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Les 42 Verenigen
14/03/2011 SAMENKOMST: (Merk op dat deze samenkomst plaats vond drie dagen
na de aardbeving en tsunami in Japan.)
CT – Verenigen; Sterf met je ‘eigen ik’ of met andere woorden raak alle menselijke
interpretaties of ideeën over wat ze denken dat Ik wil, kwijt. Gehoorzaamheid. Ik
maakte het al duidelijk maar jullie moeten alle rompslomp doorsnijden om tot de kern
te komen aangaande Mij; om te komen tot wat Ik je leer. Voorzorgsmaatregelen.
Vertrouw op Mij, dat is je voorzorg. Ik zal je pad sturen. Ik laat je weten hoe en
wanneer je voor te bereiden. Luister niet naar alle ‘neezeggers’ want ze zullen je van
je vreugde beroven. Je zou vreugde moeten hebben in het kennen van Mij. Vreugde
in Mijn betrouwbaarheid. Vreugde in Mijn zekerheid. Ik bedoel niet dat je blij moet zijn
met dit seizoen (aardbevingen/overstromingen etc.). Ik bedoel laat de vijand niet
binnen. Het is een ernstige tijd maar raak de vreugde van onze relatie niet kwijt. Laat
onze verbondenheid niet verloren gaan. Het is voor anderen nodig dat ze het voelen
en zien (de vreugde).
Vergeet je ‘dank je wel’s’ niet. Ze zijn nu belangrijk. Het is zoals het tellen van je
zegeningen. Geef lof aan jullie Vader in de hemel. Offer zegeningen.
Overvloedige bescherming rondom je in je schuilplaats van de Allerhoogste. Wees
vredig. Ik ben met je. Ik Ben alle autoriteit ( dit is een deel van je zekerheid) in de
hemel en op aarde. Amen.
Verenigen
Toen de Heer zei Verenigen gevolgd door raak de interpretaties en ideeën van
mensen kwijt had ik het gevoel dat Hij eigenlijk een beeld gaf van het volgen van Zijn
wil. Hij sprak over het kwijtraken van ‘eigen ik’ en daardoor ieder van ons onder Zijn
autoriteit te verenigen. Maar Hij had het niet alleen over ieder individueel maar ook
gemeenschappelijk. Als je op Google opzoekt hoeveel Christelijke denominaties er
zijn, dan vindt je antwoorden soms wel hoger dan 34.000 of 38.000. Christendom als
zodanig is versnipperd geraakt. Deze versnippering is ontstaan als gevolg van het
navolgen van de mens en zijn tradities en interpretaties. De Heer vermeld
Gehoorzaamheid. Hij wil dat wij naar Hem terugkeren en naar wat Hij ons leert. Hij
vatte deze gedachte samen door te stellen, om tot de kern te komen aangaande Mij;
om te komen tot wat Ik je leer.
Johannes 10:1-5
“Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal der
schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de
deur ingaat, is een herder der schapen. Dezen doet de deurwachter open, en de
schapen horen zijn stem; en hij roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de
schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij
geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; overmits zij de stem des vreemden
niet kennen.”
Op 12 maart in het God Roept boek zegt de Heer, “Eenvoud is de grondtoon van
Mijn Koninkrijk.” Wanneer de mens ‘eigen ik’ toevoegt wordt de eenvoud van
Christus’ boodschap verward door de rompslomp die we eraan toevoegen. De Heer
vermeld, Je weet wat Ik wil. Gehoorzaamheid. Daarom wees gehoorzaam aan de
Heer.

2

En ook met betrekking tot verenigen hebben we dit vanaf de THH website:
Wij hier bij Take His Heart to the World Ministries (Neem Zijn Hart naar de Wereld
Bedieningen) zijn blij deel te zijn van wat God op aarde doet in deze laatste dagen.
Deze site gaat niet over de mensen hier bij Take His Heart, ook gaat niet over Roy
Sauzek. Het gaat over wat God op dit moment op aarde doet. Het gaat over het
veranderen van een bevlekte kerk naar een onbevlekte kerk – van hoer naar Bruid!.
Deze site werd jaren geleden gestart. God bleef doorgaan met mij artikelen te geven
om te publiceren, een voor een, elk was een beeld van iets waarover God een
openbaring had gegeven. God toonde me dingen op individuele pagina’s die Hij
verandert wilde zien, dus was Hij op een manier betrokken die de meeste mensen
zich niet realiseren. Ik wist het niet maar God was bezig een muurkrant te maken,
een beeld en het heeft te maken met het visioen van de muurkrant (eerder gegeven)
waarbij de Heer Zijn hand over mijn hand legde om het werkelijke beeld te tonen wat
eronder zat. Dit komt ook overeen met wat de Heer me vertelde, “Ik heb deze
informatie door jou hand geschreven zodat een twaalf jarige het kan begrijpen, als ze
willen,”
God heeft deze site opgezet (een belangrijke speler in Zijn zet gedurende de eindtijd)
om zijn vlekkeloze Bruid tot stand te brengen op aarde voor Zijn doelen. We zien de
Schrift vervuld worden, niet door macht of kracht, maar door Zijn Geest. Jezus brengt
Zijn vlekkeloze kerk tot stand en, zoals Hij ons zei, "Het kan niet tot stand komen
door de wijsheid van mensen.”
De Heer zei ons Ik heb het duidelijk gemaakt; we moeten verenigd worden en gehoorzaam
worden aan Hem
Vreugde in Mij
Hier sprak de Heer tegen ons over het niet overstuur raken door de ‘neezeggers’ en
in plaats daarvan te denken aan de vreugde die we van Hem ontvangen. De definitie
van neezegger is: iemand die ontkend, weigert, tegen is of sceptisch of cynisch is
over iets. Het is zo makkelijk om depressief en sceptisch te worden in deze wereld;
echter, de Heer zegt ons steun op Mij, Ik zal je pad wijzen. Toen Hij sprak over
voorzorgsmaatregelen en steunen op Hem kwam Mattheus 6:25-34 in gedachten
waarin gezegd wordt:
“Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken
zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan
het voedsel, en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat zij
niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader
voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven? Wie toch van u
kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor
de kleding? Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en
spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed
geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en
morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden,
gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat
zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken
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de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar
zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal
voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad.” Ik kan me geen
voorstelling maken van dat de Heer niet in mijn leven zou zijn. Ik kan me niet
voorstellen hoe het is voor mensen die niet luisteren naar de stem van de Heer. De
Heer zei, Steun op Mij, dat is je voorzorg. Ik zal je pad wijzen. Ik zal je laten weten
hoe en wanneer je voor te bereiden. En bedenk, de bovenstaande verzen uit
Mattheus herinneren ons eraan dat de Vader weet wat we nodig hebben. Hij zal je
niet verlaten.
29 juni uit het God Roept boek: Je kunt nooit verder reiken dan Mijn liefde en zorg.
Bedenk dat. Geen kwaad kan je overkomen. Omstandigheden die Ik zegen en
gebruik moeten de juiste voor je zijn. Maar Ik weet dat de eerste stap altijd is om je
wil voor Mij neer te leggen als een offer bereidt, zodat Ik zal doen wat het beste is,
er zeker van zijn dat, als je Mij vertrouwt, dat wat Ik doe voor jou het beste is. Je
tweede stap is zeker zijn, en dat aan mij zeggen, dat ik machtig genoeg ben om alles
te doen, dat geen wonder bij Mij onmogelijk is. Blij dat al jouw zaken in een meesters
hand zijn. Zeker van veiligheid en bescherming. Bedenk jij kunt de toekomst niet
zien. Ik wel. Jij zou het niet kunnen verdragen. Dus alleen beetje bij beetje kan ik het
je bekend maken. Accepteer Mijn wil en het zal je vreugde brengen.
In dit deel sprak Hij ook over dat het een ernstige tijd is. Ik denk dat Hij wil dat wij
begrijpen dat Hij de gebeurtenissen niet licht opvat. Deze gebeurtenissen maken de
Heer bedroefd maar wanneer je terug denkt aan enkele weken geleden dat Hij tegen
ons sprak over ons licht en hoe het anderen zou raken. Hij zei ons dat mensen
hongerig waren naar de waarheid. Dus dit is nog een reden om niet overstuur te
raken door de neezeggers. Het is een deel van jou doel – om je licht te laten
schijnen. Maar je weet dat de vijand je afhouden wil van je werk; daarom moeten we
ons licht en ons geloof tonen. Het zal nodig zijn in deze ernstige tijden.
Het is ook een zeer belangrijke tijd om de bescherming te begrijpen (zoals Hij
noemde in de lezing van de 29 juni). De Heer kan u mogelijkheden geven om over
de bescherming te spreken tegenover Zijn kinderen. Daarom is het een goed
moment om de website van THH opnieuw te lezen: http://www.takehisheart.com om
je er niet alleen van te verzekering dat je de dynamiek van de bescherming volledig
begrijpt zowel voor jezelf als om anderen te kunnen onderwijzen. Denk erom spreek
vriendelijk, de Heer zegt Wees niet opdringerig! En Hij zei, Laat onze verbondenheid
niet verloren gaan. Het is voor anderen nodig dat ze het voelen en zien (de vreugde).
Offer Zegeningen
De Heer is zo scherpzinnig. Hij begrijpt de menselijke natuur en onze psychologie; dit
is de reden denk ik waarom Hij zei, Vergeet je ‘dank je wel’s’ niet. Ze zijn nu
belangrijk. Het is zoals het tellen van je zegeningen. Geef lof aan jullie Vader in de
hemel. Offer zegeningen. Hij begrijpt hoe belangrijk het voor ons is om de juiste
houding en focus te hebben. Daarom vraagt Hij ons eraan te denken om dank je wel
te zeggen, lof en zegeningen te geven.
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Uit God Roept 31 juli:
Geef Mij de gave van een moedig en dankbaar hart. De mens bewijst zijn
grootheid door zijn vermogen om reden tot dankbaarheid te zien in zijn leven.
Wanneer het leven moeilijk is en er veel problemen zijn, zoek dan zeker naar
redenen voor dankbaarheid
Het offer, het offeren van dankzegging, is werkelijk een zoete geur die tijdens
de drukke dag, naar Mij opstijgt.
Zoek ijverig naar iets om blij en dankbaar voor te zijn in elke gebeurtenis, en
spoedig hoef je er niet meer naar te zoeken. De redenen voor vreugde en dank
zullen opvallen en je liefdevolle harten begroeten.
En tot slot nadat ik nagedacht had over gehoorzaamheid, vereniging, vreugde en
dankbaarheid zei de Heer:
Overvloedige bescherming rondom je in je schuilplaats van de Allerhoogste. Wees
vredig. Ik ben met je. Ik Ben alle autoriteit ( dit is een deel van je zekerheid) in de
hemel en op aarde.
Ons de belofte gevend van de schuilplaats van de Allerhoogst, vrede in de geest en
altijd Zijn liefdevolle aanwezigheid bij ons, nu en voor eeuwig. Wat is dit een zegen.
Moge de vrede en liefde van Christus in je wezen stromen en je vullen met Zijn licht.
Gods zegen!
http://www.takehisheart.com

