Gods Trainingskamp

Gods Trainingskamp
Jaren geleden toen God deze groep
samenbracht, begon Hij tegen ons te spreken
over het Trainingskamp en dat wij op een dag
betrokken zouden zijn in het Trainen van
anderen. We wisten weinig van
Trainingskampen af, alleen dat we dachten dat
het praktische training was en waarschijnlijk
parallellen had met leger trainingen. Met de
jaren, terwijl we ons door de Heer lieten leiden, begonnen we elementen te zien die
“gewoon waren zoals ze waren” met betrekking tot het Trainingskamp van God.
(Tekst van plaatje Jesaja 30:8 Nu [dan], ga henen, schrijf voor hen op een tafel, en teken
het in een boek, opdat het blijve tot den laatsten dag, voor altoos, tot in eeuwigheid)
In een Leger trainingskamp leer je het op de manier waarop het leger wil dat je het doet.
Ze halen het “Jou” eruit en plaatsen hun “jou” erin. Je wordt direct gehoorzaam aan het
leger. Je rapporteert voor reveille en spreekt alleen wanneer je iets gevraagd wordt. Het
is gewoon, “Hier ben ik.” Zie Self. Het is allemaal onderdeel van een trainingskamp.
Het is precies hetzelfde in een Trainingskamp van God; we leren de dingen te doen zoals
God wil dat we ze doet. Geen uitzonderingen! Zijn wegen zijn niet onze wegen dus is er
veel af te leren. Een van de eerste dingen die de Heer ons zei over het Trainingskamp
was, “Niet iedereen zal het halen.”
Wat de Heer ons ook zei was dat ons leven als een open boek zou zijn. We hebben
gemerkt dat, dat voor iedereen geld die hier komt, naar eigen keus of door Gods wil. Dus
we zien dat hun leven, zowel als het onze, een open boek voor Gods doeleinden wordt.
Op de web site is dit zichtbaar en het is allemaal nodig omdat God een beeld van de
waarheid maakt, door Zijn Geest, gebruik makend van de gebeurtenissen in onze levens
als achtergrond. Het gebeurt zodat iedereen in staat is Gods wegen en Zijn waarheid te
begrijpen.
Het heeft jaren geduurd om alles wat we weten te begrijpen over het Trainingskamp van
de Heer, eenvoudig omdat God regel voor regel, hier een beetje en daar een beetje, door
de jaren heen openbaard. Door in het Trainingskamp van de Heer de zijn, hebben we de
dingen gaandeweg geleerd. De Heer gaf me enkele scènes aangaande het
Trainingskamp waar we heel dankbaar voor zijn omdat Hij de autoriteit is wanneer het om
de waarheden gaat van Zijn Trainingskamp. Het is altijd beter wanneer de Heer het beeld
maakt.
De eerste scene geeft wat inzicht in de druk die de vijand van de mensheid uitoefent op
het functioneren van Gods Trainingskamp. Hij probeert het functioneren van het Kamp te
stoppen omdat hij de resultaten kent. Hij gebruikt elke methode die hij kan. Meestal is hij
erg subtiel door mensen/ons onopgemerkt gedachten te geven. De eerste scene:

31 augustus, 2006
Ik was in hetTrainingskamp met veel mensen. Niemand van ons in het kamp wist waar
we heen moesten of wat we moesten leren. Ik herinner me dat we in rijen stonden en ik
vroeg meer dan eens waar ik moest staan. Ik werd een moment omhoog genomen en
zag het Trainingskamp van bovenaf. Ik zag mezelf staan in een van de vele rijen in het
kamp. Toen was ik terug in het kamp en er viel een schot welke een lid van het kamp
doodde welke nog geen 3 meter bij me vandaan
stond. Hij viel dood op de vloer. Het schot had
hem midden in zijn hoofd geraakt, en was
afkomstig van de vijand die het kamp had
omsingeld. De scene veranderde en ik kreeg zicht
op waar we in de bergen waren, nog steeds
omsingeld door de vijand, die ons gevangen
hield.
Ik vroeg me af hoe ik zou sterven, omdat we geen
wapens hadden en het leek dat we er al een tijdje
waren. Ik had de leider van het Trainingskamp al
vaak in de scene gezien en nu zag ik hem weer,
hij liep naar mij toe en ging voor me staan om iets
te doen. Toen hij deed wat hij ook deed, werd de
vijand bang en begon weg te gaan door in vrachtwagens te stappen en haastig de bergen
in te trekken. Iedereen ging toen weg uit dit gebied en ging terug naar het basis
Trainingskamp….
De soldaten van de vijand hadden hun geweren maar ze waren niet gericht op ons,
precies zoals in het gedeelte over Bescherming in de Demonstratie van Gods verbond
film. Wanneer je het je herinnert, in de film wilde de vijand zelfs geen wapen ter hand
nemen tegen de soldaat die gekleed ging in Gods rechtvaardige handelingen, wat in de
basis te maken heeft met de drie hoofd vlekken. (Denk eraan, die soldaat was niet zonder
zonde.) Wat zegt dit over de persoon die neergeschoten en vermoord werd in het
Trainingskamp? Die een misstap begaan had met een van de drie vlekken. Zie: Pay
Attention (Let op). Hierdoor deden ze onrechtvaardigheid en waren zodoende zonder
wit linnen uniform, zoals de soldaat in de scene over Bescherming in de film. . See the
movie scene. (zie de film scene)
Dit gaf de vijand het recht om hem neer te schieten in de scene van het Trainingskamp. Ik
moet zeggen dat de vijand het kamp niet had omsingeld toen ik het kamp eerder van
bovenaf zag. Hierdoor wordt bekend dat de vijand komt en gaat naar eigen goeddunken.
We moeten begrijpen dat als de vijand komt, hij constant op de loer ligt om gedachten
naar onze geest te sturen die afbreken wat God doet. Hij weet meer van wat God aan ons
probeert te leren dan wij. Ons gebrek aan inzicht geeft de vijand een voorsprong. De
vijand zijn mogelijkheid om ter plekke aanwezig te zijn, is een van de aspecten die Gods
Trainingskamp heeft, welke gewone militaire trainingskampen niet hebben. Ze spelen
reële situaties na maar hebben niet te maken met de echte vijand tijdens hun training.
Daarom moeten we alle “dingen van de Geest” die met de “Rivier van God”
binnenstromen, meenemen in het “gemeenschappelijk Proces Schema”. De enige manier
waarop we, hier bij Take His Heart, in staat zijn om in het Trainingskamp te blijven, is
door vast te houden aan alle “dingen van de Geest”, speciaal wanneer we het niet
begrijpen en het tegen onze manier van denken ingaat.
Het werd in de scene erg duidelijk dat niemand in het Trainingskamp wist waar we heen
moesten of wat we moesten leren. Niemand van ons weet waar we van bevrijd moeten
worden om in staat te zijn dat smalle gouden pad van de Heer als Zijn Bruid te lopen.
Toen God ons in Zijn Trainingskamp plaatste, hier bij Take His Heart, wist niemand van
ons wat we moesten leren om te wandelen als Zijn Bruid.

De leider van het Trainingskamp is Jezus Christus, Hij onderwijst door de “Dingen van
Geest.” Hij is het Die weet waar we doorheen moeten om te worden zoals Hij wil dat we
worden en hoe we in staat te zijn een deel van Zijn doeleinden te worden. Hij weet wat
ervoor nodig is om ons te laten groeien in Hem. Aanwezig zijn in Gods Trainingskamp
kan ondraaglijk lijken voor ons vlees en geest. Onze oude mens moet sterven – we
moeten als nieuwe wijnzakken worden!
Scene 2, 16 oktober 2006
Het was in Trainingskamp. De Instructeur (de verantwoordelijke persoon ) gaf enige
instructies aan een man en de man begon te weerleggen wat de Instructeur hem gezegd
had te doen. De Instructeur was erg rustig en liefdevol terwijl deze man met Hem
argumenteerde. De man hield vol en ging door met tegen de Instructeur te zeggen dat hij
te ruw was, te veeleisend. (De man had iets over zich dat hij de Instructeur wilde doden).
In mijn geest was ik het ermee eens. Het hoofd van het kamp zei, “Jij denkt dat ik een te
harde opzichter ben?” Er was een heuvel aan de oostkant en de Instructeur gebaarde
naar enkele anderen die naast hem stonden om de man naar de heuvel te brengen. Het
was ongeveer vierhonderd meter, en ik zag dat ze
een krachtig geweer met telescoop voor hem
hadden. Toen de man op de top van de heuvel was
gekomen gebaarde de Instructeur aan de mannen,
die nog bij ons stonden, dat ze de zoon van de man
moesten pakken (die in een stoel zat) en hem te
verzetten met stoel en al, midden in het zicht van de
top van de heuvel. De zoon zat op dat moment met
zijn hoofd naar beneden. Hij wist dat hij ging
sterven. Hier dacht ik erover om de Instructeur te
doden omdat ik vond dat het verkeerd was om
iemand zijn zoon te laten doden. Ik wist echter wel
beter en deed niets, uiteindelijk was hij de Instructeur, de Verantwoordelijke. De scene
eindigde ermee dat de jonge man naar de plaats werd gebracht waar hij moest zitten om
neergeschoten te worden door zijn vader. Ik wist dat de vader zou zien dat het zijn zoon
was, zodra hij door de telescoop keek, als hij het al niet wist.
De scene reflecteert het verhaal van Abraham en Isaac. Ik herinner me de dag dat de
Heer tegen me zei, “Het spijt Me dat je moet doormaken wat je moet doormaken.” Ik weet
zeker het de Heer speet dat Hij Abraham en Isaac moest laten doormaken wat ze
moesten doormaken. Maar er was een groter doel dat veel verder ging dan Abraham en
Isaac. Het zelfde geld voor Job en Mozes en wat zij doormaakten. Het ging veel verder
dan hun leven en het reikt tot aan onze levens als Christenen. Het zelfde geld voor het
moeilijke op de proef stellen, wat de Heer moet doen in Zijn Trainingskamp om Zijn Bruid
voor te bereiden. Het doel gaat veel verder dan ons, en is alleen bekend bij God. Hij is de
Enige die Zijn plannen voor de Smetteloze Bruid van Christus kent, wij niet. De Bruid
heeft effect op zo veel meer dan de Bruid zelf, door haar gehoorzaamheid zonder “eigen
ik”.
God zei tegen ons in het begin van ons Trainingskamp dat Hij zocht naar
gehoorzaamheid, niet naar prestaties God’s picture of “Self” (Gods beeld van “Zelf” of
“eigen ik”
Deze verandering moet werkelijkheid worden in de persoon en niet slechts een idee of
ideaal. Dit concept wordt beproefd in levensechte situaties in Gods Trainingskamp. Een
andere reden waarom we de harde leermeester moeten verduren is omdat we in staat
zullen moeten zijn te doorstaan wat op aarde gebeuren gaat, zodat Gods Eindtijd
doelstellingen volbracht kunnen worden, volgens Zijn plan. Iemand die de harde
leerschool van de Heer niet doorstaat haalt het niet in Gods Trainingskamp.

In de scene dacht ik vaker dan een keer om de Instructeur te doden maar ik wist beter.
Dit wordt in de scene naar voren gebracht omdat ik vaak gedacht heb, in Trainingskamp,
dat de Heer veel te veel van mij en andere mensen vroeg. Ik dacht, “Dit kan de Heer niet
zijn” en ik weet dat ik hetzelfde gedacht zou hebben wanneer ik Abraham en Isaac had
gezien bij wat ze moesten doorstaan. Maar elke keer, wanneer ik het einddoel van God
begon te zien, maakte het me dankbaar voor de leermeester die de Heer is.
Voordat ik verder ga, denk ik dat het een goed moment is om iets te vertellen wat jaren
geleden gebeurde zodat u begrijpt waarom de man en ik de Instructeur wilden doden in
de scene. Toen God voor het eerst met me bezig was over profeet zijn (read article lees
artikel), en ik tegenstribbelde door te zeggen dat ik het niet waard was, gaf Hij me een
woord via iemand anders. Het woord sprak erover dat ik Jezus opnieuw kruisigde
wanneer ik zijn roeping niet aanvaardde. Dus hier zien we dat de man in de scene Jezus
opnieuw kruisigt, toen hij de instructies van de Heer weerlegde, omdat de man nooit
volledig zijn roeping volbrengt wanneer hij Gods Trainingskamp niet voltooid.
Het moment waarop ik de Instructeur wilde doden in de scene verwijst naar de tijden
waarop ik mijn roeping wilde verlaten door wat er gebeurde en de positie waarin ik werd
geplaatst. Mijn liefde voor de Heer stond op een laag pitje en was voor mij niet langer de
hoofdreden om door te gaan. “Eigen ik” kwam naar voren! Ik moest mijn eigen wil om op
dat moment te stoppen, overwinnen door mijn eigen gevoelens en gedachten te
beheersen. De eerbiedige vrees voor de Heer was slechts een van de ondersteunende
zaken. Eigenlijk wordt dit aspect ook duidelijk in de scene, doordat ik de positie van de
leider van het kamp respecteerde.
De belangrijkste gedachte die me ondersteunde was de gedachte aan mijn kinderen.
Door wat de Heer me al geleerd had, mijn hart was al naar mijn kinderen gericht en ik
wist dat ik niet weg kon lopen vanwege hen. Ik wist dat als ik mijn rug toekeerde naar wat
God me geleerd had over de drie vlekken op het Lichaam van Christus, en meer, dat ik
net zo goed mijn kinderen kon nemen om met hen van een klif af te springen. Dit heeft te
maken met:
Lukas 1:17
En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de
harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der
rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.
Dit Schriftgedeelte past bij de informatie in dit schrijven omdat dit precies is waar Gods
Trainingskamp voor dient, om den Heere te bereiden een toegerust volk! Houden we
genoeg van onze nakomelingen om Gods Trainingskamp te doorstaan? Het zou zo
moeten zijn! We kunnen de voordelen begrijpen om in het verbond met de Heer te zijn
voor onze nakomelingen en waarom ik zei wat ik zei over het springen van een klif, door
het artikel: He shall Turn the Hearts of the Fathers to the Children. (Hij zal de harten van de
vaderen naar de kinderen richten) te lezen. Dit artikel openbaard hoe de Heer mijn hart
naar mijn kinderen richtte, en de kolossale resultaten, wanneer ik tegenwoordig dit
Schriftgedeelte volbreng.
Wij als Christenen zouden in Trainingskamp moeten willen blijven en onze wil is er voor
nodig om dat te doen wanneer de dingen moeilijk worden. In mijn tijden van beslissing,
wanneer de liefde voor mijn kinderen ervoor nodig was om me over de top te krijgen,
moest ik zelf de wil hebben om strikt de voorgaande lessen van de Heer op te volgen.
Eigenlijk ging ik door een dergelijk tijd in de volgende scene.

16 oktober, 2006
In de scene keek ik naar chirurgen die een man opereerden, die op een zilveren operatie
tafel lag. De artsen sneden hem uit elkaar, tot op het ruggenmerg, en keken naar wat er
in hem zat. De woorden, “De waarheid van wat ze vinden is wat ze in mensen
vertrouwen” kwamen.
De zilveren tafel staat voor verfijning, waarmee bedoeld wordt dat de fysieke handeling
op de tafel ook resulteert in verfijning. Het is een fysieke manier om te proberen,
toegestaan door God, te openbaren wat werkelijk diep in een persoon aanwezig is. God
leert of traint ons in Zijn Trainingskamp met actieve deelname; we moeten Zijn waarheid
absorberen en ze diep in ons laten wortelen zodat we de juiste reacties hebben wanneer
we onder druk staan. God staat dan een situatie toe die de persoon in het fysieke test, in
de scene getoond door een reëel fysiek zicht op wat werkelijk in de man zit. De test van
Abraham was een fysieke situatie, om tot stand te brengen wat God in het fysieke op
aarde tot stand wilde brengen. Dit is zo zodat het op een wettige manier tot stand
gebracht zal worden in de hemel, voor Zijn doel. En het vandaag effect heeft op ons.
Mattheus 16:19
En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden
op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde,
zal in de hemelen ontbonden zijn.
De conclusie om in Gods Trainingskamp te zijn, en in staat te zijn er in te blijven, is om
nooit de verzamelde “Dingen van de Geest” te negeren of los te laten. Men moet er zich
te allen tijde van bewust zijn, om zodoende een zo soepel mogelijk verlopende doortocht
door het Trainingskamp te hebben. Door de jaren heen, afwisselend wel en niet, heb ik
individuen gezien die totaal een “Ding van de Geest” negeerden, welke direct aan hen
was gegeven door de Heilige Geest. Dit is terug te zien in de tweede scene wanneer de
man redetwist met de Instructeur van het kamp:
De Instructeur (de verantwoordelijke persoon ) gaf enige instructies aan een man en de
man begon te weerleggen wat de Instructeur hem gezegd had te doen. De Instructeur
was erg rustig en liefdevol terwijl deze man met Hem argumenteerde. De man hield vol
en ging door met tegen de Instructeur te zeggen dat hij te ruw was, te veeleisend. …
De Heer (de Instructeur) is degene die de “Dingen van de Geest” stuurt via Zijn Rivier
naar ons toe door de Heilige Geest. Wanneer we de “Dingen van de Geest” weigeren,
dan wel direct aan ons gegeven of indirect:
1. Dan weigeren we de raad van de Heer.
2. Dan weigeren we het goede patroon te herkennen wat uitgebeeld wordt door het
onderste levensbedreigende vlek op de ruggengraat van het Lichaam van Christus.
3. Dan geven we geen aandacht aan de Heilige Geest. Waarvan de Heer zegt dat
onze Leraar is. Hij onderwijst Zijn weg, en geeft hem zoals Hij wil, hier een beetje en
daar een beetje! Dit is de reden van het verzamelen van de “dingen van de Geest”
in een Proces Schema, om in Gods Trainingskamp te zijn. Doodgeschoten (of
neergeschoten?) te worden was een direct gevolg van de weigering van de “Dingen
van de Geest” en was het eerste wat gebeurde met de persoon in de eerste scene
van Gods Trainingskamp

De Heilige Geest liet mij een symbolisch beeld zien van de vat van de “dingen van de
Geest”, afkomstig uit de Levensrivier nadat het op de aarde aankomt. Het was
mensenwerk (aards), precies zoals het Gezamenlijke Proces Schema een vat van
mensenwerk (aards) is. De dijken aan beide zijden waren geheel van aarde maar het
water erin was kristal helder en ieder mens kon er van drinken. Het was vol van de vrede
die elk verstand te boven gaat. Het water bewoog niet, het was er gewoon zodat de
mensen konden drinken. Het is eenvoudig een beeld van het vat van de “Dingen van de
Geest”, een Gezamenlijk Proces Schema is een zodanige vat. Zonder een Proces
Schema Vat zou het water zich verspreiden en verloren gaan.
Op 20-12-2006, kreeg ik een e-mail van een persoon die de “dingen van de Geest”
verzameld, maar het nooit samengevoegd had zoals in een proces schema – vat. Ze zei:
“Ik doe mijn uiterste best, en bestede een lange tijd met het bestuderen van mijn proces
schema van vandaag – De Heer liet me nieuwe dingen zien tijdens de her bestudering
en herlezing ervan. Nu begrijp ik nog beter hoe belangrijk het hebben van een proces
schema is”
En op 26-12-2006 schreef ze: Iets anders wat ik zeggen wil is dat ik niet genoeg kan
benadrukken hoe het Proces Schema mij geholpen heeft tijdens mijn donkerste uren, ik
bedoel donker! Het is werkelijk waar verwonderlijk hoe een Proces Schema zegent,
bemoedigd en openbaard!” (Ik heb vetgedrukt wat zij vetgedrukt geschreven hadden.)
Het beeld wat deze persoon hiermee geeft, laat zeker zien hoe belangrijk het is om een
vat te hebben voor de “dingen van de Geest” , anders worden ze vergeten, gaan verloren
en zijn nutteloos. Dit gebrek aan een vat is een deel van de reden waardoor de kerk van
vandaag verdeeld is en zonder de kracht, die God wil dat ze heeft.
Het volgende is een ander beeld dat de Heilige Geest gegeven heeft uit een belangrijk
vat.
Op 2 oktober 2006, was ik verbaasd toen de Heilige Geest me in een scene liet zien dat
de fles, achter Gods Woord waarin Gods gedachten zaten, een Gemeenschappelijk
Proces Schema was (Ik heb het plaatje gebruikt wat in de films is te zien).
Ik zal het uit leggen, God had me laten zien dat het nodig
was iets te verbergen wat niet verborgen was. Ik zocht
naar wat dat zou kunnen zijn, denkend dat het een
Proces Schema zou kunnen zijn op een web site. Ik
downloadde het van de site en diezelfde nacht liet de
Heilige Geest me zien dat ik de fles in het plaatje
vernietigde. Dit plaatje had de Heilige Geest me jaren
geleden gegeven om uit te leggen hoe de Heilige Geest
onderwijst en leidt. Symbolisch gezien is het heel logisch
hoewel ik het nooit zo bekeken had. Omdat God deze
beide symbolische beelden van fysieke vaten van de
“dingen van de Geest” gegeven heeft zien we het belang
van een Gemeenschappelijk Proces Schema. Het is
noodzakelijk om te hebben zodat de Heer een succesvol
Trainingskamp kan leiden met Zijn mensen.
Een Proces Schema kost tijd en men moet kunnen opbrengen zich te focussen en de
Heer te volgen op Zijn gouden Pad. Het kost je elke dag tijd. Op een avond was ik bezig
dit artikel af te maken. De volgende ochtend, 10 februari 2007, gaf de Heilige Geest me
een scene die met deze boodschap te maken had. In de scene stond ik voor mensen en
zei: Het kost mij iets om elke dag aan het werk te gaan (voor de Heer) en het zal jou iets

kosten om elke dag (voor de Heer) aan het werk te gaan!” Toen ik begon te spreken keek
ik plotseling naar twee goudgetinte films, de een boven de ander. Een was van mensen
op weg naar het werk, de mensen die voor mij zaten, en de andere van mijzelf op weg
naar het werk. De films waren van dezelfde weg. De gouden tint heeft te maken met het
zijn op het gouden pad van de Heer. Het kost tijd om de “dingen van de Geest” bij te
houden, om in staat te zijn om op het pad van de Heer te blijven. Het kost tijd om er zeker
van de zijn dat ik niet struikel ( don't stumble ) bij alle drie de grootste vlekken op het
Lichaam van Christus, die God geopenbaard heeft. Het kost me tijd buiten dat wat mijn
leven anders zou zijn. Het zal jou ook tijd kosten buiten dat wat je leven anders zou zijn.
Hoe belangrijk is het voor jou om op het pad van de Heer te blijven? Denk eraan, de
Heilige Geest openbaarde dat de Hoer geen tijd heeft om de dingen op te schrijven!
Hebben wij tijd?
Enkele waarheden:
1. Het Trainingskamp van de Heer kan over het hele land plaats vinden, over de
hele wereld.
2. De “dingen van de Geest” moeten in een vat bewaart en nooit genegeerd worden.
3. God kan Zijn Trainingskamp verplaatsen op Zijn bevel. Op een keer zei de Heer
tegen mij dat als de vloed van de vijand binnen een bepaald gebied kwam, dat
het zou kunnen zijn dat we het Trainingskamp van daar moesten verplaatsen.
4. God leidt het Trainingskamp en wij kunnen het niet omdat de Heilige Geest geeft
naar Zijn wil.
5. Trainingskamp is ervoor om te leren wat we niet weten, niet wat we wel weten.
6. God gaf ons woorden om de mensen tonen, “Kom binnen door geloof alleen, Laat
je oude Leerstellingen los.” Dit geld zeker voor het binnengaan in Gods
Trainingskamp.
Herinner je de scene van de Heer over het Trainingskamp? Niemand wist wat ze zouden
gaan leren of in welke rij ze moesten gaan staan. De Heer heeft ons gezegd dat Hij zoekt
naar gehoorzaamheid, niet prestaties. Hij zoekt naar een toegewijd volk. (Zie The Spotless
Church. De Vlekkeloze Kerk.) Wat zit er werkelijk in ons? “De waarheid van wat ze vinden
is wat ze in mensen vertrouwen.” Gods Trainingskamp is er voor om een volk voor te
bereiden, toegerust voor de Heer.
Lukas 1:17
En hij zal voor Hem heengaan, in den geest en de kracht van Elias, om te bekeren de
harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der
rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk.

Gods Trainingskamp dient een hoger doel!
Narrow Way
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(Smalle Weg)

(Trainingskamp voor de Bruid index)

