Les 32 Open niet de Verkeerde Deuren
De Heer liet Bob en mij deze week, het boekje De Dood van een Huisdier lezen.
Daarom zal dit de bron voor onze studie van deze week zijn.
De dood van een Huisdier gaat over waarheid en de wil van een mens om aan
onwaarheid vast te houden. Het is ook een boekje over zelfonderzoek en reiniging
van „eigen ik‟. De Heer ruimt de spullen op die niet in ons leven horen zodat Hij ons
tot Zijn edelstenen kan maken. De Heer gebruikt de symboliek van huisdieren om
ons te onderwijzen over de dingen die wij kiezen om deel van ons leven te zijn, die
niet noodzakelijk zijn. Een huisdier is iets wat kiezen omdat we het willen. Een
huisdier is niet noodzakelijk voor ons om te overleven. We kiezen ervoor om het te
houden, ervoor te zorgen, te koesteren om dat we dat willen; niet omdat we het
moeten. Evenzo, kunnen we kiezen voor het houden van leringen, geloven, ideeën
en geheimen, niet omdat we dat nodig hebben maar omdat we het willen. Als een
huisdier sterft zijn we verdrietig omdat we eraan gehecht waren. We hielden ervan.
We wilden het. Op dezelfde manier is het wanneer we een onwaarheid waar we op
gesteld waren, die we wilden en zelfs van hielden, moeten afstaan; we zullen
soortgelijke gevoelens ervaren, gevoelens van wanhoop.
Van de Take His Heart website: http://www.takehisheart.com/pdf/deathpet.pdf
De eerste keer dat de Heer me een persoon met een leerstellig huisdier toonde,
onthulde Hij dat het een leerstelling (geloof) was wat de persoon (eigenaar of houder
van) niet op wilde geven. Hier moet ik benadrukken dat het woord „leerstelling‟
vertaald kan worden als „onderwijs‟, maar in dit geval was de leerstelling ( bepaalde
gedachten over een onderwerp) nooit aan die persoon onderwezen. Het was een
leerstelling waar deze Christen mee opgegoeit, of ingegroeid was, omdat het
gebeurde en gepraktiseerd werd als „de manier waarop je het doet‟, jarenlang. IHet
was iets wat men wilde geloven, iets ze aan vast wilden houden. Hier zien we het
verband tussen het willen houden van iets wat niet waar is, en het willen houden
van een huisdier.
Naast het volgen van een verkeerde leer, kan dit ook worden toegepast in ons
persoonlijk leven op een paar verschillende manieren.
Het eerste voorbeeld dat in mijn gedachten komt zou zijn het vasthouden aan een
„geheime zonde‟ wat je zelfs niet beleden hebt aan je beste gelovige vriend..Waarom
houd je eraan vast? Hoe beïnvloed deze „geheime zonde‟ je? Komt het altijd in je
gedachten dat je Christus onwaardig bent? Is het een zonde waarvan je denkt dat
het te zelfs te groot voor het kruis is? Hoe kun je gereinigd worden tot de edelsteen
die Christus van plan is van jou te maken als je nog steedws vasthoud aan dit
geheim? Nu ben ik er niet opuit om je te laten beginnen al je zonden, hier en nu, te
belijden. Ik ga proberen je te laten zien dat vasthouden aan dit huisdier ongezond is.

Tweede voorbeeld, we hebben allemaal dingen waar we aan vasthouden in ons
persoonlijk leven die ons terughouden. Dingen waar we mee opgegroeid zijn. Dingen
over onszelf die we geloven en vasthouden omdat iemand anders dit idee in ons
hoofd gestampt heeft. Town ik een jong meisje was, plaagden de kinderen me altijd
omdat i zo dun was. (draai zijwaarts en steek je tong uit – je ziet eruit als een rits. Ze

noemden me muggenbeen en toen alle jonge meisjes bh‟s begonnen te dragen werd
me gezegd gewoon een paar pleisters te dragen. Etc.) Wanneer ik vasthoud aan dit
visuele beeld van mezelf wordt ik nooit de persoon die God van plan is me te laten
zijn. Als je vasthoud aan een slecht zelfbeeld zal jij ook niet de persoon worden die
God je wil dat je bent.
De dingen waar we mee opgroeien(ideeen of tradities) worden zo in ons verankerd
dat we ze niet willen opgeven. We raken aan ze gewend. Ze voelen comfortabel. We
willen eigenlijk aan ze vasthouden of we het ons nu realiseren of niet. Dit verlangen
kan je onderbewuste onder controle houden. En alweer, of we nu onze eigen wil of
tradities van mensen navolgen als het niet van de Heer is dan is het niet goed.
Laat me je verzekeren, het is niet de wil van de Heer om een slecht zelfbeeld te
hebben. Het is niet de wil van de Heer voor ons om misleid te worden door tradities
van mensen. Het is niet de wil van de Heer om vast te houden aan het verleden en
het nooit los te laten.
Philipensen 3:13
Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb. Maar een ding doe ik,
vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is,
De Heer laat ons weten dat het tijd is om onze huisdieren kwijt te raken. Het is tijd
voor de schoonmaak van de Bruid van Christus. God begint met de leiders, me for
the cleanup of the Bride of Christ. God is starting with the leaders, personen die ten
tonele verschijnen. Alle verborgen leugens in hun persoonlijk leven moeten aan
hen getoond worden en aangepakt. Alle verkeerde leerstellingen in de kerk
moeten openbaar worden en aangepakt. Om te begrijpen wat er in het verleden
gebeurd is met het leiderschap van de kerk, moeten we begrijpen dat alle gaven van
God zonder berouw zijn, wat betekend dat ze gegeven werden en functioneren, of
een persoon nu wel of niet de waarheid predikt. De giften van de Geest functioneren
of een persoon zijn leven rein is en naar Bijbelse termen recht is of niet. Ik geloofde
vroeger dat wanneer een gave functioneerde dat God dat wat gepredikt werd,
verifieerde of bevestigde. Dit is niet waar! God bevestigt een waarheid door
demonstratie van die waarheid!
Om het feit dat ons persoonlijk leven altijd effect heeft op onze getuigenis en ons
werken in de kerk, is de Heer aan het schoonmaken in onze persoonlijke levens. Dit
moet zo gebeuren dat de vijand niet binnen kan komen in wat God aan het doen is
en de bediening stoppen van Jezus Christus aan de wereld, in deze laatste dagen.
Het is allemaal gebaseerd op en wijst in de richting van de bediening van Jezus
Christus. De vlekkeloze Bruid zal met Hem bewegen, ongestoord door onze
frustraties.
RBedenk dat de Heer veel gesproken heeft over het niet openen van deuren voor de
vijand en over het zijn van jezelf op z‟n best.
Op 26/09/2010 Jullie zijn in een strijd en al jullie handelingen zijn belangrijk. Er is
geen dag of tijd wanneer zondige daden oké zijn. Het is alsof jullie ridders zijn (altijd
edel, een dienaar en een strijder) met dit verschil dat jullie in de geestelijke
werkelijkheid strijden. Wees je bewust van je daden en het effect wat ze hebben
(goed tegenover kwaad). Jullie zijn altijd „klaar voor de strijd‟.

Op 10/10/ 2010 zei de Heer Wetten maken chaos ordelijk. Ze gehoorzamen opent
deuren naar een hechter leven met Mij. Ze ongehoorzaam zijn opent deuren naar de
vijand die heen en weer gaat zoekende naar diegenen die deuren voor hem openen.
24/10/2010 Wees jezelf op zijn best. Open niet de verkeerde deuren.
07/11/2010 Focus op Mij. IK BEN de weg. IK BEN het licht. Jullie zullen gelijk Mijn
image gemaakt worden door reiniging. Legerkamp. Er is geen andere weg. Jullie
moeten jullie manier van doen veranderen, jullie patronen waarnaar je de dingen
doet , om volledig in Mij te zijn.

Hij heeft gesproken tegen ons over reiniging. Hij wil ons veranderen naar Zijn
edelstenen, maar om dit te laten gebeuren moeten wij Hem toestaan ons schoon te
maken, reinigen. Hij wil ons helpen de tradities van mensne kwijt te raken. Hij wil dat
we onszelf zien zoals Hij ons ziet.
Personen die in de bediening staan moeten oprecht in de waarheid van hun eigen
leven wandelen, ongeacht wat dat is,om een goede getuige te zijn voor de Heer. We
worden huichelaars in de ogen van hen die we proberen te bedienen wanneer we
niet wandelen (toegeven)in wat en waar we wereklijk zijn in ons persoonlijk leven.
Een voorbeeld hiervan is dat als we gezondigd hebben en het de zonde niet willen
toegeven. Een zonde niet toegeven kan erger zijn dan de zonde omdat het dan
hoogmoed is. Het is niet alleen de zonde maar ook het gebrek om de waarheid toe te
geven die onze bediening beïnvloed. [We moeten onze tekortkomingen aan elkaar
belijden, niet aan de wereld, alleen wanneer het doel is om de wereld te bedienen.]
Als we iets in ons hebben dat verhinderd dat we onze zonden toegeven (de
waarheid) dan moet de Heer die hindernis verwijderen. De reden hiervan, de pure
waarheid maakt je vrij ongeacht wat die waarheid is, ook al schijnt het op dat moment
niet zo te zijn. Wanneer we dingen in ons leven verborgen hebben, zijn we onder en
worden we op een bepaalde manier gecontroleerd door dat wat we ook maar
verbergen in onze gedachten. Het gaat om onze gedachten. Als we dingen
verbergen on onze gedachten dan zijn we niet werkelijk vrij om te zeggen wat we in
onze gedachten hebben. De vijand kan de verborgen dingen van ons leven
gebruiken door de bediening van de Heer te belemmeren door ons en om ons heen
te stromen. Hij zal dit in jullie gedachten doen en in de gedachten van de mensen die
door jouw leven beïnvloed worden. Het is zo eenvoudig als, “ Ik kan niet vrijmoedig
over dit onderwerp spreken omdat ik niet kan liegen, en men mijn zwakheden
ontdekken.” Eenvoudig hè? Alles wat de Heer met ons doet wat onze karakter
aangaat in de zin van schoonmaken en ons brengen naar een wandel in zijn idee
van waarheid, dit is de pure waarheid, in ieder deel van onze levens.
De titel van het boekje wat de Heer ons liet lezen is Dood van een huisdier. De Heer
koos die titel omdat er dingen in onze levens zijn die we moeten verwijderen. We
moeten ze laten sterven.
De heer waarschuwt ons in 2 Timotheus 4:1-5

Ik betuig dan voor God en den Heere Jezus Christus, Die de levenden en doden
oordelen zal in Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: Predik het woord; houd aan
tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. Want
er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar
kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun
eigen begeerlijkheden;
En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.
Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist,
maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.
Wees geen persoon die de waarheid negeert. Wees geen persoon die zich afkeert
van de gezonde leer. Wees geen persoon die zich naar fabels keert of een persoon
die vasthoud aan zijn eigen huisdieren.
Huisdieren komen in veel verschillende stijlen, vormen, en bedekkingen. Ze gaan
over fundamentele zaken die we geloven tot en met grieven die we willen
vasthouden. Maar de wezenlijke diepe verandering in onze ziel naar het nieuwe
leven waar God over spreekt omvat altijd een dood.
Wegdoen van je huisdieren in plaats van ze blijven herinneren Philipensen 4:8-9
Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat
rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is,
bedenkt datzelve; Hetgeen gij ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij
gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
http://www.takehisheart.com
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