God onthuld Mannelijk Kind!
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Het Mannelijk Kind
Door de jaren heen heeft de Heer het altijd met mij gehad over de Vlekkeloze Bruid, etc., hoewel, ik bij
samenkomsten geweest ben waar men wou spreken over het mannelijk – kind, en soms wilden ze zich op dat
onderwerp concentreren. Ik wist dat deze mensen eigenlijk niets anders dan theorieën hadden over wat de
Bijbel over het mannelijk - kind zegt en dat de Heer er op het goede moment meer over zou zeggen. Kortom,
de Heer had met mij nog nooit het onderwerp aangeroerd tot april 2011. Wel, dit alles gezegd hebbend, weet
ik zeker dat je mijn totale verrassing begrijpt toen de Heer mij de volgende scene gaf:
Dinsdag, 5 april 2011
Ik keek naar een jongetje, een kleuter, hij lag op zijn rug in een doos. Het droeg een korte broek met een
bovenstukje en schouderbandjes, zoals we soms zien bij zulke kleine kinderen. Er was vloeistof in de doos
wat leek op azijn, om te voorkomen dat het werd aangevallen door ziektes. Het was goud bruinig water,
dezelfde kleur als de huid en kleren van het kind. (Ik denk dat ik ‘t het beste kan omschrijven als bruin met wat
goud erin, waarschijnlijk half en half, symbolisch voor wat het mannelijk kind is.) In ieder geval, had ik de doos
met het kind erin op een tafel, en mensen keken ernaar. Ik legde zijn armen, benen en torso goed. De mensen
maakten opmerkingen over wat ik deed, ondervroegen me over elke beweging die ik met het kind maakte, dit
was om wat ze al geloofden over het kind. De vloeistof was te hoog in de doos daarom nam ik er met een
beker iets uit. De mensen merkten op dat de vloeistof nu te laag was, wat ik al wist. Ik deed toen mijn hand
onder de bodem van de doos en tilde die op, waardoor de kist lager werd. Hierdoor bogen de benen van het
kind een beetje en kwam de vloeistof op het juiste niveau, wat, zoals ik wist, half vol was. (het moest half en
half zijn!) De mensen vroegen zich nog steeds af of wat ik deed goed was toen de scene stopte. (Ik werd uit
de scene wakker en wist dat het over het Mannelijk - Kind ging).
De doos was een display doos, zoals we voor grote poppen zien in winkels. Ik wist dat het deksel doorzichtig
was zodat mensen dit mannelijk kind konden zien wanneer de doos dicht gedaan werd. Ik denk dat het kind
ongeveer de leeftijd had waarop ze beginnen te lopen. – weet het niet zeker. De scene onthulde dat ik het kind
in mijn handen hield, en klaar maakte om ten toon te stellen. Mensen werden in staat gesteld om het kind te
verkrijgen wanneer ze dat wilden.
Je kunt je voorstellen hoe ik me voelde toen ik ontdekte dat ik het mannelijk - kind in mijn handen hield. Een
schok! Ik ging op het internet zoeken naar enkele verschillende leerstellingen over het Mannelijk – Kind.
Openbaring 12:5
En zij baarde een zoon, een jongsken, die alle heidenen zou weiden met een IJZEREN ROEDE; en haar kind
werd weggerukt tot God en zijnen troon.
Door wat de Heer geleerd heeft aan de groep hier, werd het allemaal heel logisch dat het Mannelijk-Kind
alleen geproduceerd kon worden met de gemanifesteerde Bruid van Christus door intimiteit met de Heer. Het
half en half is belangrijk, het heeft te maken met het onzichtbare kind wat half uit (onzichtbaar) Jezus en half
uit de Bruid bestaat – zij zonder zelfzucht, maar perfect gehoorzamend in handelingen, dat een perfecte fusie
zou worden – zoals onderwezen op deze site
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Back to the time line.

Terug naar de tijd lijn

The Lord's Bootcamp

het trainingskamp van de Heer.

