
Veredeling genieten – Houd goed rekening met Perfectie - 

Verwacht Bescherming 

 
Ik heb vijf visioenen verzameld uit de films en de geschreven artikelen, ook een die ik nog 

niet eerder gedeeld heb, tot nu tot, zodat we de mogelijkheid kunnen begrijpen die God voor 

zijn kinderen wil. De eerste komt niet in de films of eerdere artikelen voor. 

 

 

 

 

 

 

 
Eerste scene: 18-augustus 1999 

Ik had een visioen van een bewoond eiland met grote bomen. Het lang in een groot water 

zonder andere eilanden in de buurt. Ik wist dat de vijand niet kon aanvallen. Hij kon zelfs 

geen schelp op het eiland gooien, om problemen te veroorzaken, eenvoudig omdat hij 

specifieke doelen niet kon onderscheiden. Ik wist dat het een land was, een natie. 

 

De vijand kon  zelfs geen schelp op het eiland kon gooien,… omdat hij specifieke doelen niet 

kon onderscheiden, is misschien wat moeilijk voor te stellen. Maar de Heer onthuld, dat 

tijdens de dagen van Zijn oordeel, Hij hen verbergen zal, die wandelen in rechtvaardigheid 

en zachtmoedigheid, wat in dit Schriftgedeelte staat. 

 

Zefanja 2:1-3 

Doorzoek u zelf nauw, ja, doorzoek nauw, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt!Eer het 

besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van des Heeren toorn over 

ulieden nog niet komt; terwijl de dag van den toorn des Heeren over ulieden nog niet komt. 

Zoek den Heere, alle gij zachtmoedigen des lands, die Zijn recht werken! Zoekt gerechtigheid, 

zoekt zachtmoedigheid, misschien zult gij verborgen worden in den dag van den toorn des 

Heeren. 

 

(Begrijp goed dat rechtvaardigheid 

http://www.takehisheart.com/harlotharlotrybride.htm#righteousness en zachtmoedigheid 

http://www.takehisheart.com/zephaniah2.htm, iets aangeleerds is, zie de link aan het einde 

van dit artikel) 

 

Jezus wandelen werkelijk in dat soort van bescherming die in de scene uitgebeeld wordt. Het 

is door Hem dat wij in die plaats kunnen komen! Het gaat over het komen in het verbond  

door offer. Het gaat over de bescherming van de Heiligen. Het gaat over Sion, de plaats van 

Waarheid en Licht.  

 

Een goed voorbeeld wordt gevonden in  

 

psalm 50:2-5 

Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. Onze God zal komen en 

zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer 



stormen. Hij zal roepen tot den hemel van boven, en tot de aarde, om Zijn volk te richten. 

Verzamel Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande! 

 

Hier is een voorbeeld van een deel van offers die nodig zijn, in een profetie gegeven op 17 

december 1989 hier bij Take His Heart. Ben je gericht op waartoe ik je geroepen heb om te 

doen? Zet je het op de eerste plaats? Of hebben jouw dingen prioriteit? 

 

En een andere op 22 maart 2007 in Minnesota. ….Laat jouw plannen niet van grote betekenis 

zijn. Hecht grote waarde aan Mijn plannen…..  

 

Dit is ongetwijfeld hetzelfde eiland dat ik zag toen de Heer het profetische woord gaf over 

“Niet in Kaart gebrachte Wateren”  

Het schip, wat de kerk symboliseert, naderde de kust van een eiland. Het is een plaats waar 

Hij wil dat we komen. Zoals duidelijk gemaakt in “Niet in Kaart gebrachte Wateren”artikel, 

is het een plaats welke nog nimmer door mensen in kaart is gebracht. Dit is parallel met de 

“Vlekkeloze Bruid van Christus” die nimmer gemanifesteerd is op de aarde. In het artikel 

“Onbekende Wateren” http://www.takehisheart.com/instructionsunchartedwaters.htm staan  

instructies en grote bemoedigingen. 

 

Scene 2 
Ik heb deze scene hier geplaatst als een memo en voor hen die niet in staat zijn op enige 

manier de film te zien. 

 

God vroeg: “Hoe zou het leven zijn wanneer Satan niet actief was in je leven.? “ Dit is de 

eerste scene over bescherming die de Heilige Geest me gaf. 

 

 
Het leger van Satan zou zelfs geen wapen richten op de soldaat gekleed in fijn linnen, toch 

konden ze hem met een schot vellen. 



Deze scene is gedetailleerder besproken in het beschermingsgedeelte van de films 

(http://www.takehisheart.com/Covenant%20Protection/hed1.html). Merk ook op dat de 

soldaat geen wapen droeg om zichzelf te beschermen.  

 

In de scene bleef de soldaat tegen mij zeggen dat ik hetzelfde kon doen wat Hij deed, maar ik 

wilde hem niet geloven. 

 

Scene 3 
Verder in de film is een gedeelte over dezelfde soort bescherming die Jezus had. Hij wandelde 

tussen de mensen door die Hem wilden doden. 

 
In de scene werd mij gezegd dat ik dezelfde bescherming kon hebben. “Wanneer je in 

verbond wilt wandelen en de dingen van de Geest gehoorzaamt.” 

 

God beschermd Zijn Schat. Kijk eens naar het verband tussen de dingen die Hij ons vertelde 

en deze tekst. 

 

 

 Exodus 19:5 

Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond houden, zo 

zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 

 

 

Scene 4 

Er is een scene, 31 augustus2006 in het Trainingskamp artikel waarin iedereen in het kamp 

omsingeld was door de vijand. Zij hadden ook geen wapen op ons, die in het kamp waren, 

gericht. Dit beeld komt bij de drie eerder door de Heilige Geest gegeven beelden.

 
De Heer wil dat wij in de plaats komen waar volledige bescherming is, belicht door deze vier 

scènes en anderen in het bescherming gedeelte van de films 

(http://www.takehisheart.com/Covenant%20Protection/hed1.html.) 



 

Scene 5 

  Er is een vijfde scene, die u zojuist 

gelezen hebt in het gedeelte over “De Berg Sion” gegeven op 9 december 2006, onder het 

hoofdstuk “Wat staat er te gebeuren dat Fundamentalisten niet zullen overleven”( 

http://www.takehisheart.com/whatscomingfuture.htm) 

Het is op dat punt waarop de ongelovige man mij wilde doden maar dat niet kon omdat ik in 

het verbond was. Hij wilde dat ik een fout beging met mijn mond. 

 

Als we naar de datums kijken zien we dat de Heer door de jaren heen continue bescherming 

scènes heeft gegeven. Steeds meer en meer licht erop gevend zodat we het konden begrijpen. 

De Heer wil Zijn mensen louteren om aan te kunnen treden voor Zijn doel. Op 26-12-2006 , 

zei de Heer tegen ons dat we de “loutering genieten” moesten en op 22 januari 2007 zei Hij 

“anticipeer op perfectie” 

 

Psalm 50:2 

Uit Sion, de volkomenheid der schoonheid, verschijnt God blinkende. 

 

 

Door de Heer kunnen we op die plaats van bescherming komen waar Hij over sprak toen Hij 

zei: “Hoe zou het leven zijn wanneer Satan niet actief was in je leven.?” 

 

Zefanja2:1-3 artikel zie de THH site 

 


