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Ik zag de Boom des Levens!
Een getuigenis:
Ik heb de Boom des Levens gezien! (Genesis 2:9) Ik zag hem omvallen – van mij af. Toen zag ik
dat de Boom des Levens weer opstond. IK leerde dat hij weer opstond door wat ik deed voor de
jonge man, waarvan de doktoren zeiden dat hij nooit meer zou kunnen paardrijden in het laatste
hoofdstuk van “de Wet van Vergelding” (The Law of retribution )
Deze scene bevestigde dat de vijand van de mensen de jonge
man nam, zoals ik dacht. Ik vroeg de Heer naar wat ik gedaan
had met de achterstallige schuld van de jonge man en deze
scene gaf mij het antwoord.
Ik heb een afbeelding gemaakt van wat ik gezien heb. Het geeft
weinig weer van de pracht en praal, de werkelijke grootte van
de boom. De stam was als een tweebenige kandelaar. De
bladeren waren groter en niet zo dicht. De schors leek mij oud
maar levend, leeftijdsloos. In de scene Liep ik rechtop onder de
boom en keek naar de vorm van de stam, ongeveer zoals ik
uitgebeeld heb. Toen viel hij achterover. Er ging enige tijd voorbij en toen ging hij weer
rechtovereind voor mij staan, maar hij was ongeveer zes meter bij me vandaan. Dank God voor
de Wet van Vergelding.

.
I have created a likeness of what I saw. It's far from exposing the magnificence, the true stature
of the tree. The tree trunk was like a two legged candelabra. The leaves were bigger and not as
dense. The bark looked old to me but alive, without age. In the scene I walked right up under the
tree and was looking at the shape of the trunk, somewhat like shown. Then it fell backwards.
Some time passed and then it stood back up in front of me, but it was about twenty feet in front of
me. Thank God for the law of retribution.
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