Dat uw nageslacht gezegend wordt.
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CT – Repect and eer jullie Koning; opdat jullie nageslacht gezegend wordt.Jullie zijn
Mijn vertegenwoordigers; laat onze relatie weerspiegeld worden in jullie handelingen.
Ban slechte gewoontes uit. Besteed elke week tijd om je doen en laten van die week
te reflecteren. Zijn er gebieden die je kunt verbeteren? Breng tijd met Mij door om die
gebieden te verbeteren. Kort aangebonden, boosheid, frustratie deze gevoelens zijn
niet van Mij. Haal Satan uit de vergelijking. Leef Mij. Wees de persoon die Ik schiep.
Alfabet soep (alles A to Z). Alles wat Ik schiep ligt binnen je bereik. Grijp het, slik het
door; verteer het want het is goed. Jullie zouden bemoedigd moeten worden door
slechts het zien van Mijn schepping; door het zien van Mijn werk. Ik ben nog steeds
aan het werk, weet je.. Haal troost uit Mijn altijd tegenwoordig zijn bij jou. Evenwicht.
Sta Mij toe jullie in balans te houden. Ik zag iets als een persoon op een wip met de
persoon beneden op de grond en het andere einde van de wip leeg omhoog in de
lucht. Het was alsof we onze tijd met de Heer allemaal in een kleine deel van de dag
houden; maar Hij verlangt om deel van onze hele dag te zijn, de hele dag de wip in
balans te houden.
Uit de samenkomst van vorige week:
BT – Mensen moeten persoonlijk naar de Heer gaan en Hij zal aan ieder leven
werken.
.
Laat onze relatie weerspiegeld worden in jullie handelingen.
Het doel van onze relatie met de Heer is om deel van Zijn gehuwde Bruid te worden.
Dit is wat de Heer van ons verlangt. Maar dit vereist louterende (handelingen) van
onze kant. Onze handelingen zullen reflecteren waar we zijn in onze relatie en
loutering. Denk er aan dit gaat niet over onze redding voor de eeuwigheid; het gaat
over binnenkomen in Gods Koninkrijk op de manier die Hij voor jouw graag wil. Het
gaat over waarom Hij zei, "Een passie voor MIJ is niet genoeg." Maar wt betekend
dat? En daarna zei Hij "De naleving van Mijn regels, Mijn manier van dingen te
doen." Handeling. Hij onderwijst ons over de handelingen van ons die noodzakelijk
zijn om de gehuwde Bruid te worden. Hij leert ons de noodzakelijke handelingen voor
loutering. Daarom is het belangrijk.
Bij een Joods huwelijksfeest moet de bruid een reinigingsproces doormaken voordat
ze de sluier op mag zetten. Op dezelfde manier moeten wij door een
reinigingsproces gaan voordat wij de sluier op mogen zetten. Dit is omdat in een
huwelijk twee een worden. Jezus is en is altijd rein geweest. Voor we in Hem binnen
kunnen gaan moeten wij evenzo rein zijn. Laten we daarom eens naar het
reinigingsproces kijken.
Allereerst, heb je de drie vlekken verwijderd:
Belijden tot redding, Tienden geven en Geestelijk met geestelijk vergelijken (je
dagboek bijhouden) Waar is een ieder van ons in deze reis? Heb je besloten de hoer
te verlaten. Denk eraan je kunt geen twee heren dienen.
De Heer zei tegen Roy “Ik kan niet de man van je maken die Ik wil dat je bent zolang
je in de hoer blijft.”

Het twee deel in het reinigingsproces is het houden van ontmoetingen op de juiste
wijze en het navolgen van de kalender van de Heer en niet die van mensen. Het is
belangrijk om te begrijpen dat we hier op dit moment zoeken naar de kalender van
de Heer en niet die van mensen. Daarom is het leren van de Heer Zijn manieren
waarop dingen gedaan moeten worden, gehoorzaam aan Hem zijn en nalaten van
tradities van mensen, zo belangrijk.
Besteed elke week tijd om je doen en laten van die week te reflecteren.
De Heer begrijpt dat dit een veranderingsproces is waar je doorheen gaat. Hij leert
ons dat ieder persoon een individu is. Het hoeft niet zo te zijn dat we die
veranderingen op de zelfde tijdstabel doormaken maar Hij doet werk aan ieder van
ons. Dat is de reden waarom Hij ons zei “Mensen moeten individueel naar de Heer
gaan en Hij zal in ieders leven werken.” Hij ging door met te zeggen. “Besteed elke
week tijd om je doen en laten van die week te reflecteren. Zijn er gebieden die je kunt
verbeteren? Breng tijd met Mij door om die gebieden te verbeteren.
De Heer leerde ons tijdens de Grote Verzoendag of “Yom Kippur” het belang van
reflecteren tijdens het reinigingsproces. Wij hebben in feite geleerd dat ieder heilige
dag van de Heer (Zijn kalender)tot stand brengt, ons reinigingsproces. Hij leert ons
nu dat we elke week tijd zouden moeten doorbrengen om onze handelingen te
reflecteren. Dit geeft denk ik een indicatie van het belang van dit deel van je
reinigingsproces.
Evenwicht. Sta me toe te helpen om je in balans te houden.
In Exodus 33:14 Hij dan zeide: Zou Mijn aangezicht moeten medegaan, om u gerust
te stellen? Het is alleen de Heer die ons werkelijk in balans houdt. Hij liet ons door
het boven genoemd visioen zien dat Hij deel wil uitmaken van onze hele dag, ons
hele leven. Hij wil meer dan alleen je aanbiddingstijd, Hij wil meer dan je kerk tijd, Hij
wil je helemaal. Hij wil dat je Hem toe staat je in balans te houden.
H et woord balans sprong naar voren bij mij en ik beorsloot de betekenis ervan op te
zoeken.
Balans, gebalanceerd, balanceren -- 1)a: het verschil van debet en credit (van een
account) berekenen; het verschuldigde bedrag betalen; vereffenen b: regelen dat
een set van elemente gelijk aan elkaar zijn 2) tegengewicht, compenseren; gelijke of
gelijk in gewich, aantal of percentage 3) af te wegen in of als in een balans 4) te
brengen naar een toestand of positie; om evenwicht of als in evenwicht, om in
harmonie te brengen. Dus de Heer zegt “Sta me toe te helpen om je in balans te
houden” – sta Me toe te helpen om het aantal te betalen, sta me toe te het te
copemserren, sta Me toe je te helpen in harmonie te leven. En Hij zei, “Mijn
aanwezigheid gaat met je mee, en Ik zal je rust geven.” Ik vind het verbazend hoe Hij
precies de juiste woorden gebruikt. Breng tijd met Me door om deze gebieden te
verbeteren.” Hij is met ons. Hij zal ons rust geven. Hij houdt ons in balans zodat we
kunnen groeien, rein worden, en deel van Zijn bruid kunnen worden.
Als bemoediging voor deze reis. De Heer herinnerde ons aan Zijn schepping. Hij zei;
Alfabet soep (alles van A to Z). Alles wat Ik schiep ligt binnen je bereik. Grijp het, slik
het door; verteer het want het is goed. Jullie zouden bemoedigd moeten worden door
slechts het zien van Mijn schepping; door het zien van Mijn werk. Ik ben nog steeds

aan het werk, weet je.. Haal troost uit Mijn altijd tegenwoordig zijn bij jou. We zien de
schepping, de variëteit, de onmetelijkehid, van Gods kracht, Zijn werk en we weten
Onze God is een ontzagwekkende God. Hij is met mij. Er is niets onmogelijk voor
Hem. Hij is met me bezig. (Ik ben nog stteds aan het werk, weet je) Hij louterd me. Ik
ben een deel van Zijn schepping (leef Me). Ik ben in staat de persoon te zijn die Hij
schiep. Ik kan in Zijn wil voor mij. Ik kan De persoon zijn die HIJ schiep.
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