De Eenheid – Gods Eenheid

De Heer sprak tot ons over elementen. Dit schrijven gaat over elementen.
Eenvoudig, ze zijn onderdeel van iets groters en erg belangrijk voor het
geheel. Denk er aan dat de militaire eenheden zich verspreiden over het
land in het artikel: Ik zag de Heer van het Boek Openbaringen.

Op 22 februari 2008, zag ik deze scene in de nacht:

“All You Are is in There!” = Alles jullie zijn zit daarin

Transparant Gols = Doorzichtig goud
Clothing inside = kleding binnenin
Unit = Eenheid

Ik keek naar een eenheid. Deze eenheid bestond uit lagen, metaal-glasmetaal-glas-metaal. Door de glas laag kon men naar binnen kijken. IK keek
ernaar en er werd mij gezegd: “Alles jullie zijn (hiermee werd de groep
bedoeld) zit hierin.” De eenheid was vol gepakt met onze kleding; Allerlei

soorten en ik herinner me rode kleding gezien te hebben. Alles wat wij zijn
was uitgedrukt als kleding, er was geen vlees in de eenheid. De eenheid
had atmosferische manometers aan de buitenkant, om de atmosfeer van de
binnenkant te alten zien. Deze manometers zaten op het middelste
metaallaag van de eenheid.

We wisten niet wat het allemaal betekende toen we de scene kregen, maar
door de tijd heen, zijn we veel te weten gekomen. Het glas is doorzichtig
goud, wat te maken heeft met puur goud, verfijnd goud. De atmosfeer,
zoals we later begrepen, is stilte en moet ieder moment in stand worden
gehouden, de reden voor de manometers. De manometers in het rode
gedeelte hebben te maken met verbond, stilte behouden, enz. de weg van
de Heer. Kleding staat voor onze daden en het beeld onthuld dat wat de
Heer wil zijn onze daden, geen vlees van welke aard. We meten het
militaire groen niet vergeten daaruit weten we dat er militaire activiteit is,
een oorlog die gewonnen moet worden door de Heer. Het belang van dit
alles is te zien in de volgende getuigen.

Eerste Getuige

Boot Camp – Militair Kamp
Gold to Pure Gold – Goud naar Puur Goud
Golden Narrow Path – Gouden Smalle Pad

Deze getuige zal meer inzicht geven in de daden van de Getrouwde Bruid,
zij die verfijnd zijn in puur goud aan de rechter kant van het beeld. De Heer
zei, “Ja, de bruid werkt naar gehoorzaamheid / perfectie toe door
genegenheid en aanbidding;... Dit is de enige manier om te veranderen van
goud naar puur goud en er is tijd voor nodig, aanbidding van de Heer,
begrip en oefening.

Hier volgt een woord van de Heer welke Hij belicht heeft. Ik heb met namen
twee verklaringen onderstreept.

1 april 2009
Grapeland TX, Begin met stilte voor de HEER: wees niet aanmatigend
veroorzaak geen opschudding. (dit heeft met samenkomsten te maken)
Diepe eerbied door stilte. Ik zal tot jullie spreken wat gezegd moet worden,
wanneer het gezegd moet worden. Dit geld voor iedereen. Ik BEN het
hoogst, Ik BEN de verantwoordelijke. Het is MIJN samenkomst. Bijgelovig =
jullie interpretatie. Zoek MIJ. Het is de duidelijk gesproken waarheid.
Eerbied in MIJN Heiligdom, IK BEN DE HEER, Leviticus 19:30. Heilig,
Heilig, Heilig, IK BEN DE HEER ALMACHTIG.....

Uit ons samenkomsten verslag van 23-september 2009
… De Wachter zag dat we moesten “knielen” Toen maakte de Heer duidelijk

waarom we moesten knielen, “voor de hele mensheid”. Hij zei “Ik
accepteer”Vervolgens gezien, “wil” & “kracht” Zag, “samen (een) macht,”
Zag, “slagen.” Zag, “gerechtigheid.”Zag, “volledige blootstelling.” HEM
gedankt voor dat Hij ons ten huwelijk vroeg. Zag, “Barmhartigheid, genade.”
Zag een hand die alleen op en neer vloog, “ Een klap” Wat bedoeld U? “Ik
heb MIJN Bruid.” “Mozes” Hoe zit het met Mozes “Beloofde (Land).”....

We waren goed in een samenkomst toen het hierboven geschrevene
gebeurde. Door ervaringen uit het verleden trok een aantal van deze
woorden mijn aandacht, maar ik wist dat ik er niet aan kon denken tijdens
de samenkomst. We moesten de Heer blijven volgen stap voor stap.
Na de samenkomst begonnen deze woorden me meer en meer te
intrigeren. “Ik accepteer” herinnerde me eraan dat de Heer zei dat Hij het
eerste Huwelijks feest in 2005 zou tellen als de eerste. Waarom bracht de
Heer “Mozes” naar voren? Ik wist dat er meer gegevens moesten zijn om
het te begrijpen.

De volgende morgen, 24 september 2009 gaf de Heer me twee scènes. Ik
zal de eerste hier vertellen en de tweede later.

Er waren wat mensen die dicht bij elkaar in een cluster stonden , midden in
een kamer. Buiten de cluster waren wat bruin papieren zakken op de grond.
Ik begon wat dingen van “het doel” weg te zetten die “het doel” hinderden,
welke in het midden van de cluster was. Ik zette de papieren zakken weg
en begon mensen weg te sturen, een voor een, totdat er nog maar twee of
drie mensen in het midden stonden. Ik denk drie. Zij stonden in het doel
zoals in een aura zijn. Zij waren de enigen die het doel niet hinderden.

Toen ik uit de scene kwam wist ik plotseling waarom de Heer “Mozes” naar
voren gebracht had. Ik was er zeker van dat ik wist waarom de Heer
gezegd had “I accept.” De volgende dag zocht ik onderstaand
schriftgeleerde op zodat ik het bij de hand had.

Exodus 17:11

11 En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste;
maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste.

Een klein beetje meer om het beeld compleet te maken, we komen altijd
samen na een Gouden Samenkomst en lopen door de dingen. Mensen
geven verslag van dingen die ze zagen en hoorden. Ik wist dat ik het niet
goed had volgens wat de Heer ons leerde, maar ik zei toen niets. Ik had
ook het gevoel dat ik het niet goed had gedaan. De twee scènes de nacht
na de samenkomst brachten aan het licht dat er slechts drie mensen Gods
doel dat wij als groep knielden niet gehinderd hadden. IK besloot een
vragenlijst te maken voor onze volgende bedienings samenkomst. Er waren
enkele dingen waarop ik de antwoorden van de mensen toch al wilde
weten, dus kon ik vertellen dat we over het zelfde spraken. Ik vroeg hen
ook of ze aan bidden waren toen ze tijdens de laatste samenkomst geknield
hadden.

Hun antwoorden verifieerden wat de droom onthuld had. Er waren maar
drie mensen die “het doel”niet gehinderd hadden door te bidden, of iets
anders. De instructie van de Heer was voor het gemeenschappelijk lichaam
om te “knielen.” onthulde de Heer waarom, “voor de hele mensheid.” Denk
eens terug aan de woorden van de Heer van 1 april 2009, wees niet
aanmatigend
en Bijgelovig = jullie interpretaties. Je ziet, iedereen van ons die gebeden
had of iets anders tegelijk met het knielen had het doel van de Heer
gehinderd. Zij die hadden gebeden, hadden geïnterpreteerd dat “knielenvoor de hele mensheid” betekende dat ze moesten bidden. Dit was
aanmatigend, van hen te denken dat zij konden interpreteren, wat iets is
waarvan de Heer zei het niet te doen. Het gedeelte van de samenkomst
nog een keer:

Uit ons samenkomsten verslag van 23-september 2009
… De Wachter zag dat we moesten “knielen” Toen maakte de Heer duidelijk

waarom we moesten knielen, “voor de hele mensheid”. Hij zei “Ik
accepteer”Vervolgens gezien, “wil” & “kracht” Zag, “samen (een) macht,”
Zag, “slagen.” Zag, “gerechtigheid.”Zag, “volledige blootstelling.” HEM
gedankt voor dat Hij ons ten huwelijk vroeg. Zag, “Barmhartigheid, genade.”
Zag een hand die alleen op en neer vloog, “ Een klap” Wat bedoeld U? “Ik
heb MIJN Bruid.” “Mozes” Hoe zit het met Mozes “Beloofde (Land).”....

De volgende gedachten deel ik en daarbij verwijs ik naar de door de Heer
gegeven Woorden van hierboven:

Nu kunnen we zien dat de Heer nog steeds met ons bezig is om als “een”
persoon te handelen en wil en dat in stilte handelen en samen handelen
een kracht produceert. Wanneer we in Hem en gehoorzaam zijn, dan zal hij
in beweging komen zoals Hij bij Mozes deed. Mozes hield eenvoudig zijn
handen omhoog; hij deed niets anders. Hij deed dat (met wat hulp) tot
zonsondergang, wat me eraan herinnert dat de Heer me vroeg of ik drie uur
stil kon zijn wanneer het belangrijk was. Het was voor Mozes belangrijk om
zijn handen omhoog te houden tot zonsondergang. De Hemel kwam in
beweging! Succes hing samen met de handeling dat Mozes zijn handen
omhoog hield tot zonsondergang, Precies zoals knielen te maken had met
succes voor wat de Heer wilde doen met de gehele mensheid. Door de
dromen en gebruik makend van andere Proces Schema gegevens bracht

God een probleem aan het licht. Hij wil dat we het allemaal begrijpen omdat
het alle verschil maakt of we succes hebben of niet. Die zondag onderwees
ik door dit allemaal uit te leggen, en deze groep is veranderd doordat de
Heer ons hier doorheen bracht. Ik denk dat het te maken heeft met “een
klap””Ik heb MIJN Bruid”

Wanneer jij (of een gemeenschappelijk lichaam) in een Gouden
Samenkomst bent en de Heer zegt je een bepaalde handeling uit te voeren,
doe het dan zonder vermoedens of interpretaties. De Heer heef t onze hulp
niet nodig, slechts onze gehoorzaamheid

We hebben nu een beter belicht beeld van waarom de Heer ons een
militaire eenheid, met alleen kleding erin ,liet zien. Kleding
vertegenwoordigt handelingen en alles wat de Heer van ons verlangde was
onze handeling van knielen, niets meer dan dat. De strijd is de strijd van de
Heer, maar de wegen van de Heer zijn niet vleselijk. De Heer wil op een
machtige manier werken precies zoals Hij deed toen Mozes zijn handen
omhoog hield wanneer wij Hem gehoorzamen in wat Hij ons leidt om te
doen. Vergeet gewoon niet dat de agenda van Hem is en van Hem alleen!

Tweede Getuige

Een andere reden waarom ik de vragenlijst uitdeelde was dat ik er zeker
van wilde zijn of ik een van de mensen was die het doel van Heer
gehinderd had. Ik dacht dat ik iemand was die gehinderd had, en wist dat
als ik dat zeker zou weten het een licht wierp op een ander element dat we
moeten begrijpen.

De vragenlijst toonde aan dat ik een van de mensen was die het doel van
de de Heer gehinderd had. Wat ik gedaan had nadat we eventjes geknield
hadden was in gedachten tegen de Heer zeggen, “Heer het lijkt gewoon
niet juist om niet te bidden,” alhoewel ik wist dat het niet moest. Ik bad niet
“voor de gehele mensheid,” maar ik had “ik” toegestaan tot de Heer te
spreken. Onmiddellijk na dat het gebeurd was realiseerde ik me wat ik
gedaan had. Ja ik was iemand die “het doel”gehinderd had.

We hebben of zijn nog steeds bezig te leren om te luisteren en reageren,
luisteren en reageren of het nu een daad is, een mondeling antwoord of
correct niet reageren. We moeten niet bidden of praten met de Heer
wanneer we in Hem zijn. Dat verbreekt de stilte die nodig is om in Hem te
blijven en het is “ik.” De Heer heeft een taak te doen en wij moeten ons deel
doen. Het gaat terug naar wat Hij zei:

1 april 2009 Grapeland TX
...Diepe eerbied door stilte. Ik zal tot jullie spreken wat gezegd moet
worden. wanneer het gezegd moet worden. Dit geld voor iedereen. Ik BEN
het hoogst, Ik BEN de verantwoordelijke. Het is MIJN samenkomst....

Er is een bescheiden persoon voor nodig om volledig te wandelen in het
bovenstaande. Sommigen hebben gezegd, Maar je kunt niet een blanco
geest hebben.” Nee, u mag dat niet, en u mag dat niet proberen. Als je
probeert te luisteren heb je geen blanco geest! Luisteren en reageren is vrij
gemakkelijk als het correct gedaan wordt zonder “ik.” Toen de Heer ons zei
te knielen, deden we dat, en alles wat we moesten doen was wachten en
luisteren. De Heer was snel om ons te zeggen waarom we moesten
knielen. Het was niet nodig dat we erom vroegen. (In dergelijke situaties is
het belangrijk te beseffen dat de Heer verantwoordelijk is en dat Hij alles zal
geven wat nodig is. Dit is het vertrouwen wat we in Hem moeten hebben.)
Na dat de Heer ons gezegd had waarom we moesten knielen luisterden wij
naar de volgende instructie, welke in dit geval was om weer op te staan. Dit
werd onthult door Zijn volgende woord aan ons.

Eenvoudig gezegd:
Zodra de Heer op deze manier begint te leiden wordt het eenvoudiger
omdat alles wat we doen is luisteren en reageren, zonder dat we het
hoeven te begrijpen of iets moeten weten. Als we iets moeten weten zal de
Heer er in voorzien, hetzij in de samenkomst of erna. Als wij proberen alles
te uit te zoeken terwijl we bezig zijn dan zijn we aanmatigend te denken dat
we dat kunnen en veroorzaken opschudding in de geestelijke werkelijkheid
door het creëren van gedachten. De Heer zei:

1 april 2009
Grapeland TX, Begin met stilte voor de HEER: wees niet aanmatigend
veroorzaak geen opschudding.....

Een broeder die bij het Eerste Huwelijks Feest was vertelde me dat de Heer
hem gedachten “schreeuw,” (in de geestelijke werkelijkheid). Ik had moeite
om te oordelen wat het is met onze gedachten en geest, wat de Heer wil,
de dingen die wel en niet moeten. Ik heb me een aantal dingen
gerealiseerd over gedachten en ik weet zeker dat ze u zullen helpen.

De Heer vertelde een dame die moeite had met het luisteren met haar
Geest.
Luisteren is niet een gedachte. Ik zeg tegen mensen dat ze zich de hele tijd
bewust moeten zijn van het gemeenschappelijk lichaam en van alles wat
het doet in een Gouden Samenkomst . Dan kan de groep de Bruid van de
Heer worden.DAGELIJKSE WOORDEN en TEKSTEN
4 januari 2010

Deuteronomium 4
28 Gebied dan Jozua, en versterk hem, en bekrachtig hem; want hij zal voor het aangezicht
van dit volk henen overgaan, en zal hun dat land, dat gij zien zult, doen erven.

Opmerking : Statenvertaling : “Begint te erven”
5 januari 2010

Deuteronomium 5
32 Neemt dan waar, dat gij doet, gelijk als de HEERE, uw God, u geboden heeft; en wijkt niet
af ter rechter hand, noch ter linkerhand.
33 In al den weg, dien de HEERE, uw God, u gebiedt, zult gij gaan; opdat gij leeft, en dat het
u welga, en gij de dagen verlengt in het land, dat gij erven zult.

6januari 2010

Deuteronomium 6
23 En hij voerde ons van daar uit, opdat Hij ons inbracht, om ons het land te geven, dat Hij
onzen vaderen gezworen had

13 Gij zult den HEERE, uw God, vrezen, en Hem dienen; en gij zult bij Zijn Naam zweren.
In de nacht steeds opnieuw
Hebreeën 11 [1 v.] Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God
komt, moet geloven, dat “ Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem ernstig zoeken”
“ “ werd steeds herhaald.

7 januari 2010
Al zijn zonden, die hij gezondigd heeft, zullen hem niet gedacht worden; hij heeft recht en
gerechtigheid gedaan, hij zal zekerlijk leven.

8 januari 2010
“sluizen”
Sluizen werken met twee deuren. Na binnengaan en sluiten van de 1e deur sijpelt er water
door de tweede deur totdat het waterniveau gelijk is aan de waterstand van het water achter de
tweede deur.
Deuteronomium 7
8 Maar omdat de Heere ulieden liefhad, en opdat Hij hield den eed, dien Hij uw vaderen
gezworen had, heeft u de Heere met een sterke hand uitgevoerd, en heeft u verlost uit het
diensthuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte.
25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en
goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet
verstrikt wordt; want dat is den Heere, uw God, een gruwel.
26 Gij zult dan den gruwel in uw huis niet brengen, dat gij een ban zoudt worden, gelijk
datzelve is; gij zult het ganselijk verfoeien, en ten enenmaal een gruwel daarvan hebben, want
het is een ban.

4-02-10
Efeze 4:12
om de heilige toe te rusten voor het werk in Zijn dienst. Zo wordt het lichaam van
Christus opgebouwd.
Een aanvulling op de “De rechterhand is Mijn Hand” en dat de linkerhand (aarde wij)
nodig is voor een goed functioneren van het Lichaam.
13:

totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een
eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom
gekomen

volheid van Christus.

