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Les 44 – De kalender van de Heer 
De Heer heeft ons veel woorden gegeven die betrekking op Zijn kalender, maar wat is Zijn 
kalender? Wat zijn, Zijn wegen? We zullen het woord van de Heer opnieuw bekijken om Zijn 
ware kalender te ontdekken. Ten eerste, verklaart de Heer in  Deuteronomium 4:40 “Houd 
u altijd aan zijn wetten en geboden, zoals ik ze u vandaag geef. Dan zal het u en uw 
kinderen goed gaan, en zult u lang mogen leven in het land dat de HEER, uw God, u geven 
zal.” En evenzo in Deuteronomium 6:24-25 ‘ En de HEERE gebood ons te doen al deze 
inzettingen, om te vrezen den HEERE, onzen God, ons voor altoos ten goede, om ons in het 
leven te behouden, gelijk het te dezen dage is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als wij 
zullen waarnemen te doen al deze geboden, voor het aangezicht des HEEREN, onzes Gods, 
gelijk Hij ons geboden heeft.’  Bijgevolg, het eerste punt om te leren is het belang van 
gehoorzaamheid aan de Heer. 
 
Het tweede punt: De Heer heeft het hele jaar door belangrijke dagen vastgesteld om te 
gedenken en te vieren. Deze heilige dagen stelden belangrijke gebeurtenissen uit het 
verleden, het heden en de toekomst vast. De Heer stelde deze dagen vast in zijn wetboek 
dien tengevolge zijn deze dagen apart gesteld van zijn inzettingen en geboden. Deze 
inzettingen en geboden zijn bedoeld om ons te leiden op onze weg en om ons leven in 
overvloed te leven; echter, met het verstrijken van de tijd en de invloed van mensen, is de 
mens afgeleid van de kalender van de Heer. Dus het doel van deze les is om ons terug te 
leiden naar Zijn kalender. Punt om te herzien is - dat de vastgestelde heilige dagen apart 
gezet zijn van Zijn inzettingen en geboden, en als zodanig gehoorzaamd moeten worden. 
 
De Heer sprak met Mozes over Zijn Heilige dagen van herdenking en viering. Leviticus 23 is 
een goede plaats om het onderwijs over deze dagen te beginnen. 
  
Op 25/01/2000 sprak de Heer met profeet Roy. Hij verklaarde de belangrijke dagen waarin 
we leven, bruidschap en Hij besprak Zijn kalender. Laten we naar deze boodschap kijken. 
RS – Onbekende Wateren, van de site  
ttp://www.takehisheart.com/ instructionsunchartedwaters.htm" 
Neem de bron van een pen en schrijf. Ik ben de eeuwige. Waarschuw de mensen dat ik kom. 
Waarschuw ze dat ik met Mijn beloning kom en Ik zal niet hen belonen die goed lijken maar 
niet van Mij zijn. Ik roep je naar Mij toe, door middel van de bron van een pen. Ik roep jullie. 
Ik maak je het hof om Mijn vlekkeloze Bruid te worden. Kan de bron spreken? Oh ja, want Ik 
heb hem geboden om duidelijk te spreken, niet in raadsels. Velen hebben naar een zodanig 
tijd verlangd, maar jullie zijn de geroepenen. Ik roep jullie om pioniers te zijn, omdat de Bruid 
zonder vlekken op aarde nog nooit bestaan heeft. Verblijdt u met verwachtingen want de 
Bruiloft van het Lam is vlakbij jullie. Ik roep het naar voren. Het is vanzelfsprekend dat je 
gekleed moet gaan een Bruidsgewaad van fijn linnen. Nu is de tijd. Laat het niet wegglijden. 
De vijand wil dat het wegglijdt. Richt je ogen op het zijn van Mijn Bruid, op het worden dat 
wat Ik bepaald heb.  
Wie kan luisteren naar de wateren van de bron van een pen? Ik roep jullie om pioniers te 
zijn, ook heb Ik pioniers voor jullie uitgestuurd om de weg aan te geven. Je zult je verloren 
voelen (voor een ogenblik) – want jullie wegen moeten sterven zodat Mijn wegen kunnen 
leven. Weet dat Ik er nog steeds ben. Jullie moeten inzicht hebben om hand in hand met Mij 
als Mijn Bruid te wandelen Zoek dat, sta er open voor en weet, verandering is hier. Vat dit 
niet lichtzinnig op. Jullie weten van Mijn bestaan. Oh dat alle mensen op de aarde de glorie 
van Mijn bestaan kenden. Ik roep jullie uit de wereld om één met Mij te worden.  
Heb Ik het niet vanaf het begin zo bepaald? Heb Ik het niet mogelijk gemaakt? Denk niet dat 
het niet zo is! Zei de Vader niet, dat in het Huwelijk twee één worden? Ik en Mijn Vader zijn 
Één, maar Mijn Vader blijft Mijn Vader en Ik blijf de Zoon. Wij zijn één in het verbond. Wij zijn 
één in de waarheid. Wij zijn één in verlangen en plan. Wij zijn één in doel. Ik verlang voor 
jullie om bij Mij in het verbond te komen. Ik verlang dat jullie in één waarheid komen. Ik ben 
de waarheid. Ik ben God en Ik verander niet. Begrijp dit boven wat je al begrijpt. Jullie 
moeten Mij toestaan om jullie te veranderen. Jullie moeten Mij toestaan jullie plannen en 
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wegen te veranderen. Omdat Ik onveranderlijk ben. Ik roep jullie om Mijn handen en voeten 
te zijn. Ik roep jullie om Mijn Naam op aarde te dragen volgens Mijn plan, Mijn wegen. Mijn 
manieren om de dingen te doen. Mijn wegen zijn niet uw wegen. 
Kom uit jullie moeder, die zweert bij haar naam dat ze haar bijdragen betaald heeft toch heeft 
ze Mij en jullie berooft. Zij heeft haar wegen en plannen. Ze is een hoer en produceert de 
vruchten van hoererij. Zij kan niets anders doen. Laat dat wat dood is dood blijven. Geef haar 
niet jullie energie maar treed op tegen haar wegen. Heb Ik niet in Mijn woord gezegd dat 
wanneer je met haar bent samengevoegd, jullie één zijn. Hoe kan ik je belonen als je één 
bent met haar. Tot nu toe heb ik je gaven gegeven, geen beloningen. Ik heb haar gaven 
gegeven, maar ze kijkt niet verder dan dat. Ik heb haar liefgehad maar niet haar wegen, want 
zij brengen een stille dood aan hen, waarvoor ik bepaald heb dat ze wandelen in leven.   
Oh dat jullie naar Mijn stem zouden luisteren, door de wateren van de bron van een pen. Oh 
dat jullie het geluid van die fontein konden horen. Hoor je? Ben Ik niet God? Ik zeg, “Kom” Ik 
roep je naar Mijn wegen en Mijn kalender van gebeurtenissen. De kerk in de wereld 
heeft zijn kalender en Ik heb de Mijne. Sommigen hebben hun eigen kalender gemaakt 
vanuit Mijn Woord, maar ze hebben het mis. Zelfs zij die ik een gave gegeven heb 
hebben hun eigen kalender maar Ik ben de Heer en Ik heb de Mijne. Ik onthul Mijn 
kalender stap voor stap. Zij die Mijn wegen leren, en mijn kalender vinden, zullen met 
Mij rijden op de vleugels van een vogel naar de overwinning. Ik heb de Weg 
ontworpen. Ik ben het, het is Waar, het is Liefde, het is Mijn patroon, het heeft Mijn 
doel. Weet dat, Mijn kalender is van kracht. Tijd is kort. 'Kom naar voren, Bruid!’ Zij die Mij 
werkelijk liefhebben en Mij vrezen zullen komen; zij die Mij niet vrezen, zullen blijven. 
Vertrouw niet op je eigen inzicht en rust in deze wetenschap dat Ik Mijn Bruid wettelijk zal 
beschermen, volgens Mijn eeuwig plan. Is het huwelijk geen wettelijke zaak? Waarom vallen 
en struikelen jullie over dit feit?  Wie wil er luisteren? Wie wil werkelijk Mijn Geest zoeken en 
begrijpen? Wil je met Mij trouwen en een vat worden wat Ik waarachtig op aarde kan 
gebruiken? Ik roep je naar voren, nu. Er is veel wat de aarde en haar bewoners zal 
overkomen.  
Kun je de rollende wateren van de bron van de pen horen? Ik roep je in de onbekende 
wateren. Mozes liep in onbekende wateren, stap voor stap. Hij liet zijn vooropgezette ideeën, 
van hoe Ik Israël zou verlossen varen. Wees als Mozes. Voel je de opwinding van het lopen 
met Mij in onbekende wateren. Ik ben het Hoofd; Ik heb het plan. Kom je? Heb je de golven 
van de wateren van de fonteinen van de pen gevoeld? Zul je, je leven afleggen? Ik legde 
Mijn leven voor je af. Wil je Mijn vrouw zijn? Ik heb veel voor je te doen! Ik heb veel voor je te 
doen! De Hoer heeft veel voor je te doen. Welke vrucht willen jullie dragen? Ik ben uit de kast 
gekomen en sta te wachten op jou om in het verbond naast Mij te staan. Je moet jezelf van 
vlekken reinigen om daar met Mij te staan. Het is een vereiste. Ik heb de weg geopend. Ik 
heb het al voorbereid. Zoek er naar. De tijd is bijna op u. Kies wijs. Kies om met Mij te 
wandelen in onbekende wateren” zegt de Heer, door de fontein van een pen. 
 
Door de bovenstaande woorden roept de Heer ons naar Zijn wegen. Hij verklaart dat Zijn 
kalender anders is dan de kalender van de kerk maar Hij geeft ons een belofte. Hij zegt “Zij 
die Mijn wegen leren, en mijn kalender vinden, zullen met Mij rijden op de vleugels van 
een vogel naar de overwinning.” Vertrouwend op de Heer voor leiding zullen we streven 
naar dit doel om Zijn kalender te leren en het belang ervan. Hier volgen nog verschillende 
passages over zijn kalender vanuit onze notities.  
 
08/08/2010 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob and Cindy 
Ceremonies voor royalty; Koning der Koningen; Eer en Respect. 
Waarom negeert de wereld Mij en wat Ik bepaald heb? Vergeet Mijn ceremonies, die Ik en Ik 
alleen bepaal, niet. Sla er acht op als een blijk van respect en liefde. Sla acht op je kalender 
zodat Mijn dagen je niet ontgaan. Het zijn belangrijke tijden om gehoorzaam te zijn. Alle 
stappen die je onderneemt zijn belangrijk; de kleinen zowel als de groten. Denk eraan het is 
Mijn kalender die je moet volgen niet die van de mensen. Ik houd de dingen simpel. Dit is 
niet het geval met de tradities van mensen. Volg na wat Ik uiteengezet heb in Mijn woord. Dit 
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is je opdracht. Ken Mijn kalender. Doe wat noodzakelijk is om Mijn kalender te kennen en 
om hem in acht te nemen! Amen. 
 
24/09/2010 BOB - Van de Heilige Geest 
De Heer zei Bob in zijn gevoel dat als hij gehoorzaam is om acht te slaan op de Zijn 
kalender van de Heer, dat Hij hem gaat helpen om het klaar te krijgen wat hij klaar moet 
krijgen zelfs al moet hij vrij nemen van zijn werk. “Jij zorgt voor Mijn zaken en Ik zorg voor de 
jouwe.” 
 
Viel het je vanuit deze passages op dat de Heer zei dat observatie van Zijn kalender een 
kwestie is van liefde en respect maar dat Hij ook opnieuw het belang van gehoorzaamheid 
benadrukt. Hij zegt, “Denk eraan het is Mijn kalender die je moet volgen niet die van de 
mensen.” Hij vroeg ons, “Waarom negeert de wereld Mij en wat Ik bepaald heb?” Ik denk dat 
de meester van bedrog vaste voet heeft gekregen in de problematiek van de kalender. Satan 
heeft de wereld verward zelfs de volgelingen van Christus ten opzichte van deze materie. 
Wat zijn enkele redenen die mensen geven om de kalender van de Heer niet te volgen? 
  
Sommigen volgen de heilige dagen, die bepaald zijn door de Heer, niet omdat ze geen 
Joden zijn. Echter, de Heer zegt ons in Romeinen 11:17 En als nu sommige takken van de 
edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven 
takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel en Galaten 3:29 En 
omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de 
belofte. We zijn geënt in de familie van Gods uitverkoren volk door ons geloof in Christus. 
Daarom is dit geen reden niet de geboden van de Heer over heilige dagen, te volgen. Echter, 
als je nog steeds gelooft dat heidenen niet verplicht zijn aan Zijn wetten kijk dan eens naar; 
Leviticus 24:22 “Vreemdelingen en geboren Israëlieten moeten volgens dezelfde norm 
worden berecht. Ik ben de HEER, jullie God.” Een soortgelijk inzicht komt in; Numeri 15:29-
31 Wanneer iemand onopzettelijk iets misdoet, geldt voor geboren Israëlieten en voor 
vreemdelingen die bij jullie wonen een en dezelfde wet. 30 Maar wanneer iemand willens 
en wetens iets misdoet, of het nu een geboren Israëliet is of een vreemdeling, spot hij met de 
HEER. Zo iemand moet uit de gemeenschap gestoten worden, 31 omdat hij geen ontzag 
getoond heeft voor de woorden van de HEER en zijn geboden geschonden heeft. Zo iemand 
moet uitgestoten worden, hij moet de gevolgen van zijn zonde dragen.”’ …..Zijn wet is onze 
wet. 
 
Sommigen volgen de heilige dagen niet omdat ze geloven dat Christus Zijn offer alle 
wettelijke eisen vervuld heeft. Ze zijn tot deze conclusie gekomen door Paulus verzen in 
Galaten 4:8-11 wat zeg: Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van 
nature geen goden zijn;  En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert 
gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt 
dienen?  Gij onderhoudt dagen, en maanden, en tijden, en jaren.  Ik vrees voor u, dat ik niet 
enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. 
 
En ook in Kolossenzen  2:14-17 wat zegt: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen 
ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft 
datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende  En de 
overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar 
tentoongesteld, en heeft door hetzelve over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordele in 
spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten; Welke 
zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. 
 
Ik geloof, echter, dat dit een voorbeeld is van waar de Heer ons voor waarschuwde in 
“onbekende wateren” waar Hij zegt, De kerk in de wereld heeft zijn kalender en Ik heb de 
Mijne. De kerk met zijn tradities van mensen maakte dat, wat de Heer bepaald had, 
ingewikkeld (d.w.z. extra rabbijnse wetten, veranderingen geïnitieerd door Constantijn en 
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feestdagen uit de heidenen - Kerst en Pasen). Deze verzen zeggen niet; besteed geen 
aandacht aan de heilige dagen, het zegt alleen maar laat anderen u niet beoordelen hoe je 
ze in acht neemt. We moeten de leiding van de Heer zoeken voor de juiste manier om deze 
heilige dagen aandacht te geven door geestelijk met geestelijk te vergelijken. 
 
Ik geloof ook dat dit een voorbeeld is van een klein stukje van het hele bericht pakken en het 
uit de context gebruiken. Wanneer je kijkt naar Kolossenzen 2:6-10 wat een paar verzen 
voor het vorige gedeelte uit Kolossenzen staat, het zegt: Gelijk gij dan Christus Jezus, den 
Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; Geworteld en opgebouwd in Hem, en 
bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelve, met 
dankzegging 8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele 
verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet 
naar Christus; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En gij zijt in Hem 
volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;  Christus was volmaakt. Hij zonder 
zonde of wetteloosheid. Hij gehoorzaamde Gods geboden en inzettingen. Hij is ons 
voorbeeld, in Hem zijn wij compleet, het ware hoofd van alle overheid en macht. Daarom, 
voor mij, leert de Heer ons niet om de wet of de heilige dagen te verwijderen, integendeel Hij 
zegt dat wanneer Christus Zijn offer bracht triomfeerde Hij over de vijand (de overheden en 
machten of te wel Satan). Hij veroverde het bedrog en verwarring van de vijand wat ervoor 
gezorgd had dat wij de tradities van mensen naliepen. Bedenk wel dat Christus alle 
inzettingen en geboden gehoorzaamde. Daarom moeten we op zoek gaan naar de Heer en 
Zijn aanwijzing voor deze heilige dagen, volgen. Nogmaals, Leviticus 23 is een goede plaats 
om het onderwijs over deze dagen te beginnen. 
 
Ook met betrekking tot de verzen uit Kolossenzen waar gezegd wordt, Dat u dan niemand 
oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der 
sabbatten; 17 Welke zijn een schaduw der toekomende dingen, Dit herinnerde mij aan een 
passage van de THH website: Jaren geleden liet de Heilige Geest me een scene zien van 
Christenen en hun schaduw. Mij werd gezegd, " U zult in staat zijn om de wet vervuld te zien 
in de schaduw van de toekomstige Christenen." Schaduwen laten de bewegingen zien van 
de persoon die de schaduw werpt. Dus zien we dat; we in de handelingen van de 
toekomstige christenen zullen zien dat de wetten van God worden voldaan door middel van 
hun acties. 
  
Onze daad van gehoorzaamheid aan de inzettingen en geboden van de Heer zijn voorspeld, 
ons volgen van het voorbeeld van Christus is de vervulling van de visie van de Heilige Geest. 
 
Met betrekking tot Galaten 4: 8-11 kun je echt niet het hele idee begrijpen van wat Paulus 
probeert over te brengen door alleen de verzen 8-11te te lezen. Om volledig te begrijpen wat 
Paulus ons probeert te leren moet je Galaten 3:19 tot 5:14 lezen. Summier zegt Paulus dat 
we erfgenamen van Christus zijn door ons geloof in Hem, en als zodanig (als erfgenamen 
dus) zouden we niet verstrikt of beïnvloed moeten worden door verschillende ideeën over 
reinheid of seizoenen of iets anders (tradities van mensen), dat zal ons afleiden van de 
waarheid, dat is de vrijheid in Christus. Hij somt ze op in Galaten 5:13-14  Want gij zijt tot 
vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; 
maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk 
in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk.” Paulus zegt ons dus de wet te vervullen door de 
liefde, precies zoals Christus deed. 
  
Christus zegt ons in Mattheüs 5:17-19 “Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de 
profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen. Want 
voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één 
tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Zo wie dan een van deze 
minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste 
genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd 
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hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.” Jezus is niet een 
reden om te stoppen met  het navolgen van de wet. In feite hield Jezus alle wetten zodat Hij 
onberispelijk zou zijn. Wij moeten zijn voorbeeld volgen. 1 Petrus 2:21-22  Want hiertoe zijt 
gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, 
opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; ´Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen 
bedrog in Zijn mond gevonden´;  1 Johannes 2:1-6 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, 
opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben eenVoorspraak bij den 
Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; En Hij is een verzoening voor onze zonden; en 
niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. En hieraan kennen 
wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Die daar zegt: Ik ken Hem, en 
Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; Maar zo wie 
Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen 
wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk 
Hij gewandeld heeft. 
Gehoorzaamheid aan Zijn wetten is onze demonstratie van de liefde en het respect dat we 
voor Hem hebben als onze Heer en Heiland. Denk aan wat we ontvingen op 08/08/2010 
Waarom negeert de wereld Mij en wat Ik bepaald heb? Vergeet Mijn ceremonies, die Ik en Ik 
alleen bepaal, niet. Sla er acht op als een blijk van respect en liefde.Daarom als erfgenamen 
door Christus moeten we gehoorzaam zijn aan de wet met inbegrip van de dagen die de 
Heer bepaald heeft. In betrekking tot dit is er een belangrijk heilige dag(en) op komst 
waarvoor we in gebed de leiding van de Heer over moeten zoeken. Deze heilige dag(en) zijn 
Pesach. Het begint bij zonsondergang op 18 april- 25 april 2010. 
 
Op dit moment bekijken we de woorden van de Heer opnieuw die Hij gegeven heeft met 
betrekking tot het Pesach 
 
Pesach 
26/04/08 CT – Pesach is niet alleen het symbool van Jezus, maar het is ook symbolisch 
voor de eindtijd bescherming voor hen die gehoorzaam zijn aan de Heer. Laatste plaag kon 
voorkomen worden door het bloed op de deurpost. Eind tijd “plaag” bescherming; soortgelijk 
door bloed op de deurpost te doen. Dit is de reden voor de herdenking en viering van 
Pesach. God is dezelfde gisteren, heden en morgen. 
 
28/3/2010 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob & Cindy 
Wat zegt u? Heer u bent onze overwinnaar. Alleen U kunt het kwaad overwinnen. Heer U 
bent onze Redder. Alleen U brengt ons rust. 
Beproevingen; tabellering. Ik houd bij van alles en iedereen. De mens kan zich niet 
verbergen voor de Heer. Ik ken jullie gedachten en jullie angsten. Zoek naar Mij om begrip te 
verkrijgen. Zoek naar Mij en Ik zal je rust geven. Net zoals ik de Israëlieten redde van de 
Farao, kan ik jullie redden. Geloof in Min bescherming. Ze zijn overvloedig voor hen die 
gehoorzaam zijn. Wees niet ontevreden of boos over Mijn eis van gehoorzaamheid. Geef je, 
je kinderen ook geen regels die ze moeten gehoorzamen, voor hun bescherming? Ik weet 
wat het beste voor je is. Maak aanspraak op mij. Ik ben altijd beschikbaar voor jullie maar 
jullie moeten aanspraak op Mij maken. Moeten we vandaag avondmaal houden? Nee houdt 
avondmaal tijdens Pesach. Onderwijs hen over Pesach en beschermingen. Dit is 
belangrijk (het grootste belang). Amen. Zing liederen van wijsheid 
 
Het God Roept boek op 20 juli zegt: Voer mijn geboden uit en laat het resultaat aan mij. Doe 
dit zo gehoorzaam en trouw zoals je van een kind zou verwachten dat ze de regels navolgt 
om een som uit te rekenen, zonder te vragen of dat, wanneer ze het volgens de opdracht 
doet, het antwoord goed is. De Heer heeft ons geleerd om de dingen van de Geest te 
gehoorzamen. Jullie hebben zojuist veel boodschappen gelezen die Hij ons gegeven heeft 
aangaande het navolgen van Zijn wegen en Zijn kalender. Dus met dit in gedachten is mijn 
laatste gedachte voor u eigenlijk een vraag en dat is: 
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Waarom zouden jullie niet willen doen wat de Heer bepaald heeft? 
  

http://www.takehisheart.com 
 
 


