemen omdat, naar aanwijzing van de Heer, het mijn bedoeling is een paar van de
onredelijke ideeën en de onredelijke dingen die mensen zeggen bloot te leggen. Betreffend
de mogelijkheden die de Heilige Geest heeft om te onderwijzen, zei de Heer, “als iets je
plotseling duidelijk wordt als heel simpel en het is steek houdend, dan is het waar.”
“Steekhoudend” heeft te maken met verstand gebruiken en dingen combineren.
Christenen zijn met serieuze zaken bezig en er is geen ruimte voor fouten. Ik werd gered niet
omdat de voorganger werkelijk wist en begreep hoe eeuwige redding werkt maar door de
leiding van de Heilige Geest. Wat zou er gebeurd zijn als deze man Gods leiding niet
gehoorzaamt had? God wil dat dit probleem gecorrigeerd wordt.
Door de Heer werd me, jaren en jaren nadat Hij me onderwezen had over de „Wijze van
Eeuwige Redding‟, gezegd, dat mijn dochters nog steeds niet gered zouden zijn wanneer Hij
niet in mijn leven was gekomen. Het is zelfs hoogstwaarschijnlijk dat ze tot op de dag van
vandaag nog niet gered zouden zijn. Ik ben de Heer verschuldigd!
Laat me beginnen met een veel voorkomend scenario. Er zijn veel christenen die geloven in
sterfbed bekentenissen. Maar toch zeggen deze zelfde mensen bij een „niet-sterfbed
bekentenis‟ situatie dat iemand niet echt gered was (ten eeuwige leven) omdat er geen
veranderingen in diens leven geweest zijn; ze waren een soort zonde in hun leven nog niet
kwijt. Deze twee ideeën komen niet met elkaar overeen. Als we geloven dat beide ideeën
waar zijn dan zouden we elk persoon direct moeten doden die een bekentenis gedaan heeft
voordat hij een kans had om te zondigen. Denk er over na!

Zonde kwijtraken (na je belijdenis tegenover een ander persoon van wie Jezus is) brengt
redding in het fysieke. Het sluit deuren voor de vijand van de mensheid. God wil dat
iedereen dit doet! Maar dat mensen zeggen dat je zonden moet kwijtraken (na je tegenover
een ander persoon van wie Jezus is) anders ben je niet gered voor het eeuwige leven, is de
“redding door werken” theologie. Paulus was duidelijk hierover: redding ten eeuwige leven
is niet door onze werken maar door Jezus Christus.
Galaten 2:16
Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het
geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden
gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom
dat uit de werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Paulus sprak tegen het idee dat de Wet, of de afwezigheid van zonde, je zou redden.
Galaten 5:4
Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden(niet zondigen);
gij zijt van de genade vervallen.
De fout van het niet begrijpen waar de „Behoudenis ten Eeuwige leven‟ligt geeft valse ideeën
de mogelijkheid binnen te sijpelen in ons denken. De Bijbel zegt allen hebben gezondigd en
hebben tekort geschoten , dus de voorgangers hebben zelf gezondigd in hun leven en volgens
hun eigen leerstelling zullen ze de eeuwigheid niet halen. Denk hier over na!
Behoudenis door God te Gehoorzamen
Er is nog een ander soort rechtvaardiging (behouden worden) dat ontvangen wordt door
werken, door gehoorzamen aan God!
Jakobus 2:25
En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij
de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
Rachab (en haar huis) ontving een fysieke redding als beloning.
Jozua 6:17
Doch deze stad zal den HEERE verbannen zijn, zij en al wat daarin is; alleenlijk zal de hoer
Rachab levend blijven, zij en allen, die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden, die wij
uitgezonden hadden, verborgen heeft.
Noach ontving fysieke behoudenis (en allen die in zijn huis waren) door zijn geloof in God
en door zijn eigen werken, zijn gehoorzaamheid. Het hangt allemaal met elkaar samen. Dus
zien we dat er een rechtvaardiging, een soort van fysieke redding, is door God te
gehoorzamen.
Ik heb twee rechtvaardigingen of behoudenissen vanuit de schrift met u gedeeld, maar hoe zit
het met dit soort van fysieke redding in onze dagen? Hoe zou je het vinden wanneer de Heer
dit tegen je zegt?
MIJN aanwezigheid is als een zoet aroma, jou verblijdend omdat je de MIJNE bent. Leven in
MIJN tegenwoordigheid brengt, voor de wereld onbekende, zegeningen . Dit is omdat Ik je
in MIJN handen houd en je bescherm. Ik heb je een hart gegeven waardoor je apart van de
wereld komt te staan. De offers van de wereld houden geen stand. Ware schoonheid wordt
door MIJ gemaakt. De wereld is uit zijn evenwicht door een dreun, uit de richting. Blijf uit
de buurt van afleiding. Focus. Houd je focus op MIJ.
Ik ken het paar dat dit ontving in hun Gouden Samenkomst. Het zijn dezelfde mensen die
door de Heer gered werden van de orkaan waardoor Houston getroffen werd op 13
september 2008. Ze woonden slecht op een voetbalveld lengte afstand van de golf en de
Heer zei hen te verhuizen naar een bepaald dorp. De Heer zei hen zelfs van welke grote van
orde de orkaan zou zijn en dat ze zich erover stil moesten houden; dat Hij zou openbaren aan
wie Hij wilde openbaren. Het is duidelijk voor mij dat de Heer een beeld wilde presenteren

van Hem , dat Hij in staat was Zijn Bruid te beschermen door haar gehoorzaamheid. De man
vertelde dat ze hun zaak zouden hebben verloren wanneer ze ongehoorzaam waren geweest.
De Heer gaf geen keus in de plaats waarheen ze moesten verhuizen. Ze werden behouden
van veel pijn in hun leven. Ze werden gerechtvaardigd, gered in het fysieke, precies zoals
sommige mensen in de Bijbel gered werden door hun werken, hun gehoorzaamheid, en dit
gebeurde in onze dagen. Dit was geen “redding ten eeuwige leven” maar “ gered in het
fysieke” gerechtvaardigd door hun geloof en hun gehoorzaamheid van te voren!

Wat hadden ze gedaan? Ze begonnen te wandelen in de “ wijze van wandelen als de Bruid
van de Heer.” Ze hadden zichzelf vrij gemaakt van de drie vlekken link, stapten uit de kerk,
link, en het allerbelangrijkst ze begonnen te gehoorzamen aan de “dingen van de Geest” link.
Ze hielden Gouden Samenkomsten link en zoals je kunt zien aan het woord tot hen, is de
Heer zeer tevreden met hen. Ze hadden toegelaten dat de Heer een relatie met hen opbouwde
dat op geen enkele andere manier tot stand komt. Dit komt omdat het het ontwerp van de
Heer is!
Ik heb dit verhaal verteld omdat Christenen het nodig hebben in te zien dat er een
gerechtigheid is, een redding welke in het fysieke kan ontvangen worden, door de stem van
de Heer in deze tijd te gehoorzamen. Het is belangrijk de Wijze van “Fysieke redding” als
ook van “Eeuwige Redding” te kennen. In beide moeten we in deze Laatste Dagen wandelen.
Het is belangrijk voor Christenen zich te realiseren dat Christus Zijn Bruid naar voren brengt,
en ze moeten bezig zijn met de dingen waar Hij mee bezig is, in deze dagen. Toen God Israel
bevrijde uit Egypte, moesten de mensen in de stroom gaan van wat God aan het doen was.
Wanneer ze buiten de stroom kwamen werden de dingen scheef. Nu is het hetzelfde. Hij
manifesteert Zijn Vlekkeloze Bruid; Christenen moeten in zijn Stroom komen. Toch heeft de
Heer duidelijk gemaakt dat nog maar weinigen het weten!

Wij als Christenen moeten leren de twee verschillende rechtvaardigingen, de twee
verschillende reddingen, gescheiden te houden. Op de eerste plaats de eeuwige
rechtvaardiging (eeuwige redding) door Jezus Christus; ten tweede onze fysieke
rechtvaardiging tot behoudenis in het fysieke op deze aarde. Is het paar waar ik over vertelde
bijna zondeloos? Niet meer dan dat jij en ik zonder zonde zijn! Zoals de Heer gezegd heeft,
wij als Christenen moeten ons richten op het Bruidschap; Het is niet mogelijk om op beide
tegelijkertijd gericht te zijn! Het hoofdpunt is gericht te zijn op het Bruidschap en zonde
moet een tweede plaats innemen.

Veroordeling

De Heer wil dat de veroordelingen ophouden. Ik heb mensen tegen me horen vertellen dat ze
het opgegeven hebben omdat ze terugvielen in de zonde nadat ze zich ervan afgekeerd
hadden. Sommigen geloven zelfs dat ze naar de hel gaan omdat het hen zo gepredikt is. Het
is triest omdat ze de sleutel, dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor hen stierf, in hun
hart wel vasthouden. Waar is deze valse leerstelling van eeuwige leven door werken,

vandaan gekomen? Werd het geïnspireerd door de kerk , of de duivel zelf?
De Python geest heeft een oogstdag gehad met “ redding ten eeuwige leven “ door werken. Ik
herinner me van jaren geleden toen de Heer met me bezig was over een visioen dat op een
tape met enkele van de kerken gedeeld werd, waarop een persoon naar de hel gebracht werd.
In de hel waren verschillende soorten van folteringen voor hen die hun door God gegeven
bediening niet begonnen of afgemaakt hadden. Een man die onze bijeenkomsten bezocht
wilde me de tape laten afspelen maar de Heer verhinderde me om dat te doen door te zeggen
dat het een Python ervaring geweest van deze persoon. De Heer behandelde met mij de
onbewuste boodschap in het beeld dat gegeven werd door de Pythons scene , dat een
persoon naar de hel ging wanneer ze de God gegeven roeping niet afmaakten. Mijn ogen
werden plotseling geopend voor al de veroordeling van gelovigen in de ervaring van deze
persoon op de tape! Dit was redding door werken en het werd in de kerk geïntroduceerd
door een python ervaring.

Meestal is de kerk onwetend over de Python geest. Niet wetend waar de redding ten eeuwige
leven werkelijk zit, wat de Python geest de kans geeft ongemerkt te handelen. We moeten
begrijpen dat er geen veroordeling is in Jezus Christus en met Hem wandelen als Zijn Bruid,
Zijn liaison, wij moeten zelf ook geen veroordeling in ons hebben. Er zijn manieren om
dingen goed te zeggen en dingen goed te doen zonder veroordeling van onze kant.
Zoals ik al zei, de Heer wil dat de veroordeling stopt. Er was een jonge man die contact met
me zocht en me vertelde over een specifieke zonde in zijn leven waar hij aan werkte om het
kwijt te raken . Hij noemde daarbij het volgende vers
1 Johannes 1:9
Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden
vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.

Hij vertelde dat hij niet naar zijn voorganger kon gaan want dan zou hij uit de kerk gezet
worden. Zie hier de veroordeling waar de Heer over spreekt! In ieder geval, hij beleed zijn
zonde aan mij en ik zei hem dat de Heer hem vergeven zou. Ik weet niet precies meer
hoelang, maar ik denk zo‟n vier of vijf maanden later troffen we elkaar weer, en de jonge
man vertelde me dat hij sinds het telefoontje geen problemen meer had met die zonde. De
Heer had hem vrij gemaakt! De verbondsbelofte die te maken heeft met redding in het
fysieke had gewerkt.

Verbonds Beloften
Wij als Christenen moeten het begrip begrijpen van Verbonds Beloften die onafhankelijk
werken, en niet iets aannemen omdat een van de verbondsbeloften werkte in ons leven. Hier
volgt een Schriftgedeelte welke sommige voorgangers gebruiken om te suggereren dat
wanneer je dit gedaan hebt dat je eeuwig leven ontvangt.

Openbaringen 3:20
Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen,
Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.
Toen ik ongeveer 8 of 9 jaar oud was, waren mijn broer en ik op een zondag mijn moeder
aan het intimideren. Ze wilde de zondagse krant lezen en was buiten in de pick-up gaan
zitten om dat te doen, en zei dat ze weg zou gaan, en reed de oprit af. We volgde haar , nog
steeds bezig haar te intimideren. Al gauw startte ze de pick-up, en reed richting de weg.
Omdat ik jong was dacht ik dat ze voorgoed weg zou gaan en rende ik ongeveer driehonderd
meter naar het zuiden van onze boerderij naar een kruising in een kreek. Ik schreeuwde naar
God om haar terug te brengen, Hem zoekend met heel mijn wezen. Ik hoorde een stem
zeggen, “Een man is het totaal van de som van zijn ervaringen!”
Daarmee ging ik terug naar huis, verwonderd! Ik wist toen niet dat het de Heer was. Ik begon
me te realiseren dat sommige mensen die een bijl te slijpen hebben, bij wijze van spreken,
iets in hun leven meegemaakt hebben dat veroorzaakte dat ze zich gedragen zoals ze zich
gedragen. Ik zag dit toen ik in het schoolbestuur zat en door mijn verdere leven heen. Dit
wetend heeft het me geholpen om meer vergevend te zijn naar sommige mensen door te
begrijpen dat er een reden is waardoor ze op een bepaalde manier denken of iets op een
bepaalde manier doen.
De reden waarom ik deze gebeurtenis aanhaal is dat ik weet dat het te maken heeft met dat ik
de Heer met heel mijn hart zocht en dat Hij antwoord gaf, maar toen was ik nog niet
behouden, mijn geest was nog niet opnieuw geboren totdat ik naar de middelbare school
ging.

Ik had “de deur geopend” (en)”Ik zal tot hem inkomen, Ik zal avondmaal met hem houden,
en hij met Mij” was met mij gebeurd voordat de verbonds belofte van eeuwig leven in mijn
leven gebeurde. Sommigen zullen zeggen dat het God niet was geweest die tot mij gesproken
had om wat gezegd was. Ik weet dat het zo was en Hij had iets tot mij te zegen dat
belangrijker was dan waar ik om bad. (Waar ik om bad was zelfs geen werkelijkheid, mijn
moeder was niet weggegaan!) Hij heeft dit veel gedaan in mijn leven. Hij zal het ook in uw
leven doen wegens zijn grote liefde voor u en uw welbevinden. Als je Hem echt zoekt en je
opent de deur kan Hij je iets anders vertellen dan het onderwerp waar je mee bezig bent. Als
je kind iets moet weten maar ze luisteren totaal niet tot op een bepaald moment, zou je het
hun dan niet vertellen op het moment dat ze wel luisteren? Hierin zien we de liefde van de
Heer. Dit is ook de reden waarom Christenen moeten leren Gouden Samenkomsten te
houden om, “…de deur open(te)doen,” op regelmatige basis. link
Dus zien we uit deze ervaring en van die van de jonge man, toen hij me belde om zijn zonde
te belijden, dat verbonds beloften onafhankelijk werken. Het is van groot beland om te
begrijpen dat de verbonds belofte welke “eeuwig leven” geeft onafhankelijk werkt van de
verbonds beloften die “leven geven in het fysieke!”
Geen Hel!!
Nog een andere vals leerstelling dat ik wil gebruiken om tot een belangrijk punt te komen.
Een vriend nam contact met me op via e-mail en telefoon. In het gesprek kwam naar voren

dat hij zich staande moest houden tegenover een paar mensen die hij kende, enkele
welbekende mannen, die gestrikt dreigden te worden in verschillende vormen van :
„iedereen zal gered worden voordat alles voorbij is omdat er geen eeuwige hel is‟. Later in
onze e-mail correspondentie zei hij me dat hij voor verschillende dingen uitgemaakt was en
dat iemand zelfs gezegd had dat hij naar de hel ging! Oops! Hier hebben we iemand die zegt
dat er geen hel is, maar tegelijkertijd tegen iemand zegt dat hij er heen gaat. Ik denk dat we
dat letterlijk een onnadenkende uitspraak kunnen noemen. Spreken zonder na te denken is

fout maar onderwijzen zonder na te denken is erger.
(ik getuig dat er een hel is omdat ik hem gezien vanuit de Hemel)
Wat ik hier naar voren wil brengen is iets wat de Heer me leerde over eeuwige redding. Hij
zei: “Zorg dat hun geest opnieuw geboren wordt en dan kan Ik van binnenuit aan hen
werken!” Hij zei me ook dat ik nooit mocht aannemen dat een voorganger behouden was,
(zelfs de grote namen). Op de hoofdpagina van deze site is een link naar een getuigenis van
voorganger Jericho die gepredikt had, mensen geleid had door een gebed van redding, en
velen gedoopt had en toen ontdekte dat hij niet gered was. Hij had dit zelf allemaal gedaan en
toch was zijn geest nooit opnieuw geboren! We moeten ons realiseren dat valse leerstellingen
in de kerk op gelijke wijze naar voren komen omdat, zoals de Heer openbaarde, 48% van de
gelovigen een niet wederom geboren geest hebben. (we weten ook dat de Python geest ermee
te maken heeft, zelfs in hen wiens geest opnieuw geboren is. Eenvoudig omdat ze duisternis
in hun gedachtestroom hebben. Link)
Er is een verschil wanneer God in staat is van binnen uit aan iemand te werken ,of dat Hij
van buitenaf moet werken. Als dit niet waar was dan, zou Hij niet gezegd hebben,`Zorg dat
hun geest opnieuw geboren wordt en dan kan Ik van binnenuit aan hen weken!`
Dit is een groter obstakel dan het lijkt. Het moet belangrijk zijn om te weten anders zou God
het ons niet gezegd hebben. Die gelovigen die hun: er is geen hel, er is geen duivel en zo
voort ideeën hebben zijn kandidaten voor de mogelijkheid dat hun geest niet wedergeboren
is. God weet het, wij niet, maar we moeten alle mogelijkheden herkennen en er naar
handelen.

Huisdieren
Terwijl ik dit artikel aan het schrijven was gaf de Heer mij een scene in de nacht op 1-januari
2010, waarin mensen erg harde snoep moesten eten. Het was zo hard dat ze hun kiezen
moesten gebruiken om het kapot te krijgen, ik vroeg me af of het hun zou lukken. Het was
als een rots! Het had een gouden kleur en was zoet (tenminste aan de buitenkant). In de scene

werd ook duidelijk gemaakt dat dezelfde mensen hun huisdieren moesten doden. De
huisdieren waren blond (dingaling denkwijze) met een beetje goud in hun haar. Ik begreep
dat de scene te maken had met dit artikel en in feite daarom gegeven was God onthulde
eenvoudig symbolisch wat Christenen moeten doen.
Verfijnde informatie van redding heeft te maken met de gouden kleur en deze informatie is
“o zo zoet “ voor de ware betrokkenheid van de Heer ! Het is bevrijdend en zo stevig als een
rots! De reden voor de kleine hoeveelheid aan goud in het blonde haar van de huisdieren
heeft te maken met de kleine hoeveelheid waarheid die de mensen hebben in hun „redding
leerstellingen‟. Verschillende denominaties (sektes) hebben elk hun eigen wijze (huisdier)
van redding ten eeuwige leven. Hier volgen een paar:
Sommige kerken zeggen dat je lid moet worden van hun kerk om het eeuwige leven te
krijgen. “Redding ten eeuwige leven door werken.”
Sommigen zeggen dat je deel moet gaan uitmaken van hun woongemeenschap. “Redding
ten eeuwige leven door werken.”
Sommige mensen zeggen dat je de Sabbat op Zaterdag moet houden anders ga je naar de hel.
“Redding ten eeuwige leven door werken.”
De lijst kan in het oneindige doorgaan. Deze mensen zijn afgeraakt van wat Jezus aan het
kruis tot stand gebracht heeft en het feit dat eeuwige redding in Hem is!
1 Korinthe 1:18
Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods;
Huisdieren hebben te maken met, wel hier is een deel van het artikel
“De eerste keer dat de Heer me een persoon zijn persoonlijke huisdier liet zien was toen Hij
onthulde dat het een leerstelling (geloof) was die de persoon (eigenaar of houder) niet wilde
opgeven. Hier moet ik benadrukken dat het woord “ leerstelling “ ook omschreven kan
worden als “onderwijs” maar in dit geval was de leerstelling (reeks van gedachten over een
bepaald onderwerp) nooit aan die persoon onderwezen. Het was iets waarmee die persoon
was opgegroeid of in gegroeid was, omdat het jarenlang gebeurde, gepraktiseerd werd als “de
manier waarop men dingen doet” . Het was iets wat men wilde geloven, iets waar ze aan
vast wilden houden. Dus we zien een verband tussen iets vast willen houden wat niet waar
is, en een huisdier willen houden” Lees het hele artikel.
In de scene werd ook aangegeven dat de snoepeters hun huisdieren moesten doden. Het is
een compleet pakket. Je kunt niet het een doen zonder het andere te doen en toch Gods
gewenste resultaten krijgen!

Goede Kant van Genade.
In een Bediening Samenkomst op 27-december 2009, werd er verslag gedaan over dat de
Heer gezegd had, “Goede kant van Genade” tijdens een persoonlijke Gouden Samenkomst.

De persoon die het vertelde beschouwde het als iets waar de Heer ons in zou onderwijzen en
leiden. We wisten niet waarom de Heer gezegd had, “Goede kant van Genade” maar we
zouden het gauw meer ontdekken! Op 2-januari 2010 ontving ik het volgende van Patrice uit
Europa (In het Italiaans):
“Bruis wees klaar!!!”
Jezus „ woorden kwamen tot mij, door “Blijf in Mij en Mijn Woord” .Ook nam ik duidelijk
waar dat de Heer een golf van genade stuurt naar de ongelovigen (voor redding) en gelovigen
om zichzelf opnieuw aan Hem te wijden omdat ze hun eerste liefde vergeten zijn.
Dit ziende, begon de situatie die ik beschreven had in dit artikel door mijn hoofd te racen.
Plotseling begreep ik dat de charlatans waarvan de Heer een beeld gemaakt had in dit artikel
onwetend aan de verkeerde kant van genade staan. Specifiek zij die vertellen aan mensen
dat ze naar de Hel gaan als gevolg van zonde.
De Heer Onthult Zijn Verlangen:
De Heer gaf me een ander beeld op 2-januari 2010, om in dit artikel te plaatsen. Ik dacht dat
ik klaar was. In de scene zag ik de scene van de Gouden Vloer , welke ons jaren geleden was
gegeven, waarop Christenen moeten lopen. De vloer onthult dat we aandacht moeten
besteden aan de drie belangrijkste vlekken elk moment, anders kunnen we struikelen in onze

wandel met de Heer.
De Gouden Vloer was doorgedrongen in de
man voeten en in zijn hartstreek. Ik wist dat de Heer duidelijk maakte hoe belangrijk Goed
onderverdelen van het woord “Behouden” voor Hem en ons is. De Heer wil dat we
begrijpen wat het verschil is tussen eeuwige behoudenis en fysieke behoudenis, en hoe in
beide te wandelen, ze in ons hart bewaren, omdat het heel kostbaar is in Zijn eigen Hart.

