Les 40 - Koesteren
27/02/2011 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob and Cindy –
Prachtig licht. Wat is daarmee? Prachtig licht omvat u. Mijn tegenwoordigheid is met
u. Aprilse buien zullen komen. Storm, storingen maar Ik ben met u. Overtuig anderen
naar de waarheid te luisteren. Honger. Er zijn veel mensen hongerig, koester uw
zegeningen. Wees een licht, laat in je hele wandel je geloof zien. Het geeft hoop; dat
is een van je taken, om je geloof en hoop in je Heer en Verlosser te tonen. Jullie
worden gadegeslagen ook al realiseren jullie je dat niet. Jullie geloof en hoop zijn
tentoongesteld. Een zoete zachte geest is wat ze nodig zullen hebben. Ik bescherm
jullie. Wees dankbaar. Zing een lied voor de Heer voor alles wat de Heer heeft
gegeven.
Koester je zegeningen
Toen Ik de eerste keer dit woord, dat de Heer ons gegeven had, las , dacht ik aan
materiële zegeningen. Ik denk dat het komt omdat ik me zeker gezegend voel in de
materiële zin en ik denk ook door de zin die de Heer er na zei, Honger. Er zijn veel
mensen die hongerig. Nogmaals, ik dacht aan materiële zaken door de economie,
banen verlies en de totale ernstige situaties waar veel mensen momenteel in
verkeren. Echter, ik kwam tot het besef dat de Heer over de geestelijke werkelijkheid
sprak. Ja, mensen zijn hongerig maar ze zijn hongerig naar de waarheid. Mensen
zijn hongerig naar gerechtigheid en goedheid en ze zijn hongerig naar een relatie.
Dus toen Hij zei, “koester je zegeningen” zei Hij koester het geloof en de hoop die je
hebt; en belangrijker koester deze relatie die je met Mij hebt. Het is iets waar anderen
naar hongeren maar nog niet weten hoe ze het kunnen krijgen.
Daarom geloof ik dat alle woorden die de Heer ons op de 27 ste gaf betrekking
hebben op de geestelijke werkelijkheid als tegenstelling tot de materiële
werkelijkheid.
Wees een licht, laat in je hele wandel je geloof zien.
Lukas 11:33-36
“Niemand, die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgen, noch onder een
koornmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen, die inkomen, het licht zien
mogen. De kaars des lichaams is het oog: wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is
ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam
duister. Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. Indien dan uw
lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel, dat duister is, zo zal het geheel
verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.”
De Heer zegt ons dat ons licht hoop geeft en het is een van onze taken deze hoop,
en ons geloof in de Heer, te tonen. Deze verzen hierboven bevestigen opnieuw dat
we ons licht moeten laten schijnen. Jullie worden gadegeslagen ook al realiseren
jullie je dat niet. Jullie geloof en hoop zijn tentoongesteld. Aangezien we
tentoongesteld worden willen we er op ons best uitzien; glanzend voor de mensen
om de Vader te verheerlijken. Maar Hij waarschuwt ons ook voor de duisternis. Hij
zegt, „maar zo het(uw oog) boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister.‟ Dit is een
waarschuwing om de deuren voor geen enkele duisternis of vijand te openen.
Spreuken 5:22 zegt: “Den goddeloze zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met

de banden zijner zonden zal hij vastgehouden worden” De ongerechtigheden en
zonden die we doen geven de vijand het recht om op wettige wijze in ons leven te
komen. Dus gehoorzaamheid aan de geboden van de Heer is van vitaal belang
omdat het je beschermt tegen de vijand. Hoe kunnen we mensen het goede pad
wijzen wanneer we zelf op een dwaalspoor geleid zijn. Hoe kunnen we het licht laten
zien wanneer er in onszelf duisternis is?
Mattheüs 5:14-16
“Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen
zijn.Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een
kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn; Laat uw licht alzo schijnen voor de
mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is,
verheerlijken.”
De Heer zegt “Een zoete zachte geest is wat ze nodig zullen hebben”. Een zachte
geest is waarnaar de meeste mensen zoeken; iemand die ze kunnen vertrouwen,
een persoon waar ze op kunnen rekenen, een demonstratie van de liefde van je
Vader en medeleven; een troost in moeilijke tijden.
1 Thessalonicenzen 5:5-11
Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch
der duisternis.Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons
waken, en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn,
zijn des nachts dronken; Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn,
aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de
hoop der zaligheid. Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der
zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is, opdat wij,
hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, te zamen met Hem leven zouden. Daarom
vermaant elkander, en sticht de een den anderen, gelijk gij ook doet.
Wees gehoorzaam en aanvaardbaar voor de Heer en toon het licht zoals Hij je
gevraagd heeft
Epheze 5:8-10
Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als
kinderen des lichts. (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en
rechtvaardigheid, en waarheid), Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
.
Ik heb het gevoel dat de Heer wil dat we waakzaam zijn over ons wandelen in het
licht en wegsturen van elk obstakel dat de vijand ook maar probeert op ons pad te
leggen. We moeten gevuld zijn met de vruchten van de Geest en deze invulling is
het licht wat de anderen zien. Deze vruchten van de Geest goedheid
rechtvaardigheid en waarheid zijn de weerkaatsingen van de Vader in jou. Dus in
plaats van de deur open te doen voor de vijand heb je gekozen om de deur voor de
Heer open te doen. Je hebt Hem binnen genodigd om in jou te leven. Je bent de
tempel van de Heer geworden. De lichten zijn aan en Hij is thuis bij jou. Dit is het licht
wat je naar anderen toe moet tonen.

Weet je nog dat we in les 35 spraken over ons lichaam als de tempel van de Heer en
als zodanig hebben we drie delen precies zo als de tempel had. Jouw vlees,
verstand of ziel, en de geest, zijn de drie delen. Het vlees is de buitenste voorhof van
de tempel. Verstand of ziel is de binnenkamer van de tempel en de geest is het
heilige der heilige of de plaats waar de geest vertoefd. Maar welke geest nodig je uit
om binnen te komen – licht of duisternis? Hier komt het inzicht erbij kijken van hoe je
verstand en handelingen je geest beïnvloeden. Van de THH website
http://www.takehisheart.com/satandevil.htm leren we over het openen van deuren
voor de vijand door de volgende bespreking over Judas:
De opening in Judas' verstand voor Satan was het feit dat Judas al een dief was.
Welvaart (begeerte naar geld) is een zorg van deze wereld! Judas kwam niet p[ het
idee om Jezus te verraden alleen maar om Hem te verraden! Hij ontving het idee om
Jezus te verraden omdat wat al in hem was; hij wilde geld, kracht, prominente plaats
(verlangens die al in hem waren)! Begeerte was de opening voor die bepaalde
gedachten aan verraad. Judas had al die tijd al gestolen uit de geldzak, maar nu had
de duivel een nieuw idee in zijn hoofd/hart geplant (zaad). Omdat Judas de gedachte
accepteerde, was satan in staat binnen te komen en eigenlijk betoverde
(hypnotiseren - magnetiseren – spreuk binden - onderdompelen - vervloeken bezitten - boeien – bezetten) hij zijn verstand!
Judas' eigen ongerechtigheden (wetteloosheid, zonden) reeds uitgevoerde (al in
hem), kon de vijand op wettelijke wijze in hem komen, kon hem controleren en hem
gevangen houden!
Wat zei Jezus ons? Zie dan toe, dat niet het licht, hetwelk in u is, duisternis zij. Je
eigen wil doen, de geboden van de Heer negeren leidt je naar een leven in
duisternis. En denk ook aan Spreuken 5:22 hierboven genoemd: Den goddeloze
zullen zijn ongerechtigheden vangen, en met de banden zijner zonden zal hij
vastgehouden worden.
In het boek van Gods roepen op de 1 e maart staat:
Ik hoor je roepen, elke keer. Geen geluid ontgaat me. Velen, velen in de wereld
roepen naar Mij, maar oh! Hoe weinigen wachten om Mij tot hun te horen spreken en
toch voor de ziel betekend Mijn spreken zo veel.
Mijn woorden zijn Leven. Bedenk dan, om Mij te horen spreken is het vinden van
Leven, en genezing en kracht. Vertrouw Mij in alle dingen. Liefde wat op allen regent
brengt werkelijk een snel rendement.
Voer Mijn wensen gewoon uit en laat Mij de jouwe uitvoeren. Behandel Mij als
Redder en Koning, maar ook met de tedere intimiteit van iemand waar je veel van
houdt.
Hou je aan de regels die ik voor je heb vastgesteld, aanhoudend, volhardend,
liefdevol, geduldig, hoopvol en in geloof en elke berg van problemen zal vlak worden,
de ruwe plaatsen van gebrek zullen glad gemaakt worden, en iedereen die je kent
zal weten dat Ik, jouw Heer, de Heer ben. Stort liefde uit.
Maar ik denk dat een goede manier om dit samen te vatten is te lezen wat de Heer
zei in het God Roept Boek op 28 februari:
Breng meer tijd met Mij alleen door.

Een kracht en een vreugde ontstaan door deze tijden die veel zullen toevoegen
aan jou vriendschap en veel aan je werk.
Tijden van gebed zijn tijden van groei. Verkort deze tijd en veel goed gevulde
uren van werk kunnen onvoordelig zijn. Hemelse waarden zijn zo verschillend van
aardse waarden. (Hemelse schatten)
Bedenk dat vanuit het gezichtspunt van de Grote Arbeider, een armzalig stuk
gereedschap, de hele tijd aan het werk, maar armzalig werk leverend, is van weinig
waarde in vergelijking met het scherpe, handige, perfecte stuk gereedschap, dat
slechts een korte tijd aan het werk is maar perfect werk levert.
Kies ervoor om de deur voor de Heer te openen zodat je: Wees een licht, laat in je
hele wandel je geloof zien. Het geeft hoop; dat is een van je taken, om je geloof en
hoop in je Heer en Verlosser te tonen.
Amen!
http://www.takehisheart.com
3

