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Lukas 1 : 17
En hij zal voor Hem heengaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der
vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de
Heere te bereiden een toegerust volk.
“Kolossaal” is het woord wat de Heilige Geest me gaf om te beschrijven wat God in het leven van
sommige van mijn nakomelingen gedaan had! Ik had lopen zoeken naar het juiste woord sinds de
Heilige Geest me de volgende scène had laten zien. Deze scène gaf me opeens duidelijkheid toen ik
had geworsteld met enkele “dingen van de Geest,” wetend dat de Heer wilde dat ik iets anders ging
bekijken. Dit schrijven gaat over onze nakomelingen, onze erfenis, en beloningen van het Koninkrijk
van God.
Donderdag, 28 december 2006
In deze scène had ik iets gedaan waardoor ik een beloning kreeg van het Koninkrijk van God en ik gaf
het aan mijn kinderen. Met anderen woorden, mijn erfenis uit de hemel kwam door mij naar hen. Zoals

te zien is in het plaatje.
Het gebeurde door mij, niet door hen of iemand anders. Ditzelfde kan gebeuren door jou!
In de scène keek ik naar vier rechthoekige schilderijlijsten zo groot als ikzelf was in de scène. Ik zou
erin kunnen lopen. De twee aan de linkerkant bevatten een live beeld van het leven van twee van mijn
kinderen. De twee aan de rechterkant waren helemaal grijs en zoals te zien is hebben te maken met
mijn twee andere kinderen. Het linkerschilderij was van mijn eerstgeborene en mijn erfenis was al
(jaren geleden) doorgegeven van mij aan haar, alhoewel ik het niet eerder begreep dan nadat de
Heilige Geest me dit beeld had gegeven. In deze scène was ik bezig met het doorgeven aan een
andere dochter van de informatie over de erfenis vanuit de hemel dat ook door mij naar haar, kwam.
Misschien is het een betere manier om te zeggen dat ze een erfenis kreeg door mij. Het is een
doorstroming, en naar het lichamelijke leven kijkend lijkt dit logisch. Aan het einde van de scène geef
ik mijn dochter een rode notitieboek met drie ringen, zo een die “Gods Hart” . Ik was bij het
bewegende schilderij en gaf het aan haar in het schilderij.
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Het rode notitieboek in de scène vertegenwoordigd wat in Gods hart is met betrekking tot de scène.
Hij verlangd dit te doen. Toen ik begon na te denken voer deze scène met betrekking tot de erfenis
van het Koninkrijk van God, zei de Heilige Geest, “Beloningen, beloningen, beloningen,” steeds maar
weer en weer en weer. Interessant is dat in het oorspronkelijke profetische woord aan ons zei de
Heer, “Het is Mijn verlangen jullie beloningen te geven. Het is Mijn verlangen jullie de prijs te geven”
Ik ben nooit uit geweest op of bezorgd geweest om beloningen zoals sommige mensen zijn. Ik heb
alleen geprobeerd de Heer te gehoorzamen. Mijn eerste treffen met de Heer over beloningen schokte
me! Dit was nadat ik drie en half jaar bezig was geweest de films te maken, vaak met dagen van 14 tot
16 uren, omdat de Heer duidelijk had gemaakt dat ik achter was op Zijn tijdsrooster. Ik kende een man
die met pensioen was, een RV had, en veel tijd doorbracht met het bezoeken van zijn kinderen en
reizen. Ik had mijn kinderen niet vaak meer gezien door de jaren heen dus op een dag vroeg ik de
Heer of Hij mij meer tijd kon geven om hen te zien. Ik was niet van plan om zoveel tijd met hen door
te brengen als deze man, ik wist wel beter. Ik vroeg alleen om meer tijd dan dat ik in de afgelopen tijd
had. In elk geval, Ik vroeg het de Heer en Hij antwoordde mij in een weerzinwekkende toon: “Hij heeft
zijn beloning al “ Ik sloeg stijl achter over, en dacht ik heb nooit gedacht aan beloningen, dus waarom
begon de Heer erover? Ik wist dat de Heer bedoelde dat deze man en zijn kinderen genieten
moesten van hun tijd samen, want dat was alles wat ze als beloning zouden hebben. Ik weet nu dat
de Heer bezig was, zelfs toen al, om me voor te bereiden op wat Hij me leerde in dit artikel.
Lukas 1 : 17
En hij zal voor Hem heengaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der
vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de
Heere te bereiden een toegerust volk.
Om alle informatie te hebben voor dit artikel is spannend, omdat we in staat zullen zijn te begrijpen
waar God het over heeft in het gedeelte om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen. Het
gaat veel verder dan de gedachten of ideeën van de mens.
In Kolossensen 3 :23-25, zien we waarom de Heilige Geest me steeds weer zei, “beloningen,
beloningen” toen ik begon met het schrijven over deze scène.

Onze erfenis is een beloning. Dit schriftgedeelte zegt ons ook dat iemand de Heer op de juiste manier
moet dienen, dat alleen maar christen zijn niets uitmaakt omdat – er geen aanneming des persoons is.
Kolossensen 3 : 23 – 25
En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. 24 wetende, dat gij
van de Heere zult ontvangen de vergelding der erfenis want gij dient de Heere Christus, 25 Maar die
onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des persoons
Hier volgen een paar schriftgedeelten met betrekking tot beloningen.
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Matheus 16 : 27
Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal
Hij een ieder vergelden naar zijn doen.
Openbaringen 22 : 12
En zie, Ik kom haastig; en Mijn loon is met Mij, om een ieder re vergelden gelijk zijn werk zal zijn.
De grijze afbeeldingen
Nu moet ik praten over de twee grijze afbeeldingen in de scène. Deze vertegenwoordigen de twee
van mijn kinderen die geen erfenis van de Heer hebben ontvangen. Dit is belangrijk om acht op te
staan en ik weet dat de Heilige Geest alles deed zoals hij het deed zodat wij zouden weten dat er een
verschil is tussen erfenis/beloningen en bescherming of het hebben van engelen om ons te redden uit
ernstige situaties en zulke dingen. Er zijn mensen die mij verteld hebben dat ze beschermt geweest
zijn in hun leven, als ook wonderen of engelen die dingen doen om hen te redden. Dat heb ik ook;
maar hier maakt God een duidelijk onderscheid tussen wonderen waar we normaal aan denken en
beloningen/erfenissen van het Koninkrijk van God. Hij wil dat we begrijpen dat er een verschil is.

Op een nacht had mijn zoon, weergegeven door een van de grijze afbeeldingen, een ongeluk en zijn
pick-up werd omgegooid. Meer dan één wonder gebeurden er en de boer die op de plaats van het
ongeluk aanwezig was verzekerde ons er van dat God erbij betrokken was. Wij wisten dat en mijn
zoon wist dat, of het met engelen of met andere dingen was weten we niet. Mijn zoon kwam uit het
wrak zonder een schrammetje. Dit viel niet te zeggen van de twee andere ongelukken die diezelfde
nacht gebeurden. Daar waren levens te betreuren.
Naar de scène kijkend, wetend dat een van de grijze vlakken mijn zoon voorstelt, zien we dat de
Heiige Geest duidelijk gemaakt heeft dat het feit dat mijn zoon uit het wrak kon komen zonder een
schrammetje niets te maken heeft met erfenissen/beloningen van de Heer.
Ik heb altijd gedacht aan bescherming wanneer dergelijke dingen gebeurden in mijnleven of in het
leven van mijn afstammelingen, maar de Heer maakt enig onderscheid. Ik ga hier geen onderscheid
maken tussen wonderen, bescherming en erfenis/beloningen. Ik weet niet zeker of we dat moeten
proberen maar we moeten begrijpen dat beloningen/erfenissen erg belangrijk zijn voor onze
nakomelingen en voor ons.
God heeft me door situaties heen laten gaan zodat we zouden begrijpen dat er een verschil is. God
heeft me er op bepaalde manieren bij betrokken zodat ik wist dat Hij er was , bij wat er gebeurde. In
beide erfenis/beloning situaties, voorgesteld door de live beelden in de scène van twee van mijn
kinderen, moest ik gehoorzaam zijn.
Kolossaal
De vijand was van plan mijn eerstgeborene te pakken, voorgesteld door het eerste schilderij aan de
linkerkant in de scène. Zonder in details te treden, dit is wat er gebeurde:
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A. Ik liep in mijn woonkamer en kreeg hevige barensnood die me op mijn knieën bracht.(God liet iets
gebeuren wat gebeuren moest. (Kijk naar extremen) Ik had geen idee waarom dit gebeurde, maar ik
liet het gebeuren omdat ik wist dat het belangrijk was.
B. De volgende dag na haar werk ging mijn dochter met drie andere collega’s in een Jeep met canvas
top. Het was een van de eerste mooie dagen in de lente ze gingen een eindje rijden voor hun plezier,
mijn dochter zat achterin in het canvas gedeelte, samen met nog een persoon. Het bleek dat de
bestuurder een hobby had om over treinrails te rijden; en hij besloot wat op de rails te gaan rijden met
de Jeep. Ze waren op het platteland en kwamen op hoofdrails terecht. Een eind voor hen zat een
bocht in het spoor, ongeveer een halve kilometer verderop en je kon niet voorbij de bocht zien. De
treinen reden daar ongeveer 90 kilometer per uur en plotseling, voor hen, verscheen een trein die
recht op hen afreed. Terwijl ze achteruit reden met de Jeep vloog hij van de rails. De deur aan de
bestuurders kant was in reparatie en zat er dus niet in. De bestuurder werd eruit geslingerd aan de
linkerkant. Mijn dochter opende de verborgen ritssluiting van de achterruit en sprong uit de auto aan
de achterkant, en rende langs de spoorlijn en zag dat de trein de Jeep raakte. De twee inzittenden
waren opslag dood.
C. Toen ik met mijn dochter sprak, zei ze dat ze op de slechtst mogelijke plek in de Jeep zat. Ze wist
niets van de rits af tot de dag ervoor, toen ze de collega had geholpen de Jeep te wassen. Ze vond de
ritssluiting tijdens het wassen en had er een grapje over gemaakt toen ze na het werk in de Jeep
wegreden, zeggend “Hier is de rits voor het geval iemand eruit wil”. Ik ondervroeg haar rond welke tijd
ze geholpen had de auto te wassen en de verborgen rits had gevonden. Het was precies op de tijd dat
ik de vorige dag in barensnood op de vloer lag Ik wist dat de Heer ingegrepen had in het plan van de
vijand. Ze zat op de slechtste plek om te ontsnappen, maar ontkwam zonder een schrammetje.
Na dit ongeluk is ze nog getrouwd en heeft nu twee kinderen. Hierdoor zijn er nu dus drie van mijn
nakomelingen in leven omdat God zich met deze situatie bemoeide. Waarlijk ik ben een gezegend
man, de Heer is de Gever van leven. Toen der tijd dacht ik dat ze gered was door de beschermingen
maar nu heeft God me meer inzicht gegeven, door te onthullen dat dit voorval te maken had met
beloningen en erfenis door gehoorzaamheid. Ik weet dat het waar is toen God ons zei, ” Wat jij doet is
direct gerelateerd aan wat met je kinderen gebeurd”
God richtte mijn hart naar mijn kinderen.
Meer dan eens heeft God ons hier bij Take His Heart verteld dat wat wij doen direct gerelateerd is
aan wat er met onze kinderen gebeurd. Hij wilde dat wij begrepen waar dit artikel over gaat. Ik moet
zeggen dat dit beeld veel belangrijker is dan ik ooit had kunnen denken. Het gaat over het kiezen van
Leven of dood voor onze nakomelingen. God respecteert Zijn Woord en Zijn idee over familie gaat ver
uit boven ons idee.
Deuteronomium 30 : 19
Ik neem heden tegen u tot getuigen de hemel en de aarde; het leven en de dood heb Ik u voorgesteld,
de zegen en de vloek! Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad.
Als we het leven kiezen door gehoorzaamheid, dan zal ons zaad (nakomelingen) leven. Als we
ongehoorzaamheid kiezen is het gevolg voor ons en onze nakomelingen, op allerlei manieren, zelfs
dood. Ik herinner me dat God me onderwees met betrekking tot Noach en de zondvloed en dat Hij me
leerde dat Noach degene was met het goede zaad in zich niet de anderen van zijn familie. Het kwam
door Noach ’s gehoorzaamheid dat hij en zijn familie gered werden. Dit is de gedachte die we
allemaal moeten zien te pakken, een gedachte van “Wat jij doet is direct gerelateerd aan wat met je
kinderen gebeurd”
In Jozua, hoofdstuk zes en zeven, is een geweldig hoofdstuk over de zegeningen van
gehoorzaamheid en een beeld over ongehoorzaamheid. Achan was God ongehoorzaamheid, nam
van de buit en begroef het onder zijn tent. Zijn ongehoorzaamheid resulteerde in de dood van zijn
kinderen.
Jozua 7 : 24, 25
Toen nam Jozua, en gans Israël met hem, Achan, de zoon van Zerah, en het zilver, en het sierlijk
overkleed, en de gouden tong, en zijn zonen, en zijn dochters, en zijn ossen, en zijn ezels, en zijn vee,
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en zijn tent, en alles wat hij had; en zij voerden ze naar het dal Achor.25 En Jozua zeide: Hoe hebt gij
ons beroerd? De Heere zal u beroeren op deze dag! En gans Israël stenigde hem met stenen, en zij
verbrandden hen met vuur, en zij wierpen (daarna) stenen op hen.
Lerend (proces) wat God me geleerd had over verbond, en dat Hij mij deze twee gebeurtenissen uit
de schrift gegeven had, werd mijn hart naar mijn kinderen gericht. Ik wist dat wanneer ik God
gehoorzaamde in alles wat Hij mij leerde, dat mijn kinderen op een of andere manier gezegend
zouden worden. Ik wist niet hoe maar ik geloofde het! Maar wat veel reëler was de wetenschap dat
mijn ongehoorzaamheid zou toestaan dat er slechte dingen in hun leven gebeurden.
Denk eraan, de Heilige Geest zei me, “De Heer jouw God is geen kritische God maar een God van
absolute waarheid” Met dat fris in je geheugen, kijk hier weer eens naar: Wat jij doet is direct
gerelateerd aan wat er met je kinderen gebeurd!” Deze twee dingen wetend, werd mijn hart op mijn
kinderen gericht! Dit heeft een rol in mijn leven gespeeld om op de smalle weg met God te blijven,
zoals beschreven in het Leger Kamp (Boot Camp) artikel. Wanneer ik me richt op let op (paying
attention) met de drie vlekken, om er zeker van te zijn dat ik niet bewust iets mis, doe ik het voor mijn
kinderen als ook voor de Heer.

De tweede scène in het visioen
Om te begrijpen hoe mijn jongste dochter enig erfenis kreeg, lees dan Wet van vergelding. Het
verhaal van de jongeman die paardrijdt, is mijn jongste dochters zoon, heeft betrekking op het tweede
schilderij vanaf de rechterkant. Aan het eind van dit artikel vind u een link zodat u eerst dit kunt
uitlezen. (zodra de vertaling klaar is)
In het artikel vertel ik dat de Heilige Geest mij vertelde dat de vijand mijn kleinzoon weg zou nemen.
Was dat over een tijd of binnenkort? Ik weet het niet, maar als ik dit letterlijk neem, zien we dat ik
eigenlijk al vier nakomelingen in leven heb door erfenis/beloning vanuit de hemel. Kun je een betere
beloning bedenken? Ik ben werkelijk een gezegend mens.
God zegt:
Deuteronomium 5 : 29
Och, dat zij zulk een hart hadden, om Mij te vreze, en al Mijn geboden te allen dage te onderhouden;
opdat het hun en hun kinderen welging in eeuwigheid!
Door de hele Bijbel heen is het terug te vinden dat zegeningen doorgaan tot in volgende generaties
Eén manier om een vloek te verhinderen door te gaan in families is dat een persoon begint met het
gehoorzamen aan de Heer, zijn stem gehoorzamen. Hij is getrouw aan Zijn beloften en zeer goed in
staat ze uit te voeren.
Abraham kreeg een erfenis/beloning omdat hij gehoorzaamde.
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Hebreeën 11 : 8
Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest, om uit te gaan naar de plaats,
die hij tot een erfdeel ontvangen zou;en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou .
Galaten 3 : 18
Want indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham
door de beloftenis genadig gegeven.
Cornelius ontving een beloning omdat hij gerechtigheid deed. God bewoog hemel en aarde om hem te
redden. Noach ontving zeker een erfenis/beloning omdat hij God gehoorzaamde. Je weet dat er veel
meer zijn.
Psalm 58 : 11
En de mens zal zeggen: Immers is er vrucht voor de rechtvaardige; immers er is een God, Die op de
aarde richt.
Colossenzen3 : 23 – 25
En al wat gij doet, doet dat van harte als voor de Heere, en niet voor de mensen. 24 wetende, dat gij
van de Heere, zult ontvangen de vergelding der erfenis want gij dient de Heere Christus, 25 Maar die
onrecht doet, die zal het onrecht dragen, dat hij gedaan heeft; en er is geen aanneming des
persoons..
Het belangrijkste element in dit alles is het gehoorzamen van Gods stem die stroomt vanuit de Rivier
van Leven naar ons individuen en het gemeenschappelijke lichaam. (het dienen van de Heer is niet
hetzelfde als het dienen van een kerk) Er is zachtmoedigheid, een ware nederigheid, om waarlijk de
“dingen van de Heilige Geest” na te volgen. Dit tezamen met rechtvaardige daden, is een deel van
wat veroorzaakt dat de Heer ons bedekt op de dag dat de boosheid van de Heer op de aarde komt.
We moeten de wedloop lopen precies zoals de Heer voorschrijft. Noach deed dat en Mozes behalve
één keer en met een slecht resultaat. De tempel van de Heer was nauwgezet in elkaar gezet, zoals
door God geïnstrueerd. Christenen, zijnde de tempels van de Heer op de aarde, moeten weten dat er
bepaalde patronen zijn volgens
Ik kreeg geen enkel beeld over erfenis,
Ik had al een aardige tijd geworsteld met dit artikel, maar, hoewel de Heer me dingen gaf die ervoor
zorgden dat ik deze onderwerpen begreep, kon ik het niet uitleggen. In een gebedssamenkomst op 30
mei 2008, had de wachter het volgende voor me:
Ze zag het woord, “compleet” Ze vroeg of er nog iets anders was. “verbinden” Ze vroeg over
“verbinden” en zag, “Luister” & “Let op” (Als je er op af gaat met een houding van bezorgdheid) zoals
“waar is het?...” zul je het niet vinden. Luister & let op & het zal logisch worden.
Ik wist dat ik acht moest slaan op dingen in het lichamelijke, opletten. Ik wist dat ik iets af moest
maken en dat ik dingen moest samenvoegen, (verbinden). Ik dacht dat ik gewoon door moest gaan
met waar ik mee bezig was omdat ik niet een houding van bezorgdheid moest hebben.
Op 31 mei 2007, was ik bezig mijn kantoor op te ruimen en ik vond wat notities over een scène in de
nacht die ik kwijtgeraakt was. Ik had mijn vrouw gezegd dat ik ze niet kon vinden dus had ik die dag
gewoon overgeslagen in mijn proces schema map. Het volgende is een deel van het verslag.
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21 mei 2007
Er werd mij een enkel vierkant beeld getoond daar ik niets van begreep. Het was een beeld over
erfenis…. Toen keek ik naar de zoon van een man die een lid is van een confessionele
(fundamentalist) kerk. Mij werd gezegd “Hij heeft geen erfgenamen!”
Onder het lezen van de notities, wachtte ik even, dacht aan het beeld, en dacht het leek op een rots
(structuur) en vroeg wat het was dat ik niet zag en begon te luisteren. De Heer zei, “Je kunt geen
erfgenamen hebben zonder een huwelijk!”
Ik dacht direct aan dat wij als christenen Hem trouwen, door met hem in verbond te gaan! De eerste
stap op weg naar het huwelijk is om de drie vlekken kwijt te raken die onthuld zijn door de Heilige
Geest. Even was ik van de kaart omdat ik eraan dacht welke grote dingen die de Heer gedaan had
(door erfenis) voor mijn nakomelingen niet gebeurd zouden zijn als ik niet gefocust (opgelet had om
ervoor te zorgen geen fouten te maken )was gebleven op het verwijderd houden van de drie vlekken
uit mijn leven. Glorie , God is een God van Zijn Woord – door te zijn wat Hij bedoelde toen Hij zei wat
Hij tegen ons zei!
Ik vertelde de groep wat er was gebeurd en enige dingen die ik dacht dat ik moest opschrijven om dit
artikel af te maken. Bijvoorbeeld, ik dacht dat ik zou barsten, toen ik uitlegde over het verbond, en gaf
toen enkele voorbeelden. Deze morgen liet de Heilige Geest me weten dat ik dat niet moest doen
maar dat ik eenvoudig de dingen moest opschrijven die ik dacht toen de Heer zei, “Je kunt geen
erfgenamen hebben als je niet getrouwd bent” Dit heb ik al gedaan.
Een wonderlijk iets dat door de Heilige Geest aan het licht gebracht is, dat erfenis/beloningen kunnen
nu komen maar ook in het hiernamaals. Een ander iets is dat de erfenis/beloningen door de Heer
toegedeeld worden. Hoe ze komen wordt door de Heer bepaald. Hiervan heeft de Heilige Geest
bewijs geleverd
De Heer zei ons, “Wat jij doet is direct gerelateerd aan wat er met je kinderen gebeurd” Deze
verklaring bleek veel en veel groter te zijn dan ik ooit gedacht had dat het zou zijn. Het woord “direct”
is zeker verhelderd! Tijdens deze periode onthulde God aan mij dat erfenissen minder worden , niet
meer. Heeft de Heer jouw hart gericht op jouw nakomelingen, de kinderen van jouw kinderen?

Lukas 1 : 17
En hij zal voor Hem heengaan, in de geest en de kracht van Elia, om te bekeren de harten der
vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om de
Heere te bereiden een toegerust volk.

Wet van vergelding
Deze Ene kent Haar God
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