maar het volk, dat zijnen God kent, zal moed
grijpen en het uitvoeren

Zij Zullen Daden Doen!
Daniel 11:32

En hij zal huichelen en den goddelozen, die het verbond overtreden, goede woorden
geven, maar het volk, dat zijnen God kent, zal moed grijpen en het uitvoeren
De Heer heeft mij instructies gegeven om enige informatie uit e-mails samen te
voegen om te getuigen van Hem van wat Hij ons leert met betrekking tot Gouden
Samenkomsten, In Hem Samenkomsten en de Geestelijke Oorlogsvoering die de
overwinning veroorzaakte tijdens de strijd om Jericho. Houd in gedachten dat het
Oude Testament onze Schoolmeester, en daarom heeft de Heer de tempel als
voorbeeld gebruikt, om ons te onderwijzen over samenkomsten. Dit gaat ook over
de diepere dingen, elementen en facetten van hoe we moeten werken met de
Koning der Koningen als een Koning op alle gebieden. De Heer gebruikte de strijd om
Jericho om ons meer te onderwijzen over de geestelijke oorlogsvoering. Een hoger
niveau van werken met Hem als Koning en strijder.
Stilte en gehoorzaamheid waren de belangrijkste elementen in de ondergang van de
stad Jericho. Het leger van Israel liet geen geluid uit hun mond horen, zeven dagen
lang.
Jozua 6:10
Jozua nu had het volk geboden, zeggende: Gij zult niet juichen, ja, gij zult uw stem
niet laten horen, en geen woord zal er uit uw mond uitgaan, tot op den dag, wanneer
ik tot ulieden zeggen zal: Juicht! dan zult gij juichen.
In 2007 schreef de volgende paragraaf in het artikel “ I Saw the Lord of the Book of
Revelation article link (Ik zag de Heer van het boek Openbaringen). Ik ben opgetogen
te zien dat deze boodschap zich manifesteert.
“God is niet de auteur van verwarring en het is veilig te zeggen dat de Heer van het
Boek Openbaringen grote dingen zal doen in onze tijd, en meer, dan Hij deed
tijdens de strijd om Jericho. Hij wil dat Zijn Bruid Zijn wegen gaat begrijpen, de
grenzen kent, om perfect in te voegen in waar Hij mee bezig is en Zijn bevel uit te
voeren, net als het leger van Israel deed in Jericho. “
Jezus Zelf gaf de stad Jericho over aan Zijn volk en in de volgende getuigenis zult u
een parallel zien.
Ik introduceer Jericho Dumapias bij u, wanneer u niet al zijn getuigenis op de site
gelezen heeft. Hij is de pastor die al 15 jaar mensen doopte om toen te ontdekken

dat zijn eigen geest nog niet wedergeboren was, wat nodig is om eeuwige redding te
ontvangen. Hij predikt de De Manier van Redding overal waar hij komt. Hij heeft ook
onderwezen over de Gouden Samenkomsten . Hij heeft het meegemaakt dat de
mensen in de bergen van zijn land zich zo inschakelden voor God en de Gouden
Samenkomsten dat ze een hut op de bergwand gebouwd hebben speciaal voor het
houden van Gouden Samenkomsten. Mensen gaan enthousiast leren om de Heer de
samenkomsten te laten leiden en geven Hem de totale liturgie.
Om dit getuigenis te beginnen gaf de Heer me een droom in de nacht waarin ik
samen was met Jericho en de mensen bij hem. In de scene ging ik naar een van hun
leiders van Gouden Samenkomsten en het werd me duidelijk gemaakt dat ze tijdens
de samenkomsten spraken. In de scene dacht ik: ”Dit is niet een ‘In Hem
samenkomst’.” Ik werd wakker en wist dat de Heer wilde dat Jericho en de mensen
die bij hem waren een ‘In Hem Samenkomst’ zouden hebben. Samengaand met deze
“ding van de Geest” boodschap, werd mij in onze normale samenkomst duidelijk
gemaakt dat ik het moest samenvatten en het erg simpel moest maken wanneer ik
de ‘in Hem’ samenkomst aan Jericho voorlegde.
Ik wist niet hoe ik het verschil moest uitleggen tussen een‘Gouden Samenkomst’ en
een ‘In Hem’ samenkomst, behalve door Jericho te vertellen dat een ‘In Hem’
samenkomst een geperfectioneerde Gouden Samenkomst is. Zoals ik het me
herinner vertelde ik Jericho dat hij de mensen hun schoenen moest laten uittrekken
voordat ze de kamer ingingen waar de ‘In Hem’ samenkomst gehouden zou worden
en dat ieder persoon een potlood en papier moesten hebben om op te schrijven wat
de Heer hun gaf. En ook dat ze niet mochten spreken tenzij de Heer hun zei te
spreken en dat ze niets in hun gedachten van de Heer mochten vragen. Ik zei tegen
Jericho dat er een stil gebaar afgesproken moest worden als teken dat de
samenkomst afgelopen was en dat ze de kamer moesten verlaten als een daad die
het einde van de samenkomst aangaf. Dit moest als groep gedaan worden (geen
achterblijvers) zowel het in de samenkomst gaan als het eruit komen omdat de Heer
Zijn Bruid als één persoon beschouwd. Ik zei tegen Jericho dat er nog een tweede
samenkomst moest volgen op de ‘In Hem’ samenkomst om te bespreken wat de
Heer gegeven had in de ‘In Hem’ samenkomst. Dit is tevens de samenkomst waarin
ze verzoeken aan de Heer konden doen.
Ik zal in cursief iets doorgeven van wat Jericho me schreef over de samenkomst die
zij hadden – met wat correcties voor de duidelijkheid.
Geliefde Profeet Roy,
Hallo, wat een prachtige ervaring om in de tegenwoordigheid van God zelfs het
geluid is afwezig. Het blijkt dat we wachten op een oordeel dat zal komen. Zonder
naar elkaar te kijken, alle ogen waren gesloten, en met een pen in onze handen en
een notitieboekje, totdat de Heer op een stille manier. tegen elk van ons begon te
spreken. Een tijd van stilte, alleen communiceren in de Geest van God over wat Hij
wilde dat wij deden. Onze mond en tong onthielden zich totaal van spreken. Zonder

enig geluid horen we de stem van God duidelijk. Tot de tijd daar was en God ons
toestond met elkaar te delen wat Hij tegen ieder van ons gezegd had. Sommigen
waren niet zeker over wat ze gehoord hadden, maar 7 van ons hadden dezelfde
instructie gekregen, een zeer duidelijke instructie die ons zei dat we naar een
bepaalde plaats moesten gaan genaamd XXXXXX, een stam welke magie, hekserij en
amuletten praktiseerden. We zagen dat de lelijke ketting verbroken werd, mensen vrij
gemaakt werden van de bindingen en dat de Wijze van Redding zuiver aan hen werd
gegeven. Een uur later werd het bevestigd, mijn broeder Freddie stuurde een
boodschap naar mij dat iemand ons uitgenodigd had om naar die plaats te komen.
Wow, God regelt alles met betrekking tot elke order en het was gepland…..
Maar God ons een instructie om, als we daar aankwamen, drie dagen stille
geestelijke oorlogsvoering te doen. Dus begonnen we de kruistocht, want God heeft
ons de plaats gegeven! En dat hielp ons het resultaat te zien van de stille
samenkomst. Nu werd het ons duidelijk dat de gouden samenkomst niet alleen maar
een fijne samenkomst was, maar het kon een plan van God worden en alleen Zijn
plan gebeurd en niets anders! Dus gingen de 7 leiders met mij naar die plaats. Het
duurt 7 uren reizen over land , 3 uur met een boot, 7 uren lopen (totdat) we de plaats
bereiken …
Einde van de e-mail.
Ik weet zeker dat u zich kunt voorstellen dat ik opgetogen was over wat de Heer in
die “In Hem” samenkomst gedaan had. God had dezelfde instructie gegeven aan
zeven mensen, inclusief 3 dagen stilte “waarin de lelijke ketting verbroken werd,
mensen bevrijd werden van die gebondenheid”, een parallel beeld met de stilte voor
de muren van Jericho vielen. Dan “want God had ons de plaats gegeven!” eenzelfde
parallel beeld van God die de stad Jericho aan Zijn volk gaf.
Hier volgt het verslag van Jericho nadat ze teruggekeerd waren van die daad.
Geliefde Profeet Roy,
Ik weet niet hoe ik moet beginnen, maar ik herinner me dat het laat in de middag was
toen we aankwamen, moe en uitgeput na een lange reis. Iedereen sliep die nacht
goed en toen de dag aanbrak vroeg ik onze contactpersoon of hij ons de plaats wilde
tonen waarin we laat in de middag zouden samenkomen. Maar de Heer sprak in mijn
hart dat ik drie dagen daarmee zou wachten, maar ieder van ons zou doorgaan met
drie dagen in stilte oorlogvoeren. Wandelen en onderwijl in stilte bidden zoals de
Heer ons had opgedragen. Ieder van ons deed dit voor de eerste keer, we dachten
allemaal aan de muren van Jericho, totdat de tijd van de samenkomst aanbrak. Om 5
uur ‘s middags brachten we de generator, LCD, en de draagbare DVD in orde. Ik zag
mensen die negeerden wat we deden, voorbij lopen. Sommigen brachten hanen
vechtende kippen, sommigen hadden misvormde lichamen want ze vochten met
elkaar om de plaats te domineren met hekserij en de zwakken leden aan lichamelijke
vervorming, soms doen ze aan vergiftiging door een lijn in de set te gebruiken. Om

precies 7 uur begon de generator op het LCD scherm grote letters te tonen met TAKE
HIS HEART. Nadat we geïntroduceerd waren en verteld was met welk doel we naar
die plaats gekomen waren werd mij de microfoon overhandigd. Ik, samen met de
anderen, begon in mijn lichaam de speciale zalving te voelen. God stond mij toe om
met een luide stem te zeggen “JEZUS IK HEET U WELKOM, NEEM ALSTUBLIEFT UW
PLAATS IN!Terwijl ik die woorden sprak spreidde de zalving zich uit over de mensen
die de plaats omringden, ze knielden neer en vroegen vergeving aan Jezus. Dit
gebeurde zonder dat ze daarvoor uitgenodigd werden om te komen! De kracht van
God, Zijn Geest… verbrak de ketting die de mensen bond, mensen werden bevrijd van
de vloek! Ik zag geweldige werken van God als we Hem verwelkomen om Zijn plaats
in te nemen. Ik weet niet of deze dingen opnieuw zullen gebeuren, het is een zeer
unieke handeling van Hem, een resultaat van stille oorlogsvoering!
Het is een wonderlijke ervaring die we hebben gehad, maar mijn hart is nooit
vergeten om de eer en glorie alleen aan Hem te geven. Het is God die de ware weg
tot redding brengt! In de morgen zag een zeer mooie zonsopgang die reikte tot aan
de plaats, een atmosfeer van liefde, vrede, innerlijke vreugde in onze harten. En ’s
morgens sprak ik van man tegen man met de contactpersoon erover om stille gouden
samenkomsten te houden en ik gaf hem alle informatie die ik had, ik zei tegen hem
dat ik niet wist of ik weer kon komen. We baden met de leiders en we verlieten de
plaats met een onvergetelijke handelen van God.
Einde van de e-mail.
Laat me duidelijk zijn dat zoiets alleen kan gebeuren op aanwijzing van de Heer. Hij
moet de actie aansporen en er is een gehoorzame groep mensen nodig om het te
doorlopen. Het is wandelen in de kracht van God, in Hem, wat iets anders is dan de
gaven!
Jezus was ter plekke tijdens de strijd om Jericho en Jezus was ter plekke in deze strijd
om de zielen van deze mensen. Deze strijd
kan gezien worden als belangrijker dan de
strijd om Jericho, in deze strijd ging het om
eeuwig leven. De strijd om Jericho ging om
fysieke redding of een fysiek situatie op
aarde.
God zei tegen ons dat we “eeuwig moesten
denken”.dat deed Jezus toen Hij de
Filippijnse groep opdracht gaf om naar die
mensen te gaan en stille oorlog te voeren, en
de Heer te laten werken!
Het is mijn hoop dat dit getuigenis mensen zal inspireren om serieus bezig te gaan
met de eenheden die de Heer wil creëren over de hele wereld voor Zijn doelen(link).
In het samenkomst gedeelte op deze site staat hierover meer. Dit wil niet zeggen dat

de eenheden allemaal het zelfde zullen doen. Maar we moeten begrijpen dat de
Heer weet wat gedaan moet worden. Het is Zijn plan voor de eindtijd, niet het onze!
De strijd is des Heren, het is Zijn overwinning!
Daniel 11:32
En hij zal huichelen en den goddelozen, die het verbond overtreden, goede woorden
geven, maar het volk, dat zijnen God kent, zal moed grijpen en het uitvoeren
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