Les 73 De Grote Ontsnapping
14/01/12 CT DROOM - Ik kreeg het inzicht dat de kracht van het gebed komt niet van
mij of van een andere persoon die bid; het komt van de Heer. Ons deel is geloof. Ik
werd er ook aan herinnerd dat Jezus alle macht op aarde heeft. De bijbel vertelt ons
van Zijn stilleggen van de storm, genezen van de zieken,wegsturen van demonen en
zelfs van het opwekken van mensen uit de dood. Er is niets onmogelijk voor Hem. Ik
moet het opheffen in gebed met geloof en geloven dat het zo is. Lees Marcus 9:1727
15/01/12 SAMENKOMST: AANWEZIG – IK BEN, Bob en Cindy
CT – Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de Heer gezien. Grote
Ontsnapping, ontsnap de zorgen, ontsnap het hartzeer, ontsnap moeilijkheden en
volg Mij. Fysieke redding. Overwinning op de vijand. Dubbele wanden, bescherming.
Eeuwige harmony. Hoofden tollen van alle veranderingen in de wereld, maar ik ben
dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Ik BEN waarheid. Ik bied stabiliteit,
zekerheid, en verzekering. IK BEN de weg naar dit alles en meer. Doe een stap in
geloof en vind de weg.
Wat betekend het te ontsnappen? De definitie van ontsnappen is om weg te komen,
om een dreigend kwaad te vermijden. In de woorden die we kregen deze week,
sprak de Heer tot ons over heil, triomf en bescherming; In deze les zullen we zien
hoe deze drie leiden tot de Grote Ontsnapping.
Lichamelijke Verlossing - Ontsnap aan de Smarten
Smart – diepe ellende, verdriet of spijt in het bijzonder voor het verlies van iemand of
iets geliefd, een oorzaak van leed of verdriet.
We hebben op de THH website geleerd http://www.takehisheart.com/
rightlydividingthewordsaved.htm (het op de juiste manier onderscheiden van het
woord gered) dat er twee soorten redding zijn. Er is een redding tot het eeuwige
leven en er is een lichamelijke redding.
Jaren geleden leerde de Heer me over de manieren van Redding voor het eeuwige
leven. Hij liet me zien dat de Bijbel, zoals we hem nu kennen, geen onderscheid
maakt tussen het woord “gered” wanneer bedoeld wordt redding tot het eeuwige
leven en het woord “gered” wanneer het verwijst naar redding in het fysieke, redding
in dit leven. Beiden werden vertaald "gered" in het Engels. (Noot van vertaalster: Ik
weet niet hoe dit in het Nederlands is. Wat bedoeld wordt is echter duidelijk. Het is
nodig onderscheid te maken.)
Op een dag toen God me onderwees over “Manieren voor eeuwige redding,” las ik in
mijn Bijbel en zag ik sommige woorden ongeveer anderhalve centimeter naar voren
springen uit de bladzijde. De Heer braacht zo mijn aandacht naar het woord “gered”
in de volgende tekst.
I Petrus 3: 20
...aan hen die ten tijde van Noach weigerden te gehoorzamen, toen God geduldig
wachtte en de ark gebouwd werd. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in
totaal, van de watervloed gered,

De Heer begon met mij te onderwijzen dat het woord "gered" hier verschillend is van
het woord "gered" in wat Paulus gezegd heeft met betrekking tot redding tot het
eeuwige leven.
Romeinen 10: 9
Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood
heeft opgewekt, zult u worden gered.
Redding tot het eeuwige leven is heel eenvoudig, bekrachtigd bij het kruis van Jezus
tot oprichting van het verbond. Het werkt elke keer, en elke andere vorm van redding
door elke vorm van werken van onze kant heeft te maken met alle verschillende
uitreddingen behalve eeuwige redding. Het eeuwige is in het werk van Christus aan
het kruis en alle andere uitreddingen in dit leven zijn iets waar we aan deelnemen of
tot stand brengen met de hulp van Christus.
Er is een ander soort van rechtvaardiging (redding) die komt door middel van werken,
door God te gehoorzamen!
Jakobus 2: 25
En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest,
als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen weg uitgelaten?
Rachab (en haar huis) ontvingen een lichamelijke redding als beloning.
Jozua 6: 17
Doch deze stad zal den HEERE verbannen zijn, zij en al wat daarin is; alleenlijk zal
de hoer Rachab levend blijven, zij en allen, die met haar in het huis zijn, omdat zij de
boden, die wij uitgezonden hadden, verborgen heeft.
Noach ontving een lichamelijke redding (en allen die in zijn huis waren) door geloof in
God en door zijn eigen werken, zijn gehoorzaamheid. Het werkt allemaal samen. Dus
zien we dat er een rechtvaardiging, een soort van lichamelijke redding, door het
gehoorzamen van God.
Ik heb twee rechtvaardigingen of reddingen die in de schrift onthuld worden met u
gedeeld, maar wat nu over deze soort van lichamelijke redding in onze dagen? Hoe
wilt u dat de Heer dit tegen u zegt?
Mijn aanwezigheid is als een zoete geur, om u te laten verukken omdat u van Mij
bent. Leven in Mijn aanwezigheid brengt zegeningen die onbekend zijn voor de
wereld. Dit komt omdat Ik je in MIJN handen houd en bewaar. Ik u heb een hart
gegeven dat gescheiden van de wereld wil zijn. ‘s Werelds aanbiedingen blijven niet.
Ware schoonheid, word door MIJ gemaakt. Het is niet gemaakt door de mens. Satan
probeerd om je af te leiden met poetsmiddelen maar het werkt niet op jullie allemaal.
De wereld wordt uit balans bewogen, uit zijn as. Blijf uit de buurt van afleiding. Focus.
Houd je focus op MIJ.
Ik ken het paar die deze woorden in de Gouden Samenkomst ontving. Het is
hetzelfde paar dat de Heer verloste van de orkaan die Houston trof op13/ 9/08.
Wonend op een voetbalveld lengte van de golf vandaan, was hen verteld te
verhuizen naar een bepaalde stad. De Heer zei hen zelfs van welke omvang de

orkaan zou zijn. En dat ze het de mensen niet mochten vertellen, omdat Hij het zou
onthullen aan wie Hij het zou onthullen. Het is duidelijk voor mij dat de Heer een
beeld wilde geven van dat Hij in staat was Zijn Bruid te beschermen door haar
gehoorzaamheid. De man (van het paar) zei dat ze hun zaak verloren zouden
hebben wanneer ze ongehoorzaam waren geweest. De Heer gaf geen keuze over de
plaats waar ze heen moesten verhuizen. Ze werden gered van heel wat leed in dit
leven. Ze werden gerechtvaardigd, gered in het lichamelijke, precies zoals de
mensen in de Bijbel gered werden door hun werken, hun gehoorzaamheid, en dit
gebeurde in onze dagen. Dit was geen “redding tot het eeuwige leven” maar “gered
in het lichamelijke,” gerechtvaardigd door hun geloof en hun eerdere
gehoorzaamheid!
Wat hadden ze gedaan? Ze begonnen te wandelen in de "manier van hoe te lopen
als de bruid van de Heer." Ze hadden zich ontdaan van de drie vlekke, link
http://www.takehisheart.com/churchwithoutspotorwrinkle.htm, waren uit de kerk gestapt
link, http://www.takehisheart.com/instructionsunchartedwaters.htm en het meest belangrijke
werden gehoorzaam aan de “dingen van de Geest” link
http://www.takehisheart.com/holyspiritspiritualthings.htm Ze gingen Gouden
Samenkomsten houden link http://www.takehisheart.com/cometolifedoorpostboundaries.htm
en zoals je kunt opmaken uit het woord dat ze kregen, de Heer is zeer tevreden met
hen zijn. Ze hadden de Heer toegestaan een relatie met hen op te bouwen die op
geen enkele andere manier tot stand kan komen.
Dit is zo omdat het een ontwerp van de Heer is.
Ik heb dit verhaal verteld omdat Christenen het nodig hebben om in te zien dat er
een rechtvaardiging is, die in het lichamelijke kan plaats vinden door
gehoorzaamheid aan de stem van de Heer vandaag de dag. Het is belangrijk de
“Manieren van Lichamelijk Redding” te leren net zo goed als de “Manieren van
Eeuwige Redding”. Beide moeten nagevolgd worden in deze Laatste Dagen. Het is
voor Christenen belangrijk zich te realiseren dat de Heer Zijn Bruid tot stand brengt
en dat ze moeten instappen in wat Hij nu aan het doen is, vandaag.
Doot deze verhalen kun je zien dat de Heer je lichamelijk kan uitredden. Hij kan je
helpen te ontsnappen aan smart, leed, verdriet en verlies. Wij leerden dat deze
lichamelijke redding ontstaat door gehoorzaamheid aan de Heer. De Heer zei,
Hoofden tollen van alle veranderingen in de wereld, maar Ik ben dezelfde gisteren,
vandaag en morgen. De Heer biedt dezelfde lichamelijke bescherming voor je die Hij
bood aan Noach en Rachab. Hij doet Zijn deel maar jij moet jouw deel doen. Bedenk
dat gehoorzaamheid de sleutel is. Verwijder de drie vlekken, stap uit de kerk, en volg
de Geest. Volg deze stappen op en de Heer zal je leiden naar lichamelijke redding.
Hij zal je helpen te “Ontsnappen aan Smarten”.
Overwin de Vijand – Ontsnap aan Hartzeer
Hartzeer – Angst van de geest, verdriet.
Hoe zijn hartzeer en de vijand met elkaar verbonden? Nu, de definitie van hartzeer
herinnert me aan spijt. Ik denk dat dit komt omdat de dingen in ons leven die ons het
meeste hartzeer bezorgd hebben meestal samenhangen met dingen waar we spijt
van hebben. Het kan iets zijn wat we gezegd of gedaan hebben. Ons “eigen ik” is er

waarschijnlijk bij betrokken op een of andere manier. Deze week zei de Heer,
Overwin de Vijand en Hij zei, ontsnap aan hartzeer.
We kunnen niet ontsnappen aan of overwinnen op de vijand wanneer we zijn wegen
niet begrijpen. Daarom, moeten we onszelf voorbereiden. Van THH websitecannot
escape or triumph over the enemy if we do not understand his ways. Therefore, we
must prepare ourselves. From THH
http://www.takehisheart.com/pythonandthemindofman.htm

In een scene keek ik naar mijn brein. Ik heb het voor je uitgebeeld zodat je een
voorbeeld hebt van wat ik zag. Ik kon de activiteit van mijn brein er doorheen
zien(witte sterren) en een lijn van “gedachten” dwars door het centrum. Er werd mij
getoond dat de Satan in mijn geest enkele “gedachten” geinjecteerd had op de
nodige precieze tijd, afgebeeld als gele ster. Toen ik keek, wist ik dat deze gedachte
samen viel met mijn wil en emoties van dat bepaald moment. (Emoties leek een
schakelaar van iets te zijn.) De Heer zei, "Je had niet de controle over je Geest" en
toonde me hoe lang, uitgebeeld door rood naast de lijn van gedachten.

Ik werd wakker en herinnerde me het incident duidelijk alsof het slechts enkele uren
geleden gebeurd was. Ik besefte dat de Satan aanleiding was geweest voor mijn
emoties en mijn wil om te zijn wat ze waren, hij had feitelijk mijn gedachten een tijdje
onder controle totdat de daad tegen God was gedaan! Het was heel interessant voor
me omdat ik wist dat ik geen controle over mijn geest had kunnen hebben, tijdens die
periode, zelfs als ik dat zou willen. Het was alsof ik in een tunnel zat en dat er geen
uitweg was.
Dit herinnert me aan toen de geest van boosheid me onder controle had. Als het
eenmaal begon, kon ik niet onder controle krijgen totdat het voorbij was. Een dame
die ik ken zei dat ze Python niet kon stoppen, ook niet als ze plotseling wist dat hij
actief was in haar toen ze tijdens een vergadering sprak. In een scène aan mij
gegeven over wat er met haar gebeurde,onthulde de Heilige Geest dat Satan zelf
betrokken was bij het incident. (Lees over hoe de Satan ieder persoon op aarde kan
bezoeken in een 24 uur tijdsbestek)
Petrus zijn Confrontatie
Mattheus16: 23
Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas! gij zijt Mij
een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen
zijn.
Kijk naar wat er zojuist gebeurd is:

Mattheus 16: 21,22
Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar
Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en schriftgeleerden,
en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus, Hem tot zich
genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees U genadig!
dit zal U geenszins geschieden. Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg
achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen, die Gods
zijn, maar die der mensen zijn.
Jezus sprak tegen Satan, niet tegen Petrus! Hetzelfde wat Petrus overkwam
gebeurde in mijn geest en bij deze dame waarover ik sprak die in een samenkomst
sprak. Satan projecteerde gedachten of een gedachte in Petrus zijn geest op
het juiste moment en ze werden geaccepteerd door Petrus wil, emoties enwat
hij geloofde. Petrus was hoogmoedig tegenover de Heer door af te wijzen wat Hij
zojuist gezegd had. Jezus had hem juist gezegd wat het plan van God was en hij
wees het af door ‘eigen ik’, (trots) en het gebrek aan inzicht. Uit ervaringen, die ik
zelf gehad heb, twijfel ik er ten zeerste aan of Petrus Jezus goed verstaan had. Ik
heb dit vaak zien gebeuren bij mensen waarvan Jezus bekend had gemaakt dat ze
een hoogmoedige geest hadden. Het is de duisternis die door Python geproduceerd
wordt in het water, wanneer hij de controle heeft, waar mensen niet doorheen
kunnen kijken.
De Hof
Zoals ik heb geopenbaard, God bracht mij visueel terug naar de Hof van Eden. Satan
bracht trots binnen door de trucs van de geest. Hij kon op die manier regeren en
heeft dat sindsdien gedaan. God toonde mij op 15 december, 2008 dat Python
ernorm groot is, te groot om te kunnen beschrijven. Deze omvang wersd ook
bevestigd in het getuigenis van Rechtszaal van de Hemel.
http://www.takehisheart.com/pythoncourtsofheaven.htm Door het hebben van deze
ervaring, zie ik dat barmhartigheid en genade ieders voorstellingsvermogen te boven
gaat.
Ik zal nooit de dag vergeten dat God me zei, "Niet al jouw gedachte zijn van jezelf.” Ik
Had geen idee van de breedte, lengt, diepte en hoogte van wat Hij zojuist gezegd
had. Op de manier waarop de scene gegeven werd toen de Heer me meenam terug
naar de Hof van Eden raakte opeens een van die vier snaren, toch kan ik het niet
uitleggen.
II Korinthe 11:3 (de schrijver van dit artikel gebruikte hier de Interlinear Bible wat
de directe vertaling is van Grieks naar Engels. Ik, vertaalster, heb geprobeerd dit zo
precies mogelijk te vertalen))
Maar ik vrees, vrees met alle middelen, zoals de slang Eva verleidde door zijn
sluwheid, op dezelfde wijze uw gedachten bedorven worden, van de zuiverheid die
het gevolg is van Christus.
Hier spreekt Paulus over de zuiverheid van “gedachten” die het gevolg is van
Christus. Zelfs een onbewuste trotse, hoogmoedige gedachte is niet van Christus
maar van de vijand.

Het 41 ste hoofdstuk van Job gaat over de “aspecten van Satan,” gebruikmakend
van de prehistorische Leviathan als iets waar Job het op kon betrekken. Het
hoofdstuk geeft een uitstekend beeld van Satan en in het laatste wers staat:
Job 41: 34 ILB
Hij (Satan)aanschouwt alle hoge dingen: hij is koning over al de zonen van
hoogmoed.
Is het mogelijk dat God spreekt over het echte beest de Leviathan? Zeker niet! Geen
ras van enig fysiek dier op aarde kan koning zijn over de trots die wordt aangetroffen
bij de mens. Maar Satan kan dat wel, en hij is koning over de zonen van trots.
"Koning" betekend hij is regerend over, uiteraard onbekend bij de zonen. De zonen
van God zijn om de Koning der Koningen te dienen. Als ze in trots (hoogmoed /
Python)vallen dan zijn ze eigenlijk dienstbaar aan de koning van trots, Satan. Het is
mogelijk om de ene minuut de Heer te dienen en de volgende minuut de “Koning
van Trots” door onze gedachten en daden.
Uit dit artikel hebben we geleerd dat Satan in onze gedachten kan komen. En we
leerden dat hij onze emoties en ons gebrek aan inzicht tegen ons gebruikt. Daarom
moeten we al het mogelijke doen om onszelf te onderwijzen over de wegen van de
Heer. Deze daad zal ons helpen om te overwinnen over de vijand want het is zo, hoe
ongehoorzamer een persoon is, hoe meer toegang de vijand krijgt tot hun geest.
We willen daarom, zoveel mogelijk leren over de wegen van de Heer, zodat we niet
zonder het te weten, of onbewust, een opening creëren voor de vijand.
De Heer zei, "Er is een Proces Schema voor nodig om bevrijdt te worden van de
python.” De Heer zei werkelijk, Er zijn de “dingen van de Geest"voor nodig (Hem)
om bevrijdt te worden van Python aangezien dat is wat er in het Proces Schema
staat. Een van de redenen van de Heer waarom Hij zei: "proces schema" is omdat
het de manieren bevat van hoe Geestelijk met geestelijk te vergelijken, regel op
regel, wat nodig is om Zijn gedachten over sommige zaken te krijgen.
De Heer zal een Proces Schema gebruiken om te onderwijzen en leiden in je wandel.
Het is deze kennis die je uiteindelijk zal helpen te ontsnappen aan hartzeer. De Heer
gebruikte het paar, waar ik eerder over sprak, om een beeld te geven van dat Hij in
staat is Zijn Bruid te beschermen door haar gehoorzaamheid. De profeet zei dat: Ze
werden gered van heel wat leed in dit leven. Denk nog eens aan de definitie van
Hartzeer – Leed van de geest, verdriet. Overwin de vijand en ontsnap aan hartzeer.
Dubbele wanden, Bescherming – Ontsnap aan Moeilijkheden
Moeilijkheden – mentaal en psychisch geschud worden; zorgen, verstoren;
mishandelen, onderdrukken; om een fysieke aandoening te produceren in; te treffen;
brengen tot inspanning of ongemak; uitvoering geven aan verwarde beweging
We zien in de bovenstaande definitie dat moeilijkheden fysiek, mentaal of spiritueel
kunnen optreden. Het is een verontrustende, zenuwslopende toestand die we willen
vermijden. We zouden beschermd willen worden tegen de problemen. De Heer heeft
gezegd dat dit mogelijk is. We kunnen eeuwig Harmony hebben, maar hoe? Laten
we kijken naar;

http://www.takehisheart.com/tithearmorgodprotection.htm De Heer is de enige die kan ons

bescherming tegen Satan en het is Zijn Glorie!
Jesaja 58:6-8
Is niet dit het vasten, dat Ik (God)verkies?: (God koos ervoor het te stellen zonder
Zijn rijkdom – tienden)dat gij losmaakt de knopen der goddeloosheid, dat gij ontdoet
de banden des juks, en dat gij vrij loslaat de verpletterden, en alle juk verscheurt?Is
het niet, dat gij den hongerige uw brood mededeelt (wij zijn Zijn handen, zowel als
kerk en individueel,) en de armen, verdrevenen in huis brengt? Als gij een naakte
ziet, dat gij hem dekt, en dat gij u voor uw vlees niet verbergt? Dan zal uw licht
voortbreken als de dageraad, en uw genezing zal snellijk uitspruiten; en uw
gerechtigheid zal voor uw aangezicht heengaan, en de heerlijkheid des HEEREN zal
uw achtertocht (bescherming KJV))wezen.
.
Met betrekking tot deze teksten:
Vergeet niet dat de Heer me geleerd heeft dat God aan het vasten is, het doen
zonder iets dat van Hem is. Het is het enige wat Hij behield, Zijn Tienden, met als
doel om de verdrukten vrijheid te geven! Wij (het kerkelijk lichaam) zijn Zijn vaten,
Zijn handen, om dit op aarde uit te voeren. Het resultaat van het correct uit voeren
van deze dingen is dat de glorie van de Heer onze achterhoede is, onze
bescherming. Eigenlijk wanneer je dit uitzoekt, zul je een beeld zien van God Die ons
tot Zich vergaderd. Daarom wordt Hij onze beschermer en Hij doet alles wat gedaan
moet worden in onze situatie!
God roept ons allemaal (de kerk) om de Hoererij te verlaten, omdat het voor ons
eigen bestwil (Leven)! Wij kunnen kunnen persoonlijk in Gods bescherming komen
zonder oorlog voeren en bidden. God heeft verordend dat Hij Degene is Die ons
rugdekking geeft. Het is aan ons om het juiste geloof te beoefenen om ervoor te
zorgen dat onze rug gedekt is (volgens Zijn woord), om te oefenen (daden) wat God
zegt dat ervoor nodig is om die bescherming te krijgen. Dat stelt je geloof in Hem,
niet in je eigen vaardigheden! Door het geloof kunnen we spreken wat we willen dat
de Heer onze achterhoede is en het zal niet gebeuren. Geloof verandert nooit wat
God bedoelde toen Hij het zei! Geloof verandert nooit wat God verordend heeft, en
God heeft verordend dat Hij Degene is Die onze achterhoede is.
Waar we in Jesaja 58:6 – 8 naar kijken is een verbonds belofte wat altijd inhoud –
Jij doet dit en Ik doe dat. God zegt dat als wij dit ene ding goed doen (correct
tienden geven), Hij onze achterhoede zal zijn! We hebben gewoon nog niet ons
deel op de juiste manier gedaan door het gebrek aan begrip. Hij is wettelijk niet in
staat zijn deel te doen, want wij hebben onze kant niet gedaan.
Als je het hoofd van een familie bent, Ik moet u zeggen dat het niet alleen uw leven
is, dat God beschermen, zal! God zegt dat als de hoofden van de gezinnen in de
bescherming komen, hun gezinsleden beschermd worden. Wordt het beeld u al
duidelijk? Job's familie werd beschermd door zijn rechtvaardige daden! God houdt
zich bezig met de hoofden van de gezinnen, omdat zij verantwoordelijk zijn om
hun gezin in veiligheid te brengen voor de duivel! De enige manier waarop we
met de duivel kunnen afrekenen is om het op een wettige manier te doen, zoals
de Heer deed.. Jij doet jouw deel en Hij zal het Zijne doen.

Sommering
Deze week sprak de Heer over redding, overwinning en bescherming. In de eerste
twee secties van dit artikel spraken we over gehoorzaamheid en kennis. We leerden
dat we de wegen (manieren) van de Heer moeten begrijpen voordat we aan ze
gehoorzaam kunnen zijn. Daarna leerden we dat wat de duivel aangaat, we met hem
op een wettige manier moeten afrekenen. Er zijn geen binnendoor weggetjes. We
moeten het goed doen door af te rekenen met “eigen ik”. De Heer zei, ontsnappen de
problemen en volg Mij.En Hij zei, Ik BEN waarheid. Ik bied stabiliteit, en zekerheid. Ik
BEN de weg naar dit alles en meer. Doe een stap in geloof en vind de weg. Als we
Zijn leiding volgen zullen we inderdaad deze redding, overwinning en bescherming
ontvangen, waar Hij over sprak. Dit gevoel wordt bevestigd in de bijbel.
Spreuken 7:24-27 Nu dan, zonen, luistert naar mij, slaat acht op de redenen van
mijn mond. Uw hart wijke niet af naar haar wegen, (eigen ik) dwaal niet af op
haar paden. Want velen zijn de verslagenen die zij heeft geveld, talrijk zijn degenen
die zij altemaal heeft gedood. Haar huis zijn wegen naar het dodenrijk, die afdalen
naar de binnenkameren van de dood.
In het boek Malachi 3:16 the Lord said, Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder
elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd
een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE
vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE
der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand
zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien
tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet
dient.
De Heer heeft beloofd om Zijn juwelen te sparen. Daarom, denk aan de Heer en Zijn
wegen, onderhoudt Zijn oordelen, inzettingen en geboden, wees gehoorzaam, volg
de dingen van de Geest, geef correct tienden, kom uit de kerk, en verwijder de drie
vlekken. De heer zei,
Mijn ogen hebben de glorie van de komst van de Heer gezien. Grote Ontsnapping,
ontsnap de zorgen, ontsnap het hartzeer, ontsnap moeilijkheden en volg Mij. Fysieke
redding. Overwinning op de vijand. Dubbele wanden, bescherming. Eeuwige
Harmony. Hoofden tollen van alle veranderingen in de wereld, maar ik ben dezelfde
gisteren, vandaag en morgen. Ik BEN waarheid. Ik bied stabiliteit, zekerheid, en
verzekering. IK BEN de weg naar dit alles en meer. Doe een stap in geloof en vind
de weg.
Johannes 14:15 “Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren..”
Moge de Heer je zegenen en Bewaren,
Cindy
http://www.takehisheart.com
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