
Het Leren van de Wegen van de Heer 

Alles wat ik ben begonnen, ben ik begonnen op één plaats 

Er zijn mensen geweest die naar mijn persoonlijk getuigenis hebben gevraagd. Meestal 
zei ik tegen hen dat wanneer ze de site gelezen hebben ze een vrijwel mijn getuigenis 
hebben. Maar de laatste tijd begon de Heer erover dat ik meer dingen moest 
samenvoegen, om zodoende een groter beeld van mijn getuigenis te geven welke ik nog 
niet eerder verteld heb. Hij sprak over iets wat Hij me enige tijd geleden gezegd had, en 
plotseling realiseerde ik me het belang van dat de kerk Zijn woorden aan mij zou 
begrijpen. Dat is de subtitel van dit artikel! Zonder dit inzicht zou de kerk kunnen missen 
waarmee de Heer bezig is en hoe Hij het doet in deze Laatste Dagen. 

Ik ga spreken over veel dingen die de Heer gezegd heeft, maar sommigen daarvan ga ik 
een nummer geven voor een bepaald beeld welke ik later in dit artikel wil geven. Dit 
artikel zal spreken over veel onderwerpen die op de site staan, maar het hoofddoel is om 
een beeld te geven over Gods wegen. Concentreer je niet op mij! 

Een van de eerste scene’s die ik kreeg was dat ik voor een grote kerk stond en zei, 
“Jezus houd van jou. Luister naar mijn geest en ga met God en je geest na of wat ik zeg 
waar is.” God wil dat je naar mij luistert en je ogen op Hem richt. Volg mij niet na, maar 
Hem. Leer! Het gaat allemaal over Hem! Het volgende schriftgedeelte maakt duidelijk 
waar de Heer met ons over spreekt, 

Jesaja 11:9 
 Men zal nergens leed doen noch verderven op den gansen berg Mijner heiligheid; want 
de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren [den] [bodem] der 
zee bedekken.  

Eerder al liet de Heer me steeds weer zien, dat mensen  mannen navolgen, namen, grote 
namen en minder bekende namen. God wil dat je Zijn wegen kent en Hem leert kennen, 
niet alleen weten Wie Hij is. Ik ken een persoon aan wie de Heer de volgende vraag 
stelde: Hou je van Mij om Wie ik ben, of wie jij denkt dat Ik ben?” Terugkijkend, was Ik 
daar zeker schuldig aan. Hoe staat het met jou? 

 Daarom  vertel ik hier meer van mijn getuigenis in de hoop dat mensen zullen zien wat 
ze niet begrepen hebben met betrekking tot de wegen van God. Hij is niet veranderd, ook 
zal Hij niet veranderen, wat ook geld voor Zijn wegen. Hij houdt van ons en wil dat we 
allemaal Zijn wegen begrijpen zoals de wateren de bodem van de zee bedekken! We 
leven in een bijzonder spannende tijden, waarin de Bijbel duidelijk maakt dat deze dingen 
allemaal zullen gebeuren. De Bijbel zegt dat de kennis zal toenemen! Dit gaat niet slechts 
over de algemene kennis, maar betekend dat we meer kennis over God en de Satan 
zullen hebben. Inclusief de plannen van God en gebeurtenissen op Zijn kalender. Het is 
allemaal inclusief – kennis van de HEER, zoals de wateren de bodem van de zee 
bedekken. Weet jij hoe Jezus in het begin tot stand kwam? Het staat op de site en 
persoonlijk geloof ik geeft dat ook aan hoe het universum zich uit breidt. Sommige dingen 
weten de wetenschappers niet en kunnen ze niet verklaren. God is bezig om Zijn Woord 
te vervullen met betrekking tot de aarde en de mensen erop. Wij kunnen Zijn algemene 
plan niet veranderen , en ook niet hoe Hij het gaat doen! Hij giet Zijn Geest uit op de 
aarde met een doel 

Om met mijn getuigenis te beginnen, ik weet niet precies hoe oud ik was, maar ik was 
jong genoeg om te weten dat mijn ouders ongerust zouden zijn als ik alleen naar de beek 



ging, dwars over mijn vaders land. Het was nogal een afstand vanaf de boerderij. Zoals ik 
me herinner, waren mijn oudere broer en een jonge man, die op de boerderij hielp, aan 
het ravotten, waarmee ze mijn moeder lastig vielen. Vader was en niet en zij probeerde 
de zondagse krant te lezen. Al gauw ging ze in de pick-up zitten om te ontsnappen aan 
de pesterijen. De jongens gingen haar al gauw achterna. Ze kondigde aan dat ze weg 
ging, en reed de oprijlaan af. Ik dacht dat ze voorgoed weg ging, maar alter begreep ik 
dat ze alleen maar de weg was afgereden zodat ze de zondagse krant kon uitlezen. 

Omdat ik dacht dat ze voorgoed weg was gegaan, rende ik naar het kruispunt bij de beek 
ten zuiden van het huis. Als kleine jongen schreeuwde ik naar God of Hij altublieft mijn 
moeder terug wou brengen. (Ik had zoiets nog nooit eerder gedaan, maar ik was 
geschokt en mijn vader was er niet.) Ik hoorde deze woorden,1. “Een man is de optelsom 
van zijn ervaringen!” Bij het horen van die woorden had ik er weinig tijd voor nodig om 
thuis te komen en naar binnen te sluipen. Ik wist niet wat ik moest denken van wat ik 
gehoord had en vertelde niemand erover. Als kleine jongen liet ik het gewoon los. 

Op de middelbare school dacht ik aan die ervaring en realiseerde me dat sommige 
mensen zich gedroegen zoals ze deden als gevolg van eerdere ervaringen. Het werd 
interessant voor me, maar ik begreep nog niet volledig waarom God die woorden tegen 
me gezegd had toen ik een kleine jongen was. Totdat ik veel andere dingen leerde 
tijdens mijn toekomstige wandel mat de Heer. Later in dit artikel zal ik het volledig 
uitleggen. 

Ik groeide in een kerk op waar een persoon mij leerde dat verhalen over Jona en enkele 
andere alleen in de Bijbel stonden om ons een moraal te leren maar dat ze niet werkelijk 
gebeurd waren. Later in mijn leven sprak God tegen mij over de Hof van Eden, Jona en 
de walvis, en wat Hij zei staat op de site en is belangrijk om te begrijpen. Die ervaringen 
wisten zeer zeker uit wat ik op de zondagschool geleerd had. 

Tijdens een kerk-kamp, toen ik in de tweede van de middelbare school zat, werd ik 
gered. Het was allemaal door God gearrangeerd zodat Hij me later het inzicht kon geven 
over wat er werkelijk gebeurd was; dat mijn geest opnieuw geboren werd op dat moment 
en niet in de kerk daarvoor of erna. 

In 1980 werd ik in deze bediening geroepen, maar ik begreep niet werkelijk wat er 
gebeurde. Ik hoorde steeds, 2. Het is tijd, het is tijd.” Dit kwam steeds weer bij me terug 
ongeveer een week lang. Ik bleef me afvragen en keek zelfs om me heen, zoekend naar 
waar het tijd voor was. “Waar is het tijd voor?” Er gebeurden enkele dingen en ik ontving 
de doop in de Heilige Geest. De week daarop kreeg ik verschillende visioenen en 
dromen, waarvan sommigen nu op de site staan. Het visioen over Rusland was slechts  
een van deze visioenen. Mij werd getoond dat ik onder anderen zou stoppen met boeren, 
op dat moment begreep ik dat visioen niet. De meesten van de visoenen spraken 
uiteindelijk voor zich. 

Ik maakte een verbond met de Heer, maar ik wist zelf niet dat ik zoiets deed. Ik zei Hem 
dat ik alles zou doen wat Hij wilde dat ik deed, wanneer Hij het mij liet zien wat ik moest 
doen. Ik voegde eraan toe:”en laat mijn familie het ook begrijpen”. Ik meende het met 
heel mijn hart. Prompt liet de Heer me zien dat ik de mogelijkheden van God in mijn leven 
had vrijgelaten. Heeft u dat gedaan?  

Ik ontving het eerste gedeelte van mijn instructies, 3. “Je moet getuige zijn van wat je 
gezien en gehoord hebt.” Ik was geschokt toen ik ontdekte dat de Heer Paulus tot 
hetzelfde verplicht had door de mond van Ananias: 



Handelingen 22:14,15 

Hij zeide: De God onzer vaderen heeft u uitverkoren om zijn wil te leren kennen, den 
Rechtschapene te zien en een stem uit zijn mond te horen; 

want gij zult voor hem tot alle mensen getuige zijn van wat gij gezien en gehoord hebt. 

 
Ik kreeg het visioen over redding en God begon me hierover te onderwijzen en over 
andere onderwerpen, op een ernstige manier. Hoe de Heilige Geest onderwijst en leidt 
was een van die eerste onderwerpen. Dat is logisch omdat dat de manier was waarop ik 
leerde en ik moest begrijpen op welke manier dat ging. Ook u moet dat begrijpen. 

Ik worstelde drie jaar met wat de Heer me liet zien over eeuwige redding. Uiteindelijk zei 
de Heer, Het kostte Me drie jaar om je te overtuigen van wat Ik je in het begin liet zien.” 
Dat de Heer zei, Je kunt doorgaan met geloven wat je gelooft, maar alles is zoals Ik zeg 
dat het is.” Speelde ook een rol in dat ik onderwijs wilde aannemen. Bent u bereid tot het 
aannemen van onderwijs? 

Ik werd naar de hemel gebracht om meer te leren over eeuwige redding, maar hier wil ik 
u iets leren over dat Gods wegen niet veranderen. Wat ik hier met u delen wil is een 
beeld om in overweging te nemen en zelf te beoordelen. Om dit te doen moeten we 
kijken naar hetzelfde vers wat hierboven staat, maar ik heb een ander gedeelte 
onderstreept 

Handelingen 22:14,15 
Hij zeide: De God onzer vaderen heeft u uitverkoren om zijn wil te leren kennen, den 
Rechtschapene te zien en een stem uit zijn mond te horen;want gij zult voor hem tot alle 
mensen getuige zijn van wat gij gezien en gehoord hebt. 
 
Toen ik naar de hemel werd gebracht zag ik de Rechtschapene en hoorde Zijn stem uit 
Zijn mond . Ik geloof dat hetzelfde gebeurde toen Paulus naar de derde hemel ging. Het 
was de vervulling van dat deel van dat Schriftgedeelte. Sommige mensen hebben 
gevraagd om meer over de hemel te leren, en ik zou er meer over kunnen uitwijden. 
Maar ik weet dat mensen hoofdzakelijk gefocust zouden moeten zijn op wat ik geleerd 
heb terwijl ik daar was., Niet dat de andere dingen die ik gezien heb niet ook belangrijk 
zijn. 

Voordat we verder gaan wil ik met u delen dat ik een drijvende kracht van God gekregen 
heb om door te gaan. God moest meer dan eens met me bezig over de angst voor 
mensen. Hij zei, “Waarom ben je bezorgd over dat je deze mensen van hun stuk brengt? 
Wanneer Ik niet in jouw leven bezig was geweest zouden je dochters nog steeds niet 
gered zijn, terwijl ze dachten dat alles in orde was. Ik gaf je het bewijs.” Nadien heeft de 
Heer me gezegd dat ze nog steeds niet gered zouden zijn. En om me heen kijkend zie ik 
gezinnen waarvan ik weet dat ze onder dezelfde misleiding leven als waaronder mijn 
gezin  en ik leefden. Wat de Heer gezegd heeft is altijd een drijvende kracht geweest elke 
keer wanneer Ik moe of overweldigd was en wilde stoppen. Omdat ik in de eeuwigheid 
gekeken heb en gezien heb dat de hel bestaat spelt ook een rol. 

De Heer begon met me over dat ik een profeet was. Ik dacht dat die heden ten dage niet 
meer bestonden. Ik weigerde en ontkende de roeping, gelovend dat ik er ongeschikt voor 
was. Totdat Hij me door een ander persoon zei dat ik Hem opnieuw kruisigde door de 
roepin g niet te accepteren. Ik stopte met ontkennen maar begreep totaal niet wat er van 
me verwacht werd. Doe jij hetzelfde, ontken je de roeping die de Heer voor jouw leven 
heeft? 



Op een keer toonde de Heer me dat bedieningen met mensen begraven werden omdat 
die mensen nooit de bedieningen begonnen waren die Hij voor hen had. Dit is droevig 
omdat de Heer Zijn doelen niet volbracht werden. De Heer zei me; “Denk Eeuwig.” Denkt 
u aan de Eeuwigheid? 

Op een dag zei de Heer, 4. “Ezechiel was gewoon een man die Ik uitkoos!” Daarmee zag 
ik een ander beeld omdat ik altijd dacht de hoofdpersonen in de Bijbel super geestelijke 
mesnen waren. Nietwaar. Zij waren gewoon mensen die God koos voor Zijn doelen. Ik 
begon een stukje te bgrijpen waarom ik horde: 2.Het is tijd, het is tijd.” Voordat ik zoveel 
ervaringen begon te krijgen. 

Toen God me de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde liet zien, nam Hij me mee de 
toekomst voor Zijn mensen in. De tekenfilm laat niet helemaal zien wat ik voor ogen had. 
Ik wil dit zeggen, “Alle rijkdom van de wereld, alle ervaringen die collectief op aarde 
verkregen worden, zijn het niet waard dat een persoon de eeuwigheid mist. 

Paulus zei dat hij onuitsprekelijke dingen gezien had toen God hem naar de derde hemel 
bracht. Ik begrijp waar hij over sprak. Niet dat ik iets gezien heb van wat Paulus zag, 
maar er zijn geen woorden voor om te omschrijven wat ik gezien heb tijdens mijn ervaring 
met de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde! De diepte ervan is onuitspreekbaar. God 
zegt dat mensen zich niet voor kunnen stellen wat Hij voor hen in petto heeft. Hetzelfde 
geld ook voor toen ik naar de hemel gebracht werd, naar de wil van de Heer, alweer niet 
mijn wil. Wat ik zag met de Heer zelf, is niet uit te spreken. Er zijn geen woorden om Hem 
ten volle te beschrijven. Het was de eerste keer dat ik ervoer dat de Heer huilde. 
Helemaal niet leuk! Ik heb Hem zien huilen over de leerstellingen van mensen. Ik heb 
Hem zien huilen over wat Hij moet doen op aarde in deze Laatste Dagen, maar zoals Hij 
zei, “Deze dingen moeten gebeuren.” 

Dus waarom kreeg ik al deze ervaringen? Het gaat terug naar wat de Heer in de eerste 
plaats tegen me zei, 1. “Een man is de optelsom van zijn ervaringen!” God gaf mij 
ervaringen zodat ik mijn door God gegeven doel kon volbrengen, mijn functioneren in 
Hem. Hij heeft hetzelfde met andere mensen gedaan sinds de tijd van de Hof van Eden. 
Dat deed Hij toen Hij de apostel Paulus naar de Hemel bracht. Hij maakte hem gereed 
door hem het inzicht te geven en de mogelijkheid om een getuige te zijn. De Heer moest 
Mozes vormen voordat Mozes klaar was om correct met Hem te wandelen om Zijn doel 
met Mozes te bereiken. 

Om het hoofdbeeld wat naar voren komt in dit artikel toe te voegen zei God, 5. “Ik heb 
altijd een levende profeet ter plekke gehad bij elke hoofd gebeurtenis  in de geschiedenis 
van mensen.” Ik dacht er over na en keek in de Bijbel om bewijs te vinden dat dit waar 
was. Johannes de Doper was een, Mozes was een en nu was ik aan het leren om niet 
met de Heer te argumenteren. Maar waarom zei Hij me dit? Verstond de kerk ooit deze 
waarheid? Waarom het nu weten? Omdat God wil dat Zijn kerk Zijn wegen begrijpt zoals 
de wateren de bodem van de zee bedekken. Het niet kennen van deze waarheid kan 
er de oorzaak van zijn dat de kerk mist wat deHeer nu doet. De eerste dia op de 
voorpagina van de site van Take His Heart zegt: De Heer zegt, “Wat is er belangrijker 
dan wat Ik doe?” 

Op een dag zei de Heer me dat ik zijn Bruid te voorschijn moest roepen en Hij liet me 
zien dat ik een instrument was om haar op de aarde te voorschijn te brengen! Het 
Huwelijk van het Lam is een hoofdgebeurtenis in de geschiedenis van de mens! 



 

Over de subtitel van dit artikel, zal ik uitleggen dat de Heer me deze boodschap in 
meerdere verschillende woorden over een periode van tijd gegeven heeft. Ik vat ze 
gewoon samen in een eenvoudige boodschap. 6. “Alles wat Ik ooit begonnen ben met 
betrekking tot de mensheid, ben Ik in “één plaats” op de aarde begonnen.” Hij bracht naar 
voren dat de Hof van Eden in “één plaats”, is het kruis was in “één plaats”, de dicipelen 
waren in  “één plaats”, en ik door in mijn gedachten, de bovenkamer was in “één plaats”, 
Azusa Street was in “één plaats”,en zo voort… 

 

De Heer was hiermee met me bezig toen ik me 
realiseerde dat Zijn zoveel bezig zijn hiermee, met mij 
op dit moment, te maken had met het smalle pad naar 
het Huwelijk van het Lam. Nadat ik me dat gerealiseerd 
had, zweeg de Heer over dit onderwerp. Ik heb het 
gedeelte van dat artikel toegevoegd. 

 

In het artikel 
http://www.takehisheart.com/narrowway.htm  
spreek ik over de smalle weg – het smalle pad naar het 
Huwelijk van het Lam. Maar nu was mijn aandacht bij 
de mond van het smalle pad, de enige plaats om het pad op te gaan. Ik wist dat de Heer 
naar voren bracht dat de informatie vlekkeloos moest zijn omdat het huwelijk voor Hem 
nu al op “één plaats” was. Een plaats, niet door ons gekozen, maar door Hem. Zonder 
onze voorkennis was de Heer hier begonnen (in één plaats) om de vlekkeloze Bruid en 
het huwelijk van het Lam op aarde te voorschijn te brengen.  

Aanvankelijk zei Hij ons dat Hij een taak voor ons te doen had. Wat geweldig om daar 
deel van te zijn!. 

1989 ...Luister naar mijn stem. Ja, Ik heb je geroepen om een nieuw werk te doen. Het is 
niet gebaseerd op de principes van mensen, noch heeft het de normen van de wereld, 
ook moet het niet beoordeeld worden naar de normen van de wereld. Men kan het niet 
beoordelen met de normen van de mensen. Ik heb het geroepen van de fundamenten 
van de wereld. Ik heb het verzocht te bestaan. En het wordt door Mij. Weet dit. Je kunt 
het niet met de wijsheid van mensen tot stand brengen. Het is Geest, het is liefde, het is 
Mij, zegt God…. 

Ik denk dat het heel interessant is dat De Heuvel genaamde de Plaats door de Heer naar 
verwezen wordt als “De Plaats” 
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